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Kémia 

K. 593.Mekkora mennyiségű vizet kell elpárologtatni 0,5L  3M-os nátrium-hidroxid 
oldatból (sűrűsége 1,13g/cm3), ha 20 tömeg%-os oldatra van szükségünk? 

 
K. 594. Egy 12,7g tömegű rézlemezt 300g 80%-os kénsav oldatba helyeznek. A tel-

jes reakció után mekkora lesz az oldat tömege, ha a nyitott edényből a reakció alatt az il-
lékony termék anyagmennyiségének 20%-a száll el? Mekkora lesz az elegy tömegszáza-
lékos sótartalma? 

 
K. 595. 400g 20tömeg%-os nátrium-klorid oldatot elektrolizáltak. Az elektrolízist 

akkor állították le, amikor a képződő klórgáz normál állapotra számított térfogata 11,2L 
volt. Határozzátok meg a a megmaradt  elektrolit tömegszázalékos összetételét! 

 
K. 596. 11,2L metán-bután elegy elégetésekor 16,8L széndioxid keletkezett. Hatá-

rozzátok meg a gázelegyben az alkotó gázak mólarányát! 
 
K. 597. A benzol termolízise acetilént eredményez 1500oC hőmérséklet felett egyensúlyi 

folyamat eredményeként, amelyre jellemző egyensúlyi állandó éréke: K = 4,73⋅10-5mol2/dm6 . 
Hány gramm benzolt kellett bemérni az 5L-es zárt reaktorba, ha az egyensúly beálltakor há-
romszorosa volt az acetilén anyagmennyisége a nem reagált benzol anyagmennyiségének? 

 
 

Fizika 
 

 
F. 424. Ugyanazon magasságból, ellentétes irányba 31 =v  m/s, illetve 42 =v  m/s 

sebességgel egyszerre hajítunk el vízszintesen két labdát. Határozzuk meg a köztük lévő 
távolságot, amikor sebességeik irányai egymással 90o fokos szöget zárnak be. 

 
F. 425. Kétatomos és egyatomos gázt 212 =mm  tömegarányban keverünk össze 

2100 mkNp = nyomáson. A móltömegek aránya 212 =μμ . A keveréket 11 =V  l  kez-
deti térfogatról állandó nyomáson melegítjük, míg hőmérséklete a kezdeti hőmérséklet 
kétszerese nem lesz. Határozzuk meg a gáz által elnyelt hőt! 

 
F. 426. Az a oldalhosszú, négyzet alakú lemezekből készített síkkondenzátor leme-

zei közötti távolság d. A kondenzátort U feszültségre kapcsoljuk, majd függőlegesen tar-
tott fegyverzetekkel, v  egyenletes sebességgel rε  relatív törésmutatójú szigetelő folya-
dékba merítjük. Határozzuk meg a vezetékekben az áram erősségét! 

 
F. 427. Síkpárhuzamos üveglemezre síkdomború lencsét helyezünk. A lencse dom-

ború oldala és a lemez között az érintkezés nem tökéletes. A lencsét sík oldalára merő-
legesen eső, 600 nm hullámhosszú párhuzamos nyalábbal világítjuk meg. Visszavert 
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fényben kör alakú interferenciacsíkokat figyelhetünk meg, amelyeknek közepén egy 
gyengén megvilágított folt látható. Az ötödik sötét gyűrű sugara 6 mm, míg a tizediké 
8,59 mm. Határozzuk meg a lencse domború felületének görbületi sugarát! 

 
F. 428. A hidrogénatom rezonanciavonalának (a legkönnyebben gerjeszthető szín-

képvonal) és a Balmer-sorozat határvonalának hullámhossza 121,5 nm, illetve 365 nm. 
Határozzuk meg a semleges hidrogénatom ionizációs potenciálját! 

 

Megoldott feladatok 
Kémia Firka 2008-2009/5. 
 

K. 588. A kémcsövekben levő sók oldhatósága és negatív ionjaiknak a báziserőssége 
(azok konjugált savjainak saverőssége és az oxálsav erőssége) különböző. A Na2CO3, 
Na2SO4 vízben oldékonyak, a CaCO3 gyakorlatilag nem. Az oxálsav a szénsavnál erősebb, 
a kénsavnál gyengébb sav. Tehát, abban a kémcsőben, amelyikben  nátrium-szulfát van, az 
oxálsav-oldat adagolásakor a kismennyiségű minta oldódását fogjuk észlelni, de az oldat 
tiszta marad. Abban a kémcsőben, amelyben  nátrium karbonát volt, a szilárd fázis oldó-
dása közben pezsgést is észlelünk, mivel a keletkező szénsav bomlik CO2-ra. Kizárásos 
alapon a harmadik kémcsőben van a kalcium-karbonát. Erre öntve az oxálsavas oldatot, 
különösebb észlelés nem várható, mivel a szilárd anyag oldhatósága nagyon kicsi, s az 
esetleg képződhető Ca-oxalát oldékonysági szorzata (2,5⋅10-9) nagyságrendileg megegyezik 
a Ca-karbonát oldhatósági szorzatával (8,5⋅10-9). Amennyiben jelentősebb mennyiségű új 
csapadék leválik, ez arra engedhet következtetni, hogy a minta nem vegytiszta Ca-
karbonát, oxiddal, vagy más Ca-sóval szennyezett. 

A BaCl2 oldattal a sók közül a Na2SO4 reagál, kiválik a nagyon kicsi oldékonyságú 
BaSO4. A Na-karbonát oldódni kezd, a Ca-karbonátot tartalmazó kémcsőben nem ész-
lelhető változás. A szilárd mintáknak Bunsen-lángon való melegítésekor a Na-karbonát 
nem szenved változást, míg a Ca-karbonát erélyes melegítésre kezd bomlani.  

Végezzétek el az azonosításokat! 
 
 K. 589.  Tudott, hogy normál állapotban (p = 1atm, T = 273K) egy mólnyi gáz tér-

fogata anyagi minőségétől függetlenül 22,4L. Az általános gáztörvényt alkalmazva az 
adott mennyiségű hidrogén-kloridra: 

V⋅p / T = ν⋅22,4/273  behelyettesítve a feladat adatait:   
ν = 450⋅273  / 293⋅22,4 = 18,72mol 
mHCl = ν⋅MHCl  =683,2g 
mold. = mvíz + mHCl  = 1683,2g  1683,2g old. … 683,2gHCl 
       100gold …    x = 40,6g, tehát C% = 40,6 
 
K. 590.  Az ötvözet készítésekor először a Ni-oxidot fémmé redukálják alumíniummal, 

majd a nikkelt alumíniummal keverik egyenlő mólarányban a feladat kikötése szerint. 
43 = mNi  + mAl,  m = ν.M 
43 =   ν⋅58,7 +  ν.27 ahonnan  ν = 0,5mol, ezért 0,5mol NiO-ra van szükség. 

Ezt a 3NiO + 2Al = 3Ni + Al2O3 egyenlet alapján 1/3 mól Al fogja redukálni, tehát a 
43g tömegű ötvözet készítéséhez 1/2mól NiO és 5/6mól Al szükséges. 

 
K. 591. A kén-trioxid vízzel reagál kénsav képződés közben: 
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SO3 + H2O = H2SO4, mivel MSO3 = 80g/mol, a feloldott 20g ¼ mólnyi, amiből ¼ 
mólnyi kénsav (98/4 = 24,5g) keletkezik, miközben ¼ mólnyi víz is átalakult. Így a 
100g tömegű oldatban 24,5g oldott kénsav van, tehát az oldat tömegszázalékos összeté-
tele: 24,5% H2SO4 és 100-24,5 =75,5% víz. 

 
K. 592. A bróm megjelenése a következő egyenlettel leírható reakció eredménye: 
 2HBr + 1/2O2 = Br2 + H2O MHBr = 81g/mol, tehát a 162g az 2mólnyi, aminek 

20%-a  0,4mol. A reakcióegyenlet alapján ehhez 0,1mol O2 szükséges, hogy oxidálód-
jon, ennek térfogata 22,4⋅0,1 = 2,24L. A reakció során 0,2mol Br2  válik ki, aminek a 
tömege 0,2⋅160 = 32g. Ez az oldat tömegének 1/5-e. A szükséges szén-tetraklorid tö-
mege a 4/5 =  4⋅32 = 128g 

 
A Hevesy és Irinyi  kémiaversenyek helyi szakaszai feladatainak megoldása 
(folytatás) 
IX-XI. osztályok egységes tételeiből 
● Az 5mol/L koncentrációjú sósav sűrűsége 1,08g/mL. 
a) Hány tömegszázalékos ez az oldat?   
b) Mekkora térfogatú 37 tömeg%-os, 1,18g/mL sűrűségű sósavból készíthető az 

5mol/L töménységű oldat 500mL-e? 
c) Mekkora térfogatú vízre van ehhez szükség? 
Megoldás: a) mivel ρ = m/V, a feladat adatai alapján az 1L oldat tömege 1080g, 

amiben 5⋅MHCl = 5⋅36,5g HCl van oldva. A 100g tömegű oldatban 16,9g oldott anyag 
van, tehát az oldat 16,9%m/m.   

b)Az 500mL térfogatú oldatban 2,5mol HCl van 
c) 1mL 37%-os oldatban 1,18⋅0,37g HCl van, akkor 
     V ………….2,5⋅36,5g HCl, ahonnan V = 2,5⋅36,5/ 1,18⋅0,37 =  209,0mL 
A szükséges víz térfogata 500-209 = 291mL 
 
● Adott 200mL 20 tömeg%-os, 1,06g/mL sűrűségű nátrium-karbonát oldat. 
a) Hány mL 1,1g/mL sűrűségű 20tömeg%-os sósav szükséges a teljes reakcióhoz? 
b) A képződött oldatot felforralják. Mekkora lesz ezután a visszamaradt oldat tö-

megszázalékos sótartalma? 
Megoldás: a) a két oldatban levő anyagok közti kémiai változás reakcióegyenlete: 

Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + CO2 + H2O, ami alapján νHCl = νNaCl = 2.νNa2CO3 = 2 νCO2 
MNa2CO3 = 106g/mol,  MHCl = 36,5g/mol,  MNaCl = 58,5g/mol 
106g Na2CO3 … 2⋅36,5g HCl … 2⋅58,5gNaCl νNa2CO3= 0,4mol 
200⋅1,06⋅0,2   ….. mHCl = 29,2g … mNaCl = 46,8g 

1mL sósavban 1,1⋅0,2g HCl van oldva, akkor a 29,2g  29,2/1⋅1⋅0,2 = 131,8mL oldat-
ban lesz 

b) A végső oldat tömege: mold. = 200⋅1,06 + 131,8⋅1,1- mCO2 = 339,28g, ha ebben 
46,8g oldott só van, akkor 100g oldatban 13,8g. Tehát az oldat sótartalma 13,8 tömeg%. 

 
● Lángban történő hevítéskor egy rézlemez felületén fekete bevonat keletkezik, 

amely a fém 20% oxigént tartalmazó oxidja. A hevítés után a lemezt 63%-os salétrom-
sav-oldatba helyezték a teljes  reakcióig. A reakció során 2,45dm3 standardállapotú gáz 
keletkezett. A reakció végén 60,6g 62,05%-os sóoldat maradt (a keletkezett gáz elhagyja 
a rendszert és nem reagál az oldattal). Határozd meg: 

a) a réz felületén keletkezett oxid képletét 
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b) a lemez összetételét a hevítés után 
c) a rézlemez hevítés előtti tömegét 
d) a reagáló 63%-os salétromsav térfogatát (ρ = 1,4g/mL) 

Megoldás: a) A keletkezett réz-oxid képletét jelöljük Cu2Ox-el. Ismerve a %-os oxi-
géntartalmát, írhatjuk: 

100g Cu2Ox  … 20g O 
2⋅63,5 + x⋅16  … 16⋅x ahonnan x= 2, tehát az oxid képlete CuO  

 b)A  hevítés után a fémlemez rezet és réz(II)-oxidot tartalmaz. Ezek az anyagok reagál-
nak salétromsavval, amely az adott töménységben erős oxidálószer, képes a rezet  Cu2+ 

ionná oxidálni, miközben NO-dá redukálódik. A CuO-dal protoncserés reakcióban vesz 
részt. A kémiai folyamatok reakcióegyenletei: 
 3Cu + 8HNO3 = 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O 
 CuO + 2HNO3 = Cu(NO3)2 + H2O 
 3molCu ... 2molNO  
 ν ……  0,1mol NO  ν = 0,15mol Cu, ami lángban nem, savban oxidáló-
dott és átalakult réz-nitráttá az egyenlet értelmében, amihez  0,4mol HNO3 használó-
dott. A sóoldatban levő Cu-nitrát tömege 60,6⋅0,6205 = 37,6g. Ez 0,21mólnyi, több 
mint a 0,15mol. A különbség, 0,21-0,15 = 0,06mol alakult oxiddá. Minden mólnyi Cu-
ből 1 mólnyi CuO keletkezik, ezért 0,06 mol  fekete oxid reagált a savval, amihez 
0,12mol savra volt szükség. 
A lemez összetétele mólarányban νCu/νCuO = 5/2.  
Tömeg%-ban : (0,15⋅63,5 + 0,06⋅79,5)g lemez …0,15⋅63,5gCu 
   100g    ……....….mCu = 66,60g 
 Cu tartalom 66,60%, CuO tartalom 33,40% 

c) Mivel az eredeti rézlemez anyagmennyisége 0,21mol, (m=ν⋅M) a tömege 13,34g. 
d) A hevített lemeznek salétromsavval való reakciója során abból összesen 0,52mol 

fogyott, aminek a tömege 0,52⋅63g = 32,76g, ami 52g 63%-os oldatban található. 
 
● 20oC hőmérsékleten és 1atm nyomáson mért  szén-monoxiddal szennyezett etán 

(C2H6) 1dm3-ét elégetik. A keletkezett keveréket megszárítják és utána kálium-hidroxid 
oldaton vezetik át, miközben annak tömege 3,52grammal nőtt. Számítsátok ki: 

a) a keverék térfogatszázalékos összetételét 
b) az égés során az elhasznált levegő térfogatát a fenti körülmények között, tudva, 

hogy az 20 térfogat% O2 –t tartalmaz 
Megoldás: a) a gázkeverék égésekor lejátszódó reakciók egyenletei: 
CO + 1/2O2 = CO2 és C2H6 + 7/2O2 = 2CO2 + 3H2O 
  ν1            ν1                    ν2        2ν2 
A feladat adatai  alapján írhatjuk: (ν1 + 2ν2)⋅44 = 3,52 és  (ν1 + ν2)⋅22,4⋅273/293 = 1, 

a két egyenletből ν1 = 0,016mol és ν2 = 0,032mol. Tehát a keverék térfogatát az adott 
körülmények között 0,048 mólnyi gáz határozza meg, aminek 66,67%-a C2H6 és 
33,33%-a CO. 

b)  A gázkeverék égéséhez szükséges oxigén mennyisége νO2 = ν1/2 + 7/2⋅ν2, térfo-
gata VO2 = 22,4⋅273/293⋅νO2 = 0,5L. A levegő 1/5-e oxigén, akkor Vlev. = 2,5L 

 
● Egy szekunder alkohol dehidratálása során két izomer alkén keveréke keletkezik. 

A keverék HCl-ot addicionál, amikor 12,025g tömegű, 38,37% klórtartalmútermék ke-
letkezik. Ha a fenti alkénkeveréket 1M-os K2Cr2O7 oldattal H2SO4 jelenlétében oxidál-
juk, akkor 10,8g ecetsav keletkezik. Határozd meg: 
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a) a reakciók egyenleteit, b) a dehidratált alkohol tömegét, c) a keletkezett alkének 
mólarányát, d) a halogénszármazék és az alkén térizomereit, e) az alkénkeverék oxidálá-
sához szökséges 1M-os K2Cr2O7 –oldat térfogatát! 
Megoldás: Az alkohol telített hidroxiszármazék, tehát az összetétele CnH2n+1-OH kép-
lettel írható le, amiből dehidratálással CnH2n alkén, s ebből CnH2n+1Cl keletkezik 
14n + 36,5 ….. 35,5gCl 
100 ………..38,37g innen n = 4, tehát a szekunder alkohol egy  butanol izomer: 
CH3 – CH – CH2-CH3  
 │ 
 OH 
 

Ennek dehidratálásakor az OH mellé a H atom két szénről is leszakadhat, nagyobb va-
lószínűséggel  a jobban szubsztituáltról, s ezért két helyzeti izomer alkén-molekula 
képződik: CH3-CH ═ CH-CH3 és CH2 = CH –CH2-CH3 , amelyek HCl addícióval egy-
séges terméket, a 2-klór-butánt eredményezik, de részleges oxidációkor különbözőkép-
pen viselkednek. Ecetsav csak a szimmetrikus but-2-én reakciója során keletkezik: 
3 CH3 – CH = CH – CH3 + 4 K2Cr2O7  + 16 H2SO4 = 6CH3COOH + 4K2SO4 + 16H2O 

       + 4Cr2(SO4)3      (1.) 
 

3CH2= CH – CH2 – CH3 + 5 K2Cr2O7 + 20H2SO4 = 3CO2 + 3CH3CH2COOH + 23H2O + 
                                                                                  + 5K2SO4 + 5Cr2(SO4)3  (2.) 

 

 b) Malk. = 74g/mol, Mklórszárm.= 92,5g/mol  
νalk. = νklórszárm. = 12,075/92,5 = 0,13mol  
malk. = 74⋅0,13 = 9,62g 
c) Az (1.) reakció értelmében ν ecetsav = 10,8/60 = 0,18 = 2νbut-2-én, ahonnan νbut-2-én = 0,09 

mol, akkor a νbut-1-én = 0,13 – 0,09 =  0,04mol     Tehát: νbut-2-én / νbut-1-én = 9/4 
d) Az alkének közül csak a szimmetrikus szerkezetű létezhet térizomerek, a geomet-

riai cisz és transz but-2-én formájában. A  CH3-CHCl-CH2-CH3 összetétel esetén a 2-es 
szénatom körül a ligandumok kötődési sorrendje kétféle lehet, ezért a 2-klór-bután két 
konfigurációs izomer alakjában (jobbra és balra-forgató enantiomerek) képződhet. 

e) Az (1) egyenletből számolva 0,12mol, a (2) egyenletből 0,067mol K2Cr2O7 szük-
séges az alkének oxidációjára, ez a mennyiség 187mL 1M-os oldatban található.  

 
 
Fizika – Firka 5/2006-2007 
 

F. 370.  A kerék forgásának periódusa 
v

rT π
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π 22 == . Két szomszédos küllő elfor-

dulása között eltelt idő 
30
Tt = . Ennyi idő alatt kell az L = 15 cm hosszú nyílnak átha-

ladnia a forgó kerék küllői között, tehát sebessége: sm
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F. 371.  A Carnot-féle körfolyamat hatásfoka 
1

21
T
T

c −=μ , ahol T2 és T1 az adiaba-

tikus állapotváltozás szélső hőmérsékleteinek értéke. A T2/T1 arányt az adiabatikus álla-
potváltozás  
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Így 6,0=cη . Másfelől 
1

1
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c
⋅==η , ahol N=5⋅60=300.  
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F. 372. A C1=6μF kapacitású kondenzátor töltése Q=C1U=6⋅10-2C. Párhuzamosan 

kötve a C2=3μF kapacitású kondenzátorral, a kondenzátorokra jutó U ′  feszültség 
ugyanaz lesz, míg a töltéseik összege Q. Tehát: 

Q1 + Q2 = Q és 
2

2

1

1
C
Q

C
Q = , ahonnan CQQ 2

2 102
3

−⋅==  és CQ 2
1 104 −⋅= . A konden-

zátorok feszültsége V
C
QU 4

2

2 10
3
2 ⋅==′ . 

 
F. 373. A lap árnyékának szélessége 1m, tehát 

hossza szintén 1m.  
Az ábra alapján  2

1
2 ==
m
mtgi , és i = 63o 

 
 
F. 374. A felszabaduló teljes energia az m = 4u 

tömegű α részecske és a bomlásból származó M töme-
gű Po mag Wα  és WPo mozgási energiájának összege: 
innen W=Wα  + WPo. 

2m

i1 

i1 

1m  
 

Az impulzus-törvény értelmében 
0

22 2 PMWmW = , ahonnan ,1,02 MeVW
M
mW

op ==  

tehát W = 5,6MeV 

A visszalökött mag sebessége az 
opWMv =

2

2
 összefüggésből a 

M
W

v oP2
= képlettel 

számítható, értéke smv /103 5⋅≈  
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A grafén vezető, a grafán szigetelő  
A 2004-ben felfedezett  grafén (A. Geim,  K. Novoselov) egy kitekert szén-nanocső, 

ami egy egyetlen atom vastagságú réteg, nagyon jó elektromos vezető. Ez annak kö-
szönhető, hogy a szénatomok közti kötésekben részt nem vevő elektronokon az összes 
atom osztozik. Az ilyen szerkezetű, ún. grafén  eszközök a tranzisztoroknál ezerszer na-
gyobb frekvencián, a terahertz tartományban működhetnek, ezért ultragyors tranziszto-


