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Útmutató a következő tanév  
kémiaversenyeire való felkészülésre 

 
A tanév kezdetén azok a tanulók, akik szívesen figyelik a természeti jelenségeket, ma-

gyarázatokat keresnek megfigyeléseikre, s azok alkalmazhatóságait továbbgondolják, bizo-
nyos, hogy élvezik a kémiai és általában a természettudományos jelenségek megismerését a 
tanórákon. Ezeknek a tanulóknak már a tanév elején el kéne kezdeniük a felkészülést a 
tanév során megrendezendő tanulmányi versenyekre. A versenyek alkalmat szolgáltatnak 
ismereteik bővítésére, önbizalmuk erősítésére, ugyanakkor a hasonló korúakkal kialakítha-
tó kapcsolatok eredményes együttműködésre is alkalmat szolgáltathatnak. 

A következőkben a múlt tanév (2017. február) Hevesy és Irinyi Kémiaverseny erdé-
lyi fordulóján adott elméleti és kísérleti tételekből közlünk mintául, melyeket a Sebő Pé-
ter, Villányi Attila és Zagyi Péter tanárok által készített feladatsorok (Hevesy verseny) 
alapján és Forgács József, Lente Gábor, Nagy Mária, Ősz Katalin, Pálinkó István, Sipos 
Pál, Tóth Albertné tanárok javaslataiból (Irinyi János Kémiaverseny) válogattunk a Ma-
gyar Kémiai Társaság által rendelkezésünkre bocsátott tételekből. 

Javasoljuk, hogy vakáció utáni bemelegítőként a magasabb osztályosok is oldják meg 
az általános iskolai tanulók számára ajánlott alábbi feladatokat is, mert ezek jó alkalmat 
nyújtanak az alapfogalmak felelevenítésére. 

 
1. Az alábbi nyolc folyamat elé írd a megfelelő állítás betűjelét (csak egy betűt) 
a). A víz fagyása A) Kémiai változás 
b). A cseppfolyósított nitrogén forrása B) Szilárd anyag képződésével jár 
c). A magnézium égése C) Mindkettő 
d). Cukor oldódása vízben D) Egyik sem 
e). A cukor karamellizálódik 
f). A pezsgőtabletta föloldódik a vízben 
g) A Holttenger vizéből kiválik a só 
h). A meszes víz a szén-dioxidtól zavarossá válik 
 
2. A mellékelt grafikon négy anyag 

(ammónia, hipermangán, konyhasó, sa-
létrom) oldhatóságát szemlélteti külön-
böző hőmérsékleten. 

A grafikon adatai alapján válaszolj az 
alábbi kérdésekre: 

a). Melyik anyag oldódik 20 0C hőmér-
sékleten a legjobban: ……… 

b). Melyik anyag oldódik hidegen job-
ban, mint melegen: ………  

c). A grafikon szerint mekkora hőmérsékleten képes a víz saját tömegével megegyező tö-
megű salétromot feloldani! ……… 

d). Az 50 0C hőmérsékleten telített konyhasóoldat töménysége hány tömegszázalék? …… 
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3. Reggelire egy tanuló 2dl 2,8%-os tejből (a százalékos érték a tej tömegszázalékos 
zsírtartalmára utal, a cukortartalma 4,6 tömegszázalék) készített kakaóitalt fogyaszt. En-
nek elkészítéséhez a 2 dl tejhez 1 kanál cukormentes kakaóport és 1 kanál cukrot kever. 
Az 1 kanál cukor és 1 kanál kakaópor tömege egyaránt 5 g. Számítsd ki, hány tömegszá-
zalék cukrot tartalmaz a kakaóital! A tej és kakaóital sűrűségét tekintsd 1 g/cm3-nek! 

 
4. Az I és H betűjelekkel jelezd az alábbi állítások igaz, vagy hamis voltát: 
a). A fotoszintézis növeli az oxigén mennyiségét a légkörben ………. 
b). A fotoszintézis gázhalmazállapotú terméke éghető gáz ……… 
c). A fotoszintézis redoxireakció a részecskeátmenet szempontjából ……… 
d). A fotoszintézis kiinduló anyagai színtelen, szagtalan vegyületek. ………. 
e). A fotoszintézis folyamata exoterm kémiai változás. ……… 
f). A fotoszintézis termékének írd fel a molekulaképletét (ha nem tudod, határozd 

meg számítással a következő adatok segítségével: moláros tömege 180 g/mol. Tartal-
maz 40,0 m/m% szenet, 53,3 m/m% oxigént és hidrogént)! ………Ennek ismeretében 
írd fel a fotoszintézis reakcióegyenletét! ……… 

g). Az alábbi táblázat segítségével hasonlítsd össze a fotoszintézishez szükséges gáz-
állapotú vegyületet és a melléktermékként keletkező gázállapotú elemet! 

 

A gáz összegképlete A gáz előállítása laboratóriumban A gáz kimutatása laboratóriumban 

……… 
Vízbontás elektromos árammal, 

reakcióegyenlete: ……… ……… 

……… Reakcióegyenlete: ……… 
A meszes vizet megzavarósítja az 

alábbi reakcióegyenlet alapján: 
……… 

 

5.  
a). 1 mol elektront tartalmaz: 
a.) 1,8 g H2O   b.) 2 g   c.) 0,0625 mol  
b.) Az elektronburka utolsó alhéján 5 elektront tartalmazó részecske jele előtti betűt 

jelöld bekarikázással! 
a.)  N    b.) Fe3+   c.) Cl- 
 

6. Adottak a következő részecskék: nitrogén molekula és cianidion.  
Állapítsd meg a hiányzó adatokat! 
 N2 CN- 

a.) A protonok száma:  ..... ...... 
b.)  Az elektronok száma:  ..... ...... 
c.)  A nemkötő elektronpárok száma a részecskében:  ..... ...... 
d.) A szigma-kötések száma részecskében:  ..... ...... 
e.) A pi-kötések száma részecskében:   ..... ...... 
 
7. Adott a CCl4, molekulaképletű anyag. Jelöld az I és H betűjelekkel a CH4  mole-

kulára vonatkozó helyes megállapításokat:  
a.) A molekula poláris kovalens kötéseket tartalmaz: ....... 
b.) A molekula poláris molekula: ....... 
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c.) A molekulák között dipólus-dipólus kölcsönhatások alakulnak ki: ....... 
 

8. Ahhoz, hogy a  48 g 22,8%-os oldatból 4,8%-os oldatot állítsunk elő, mekkora 
mennyiségű vizet kell hozzáadnunk?.............. 

  
9. Összekeverünk 0,01 M-os NaOH oldatot és 10-4 M-os NaOH oldatot azért, hogy 

0,001M-os oldatot kapjunk. Állapítsd meg a két oldat keverési arányát! ......... 
 
10. Számítsátok ki, hogy mekkora tömegű 65,0 tömegszázalékos salétromsav és 

mekkora térfogatú szobahőmérsékletű ammónia szükséges 100 kg ammónium-nitrát (a 
pétisó alapanyaga) előállításához, ha szobahőmérsékleten bármely gáz 1mólnyi mennyi-
ségének térfogata 24,0 dm3-nek tekinthető! Az ammónia salétromsavval 1:1 anyagmeny-
nyiség arányban egyesülve ammónium-nitrátot képez. Ez az anyag a pétisó nevű értékes 
műtrágya hatóanyaga. Bizonyos technikai okokból a pétisóban az ammónium-nitrát 
minden 60,0 g-jához 40,0 g mészkőport is kevernek. Számítsd ki, hány tömegszázalék 
nitrogént tartalmaz az így gyártott pétisó! 

 
11. A salétromsav (HNO3) színtelen, szúrós szagú folyadék. Tömény oldata 65%-os, 

fény hatására bomlik (ezért tárolják laboratóriumban sötét üvegben), miközben a folya-
dékréteg fölött vörösbarna gáz képződik, ennek neve és vegyi képlete:……, ……. A sa-
létromsav jó oxidálószer, tömény oldata az ezüstöt is feloldja (az aranyat nem), ezért 
nevezik választóvíznek is. Az ezüstnek salétromsavban való oldódását a következő ki-
egyenlítetlen egyenlet írja le: Ag+ HNO3 = AgNO3 + NO2 + H2O 

Az egyenlet rendezése után számítsátok ki, hogy 10,0 gramm 50,0-50,0 tömegszáza-
lékos arany-ezüst ötvözetből az ezüst kioldásához hány cm3 65,0 tömegszázalékos salét-
romsavoldat szükséges, aminek a sűrűsége 1,39 g/cm3!  

 
12. Adott a rézszulfát oldhatósága 20 0C hőmérsékleten: 20,7 g só /100 g víz. Bizo-

nyos mennyiségű kristályos rézszulfáthoz (CuSO4·5H2O) kétszeres tömegű vizet adnak. 
Feloldódik-e a kristályos só? Amennyiben nem, milyen tömegarányban kellett volna 
adagolni a vizet a kristályos só teljes feloldására? 

 
13. 100 cm3 vízben mekkora tömegű káliumot (sűrűsége 0,980 g/cm3) oldottak, ha 

6,6m/m %-os, 1,06 g/cm3 sűrűségű oldat keletkezett? Ebből az oldatból az eredeti víz-
mennyiség hányszorosával való hígítással készíthető olyan oldat, amelynek a pH-ja 13,0 
(emlékeztetőül pH = ─lg [H+] ), tudva hogy a víz sűrűsége = 1,00 g/ cm3? 

 
14. Azonos tömegű fémes és nemfémes elem reakciójában keletkező vegyület 62,50 

m/m %-a a fém, de a nemfémes elem bizonyos mennyisége reagálatlanul maradt. A két 
elemről tudjuk, hogy mindkettőnek ismert a klorid vegyülete. A halogéntartalom a fém-
kloridban 63,93 m/m %, a nemfémes elem kloridjában 92,20 tömeg%. Nevezzétek meg 
a fémes és nemfémes elemet, írjátok fel a vegyületük képletét és nevét ……… A nem-
fémes elem tömegének hány százaléka nem reagált? ……… Mi a neve és képlete a kér-
déses elemek kloridjainak? ……… 

 
válogatta M. E. 


