
Feladatmegoldók rovata 

Hogyan oldjuk meg a 
kémiai feladatokat? 

Pólya György a problémamegoldás elméletének magyar származású nem-
zetközi szaktekintélye a Problémamegoldás  iskolája  című művében megálla-
pította, hogy bármely probléma megoldása valamilyen nehéz helyzetből 
kivezető út megtatálásat, valamely akadály megkerülését jelenti, olyan cél 
elérését, amelyhez egyébként közvetlenül nem tudunk eljutni. 

A probléma megoldása az értelem jellegzetes teljesítménye; az értelem az 
emberiség sajátos képessége, ezért a problémamegoldás az egyik legjellem-
zőbb emberi tevékenység, a gondolkozás terméke, ahogy ezt I. Kant A tiszta 
ész kritikája  című művében leszögezi: "minden emberi megismerés szemlélet-
tel kezdődik, abból fogalomalkotásba megy át, és eszmékben végződik". Ez a 
folyamat a fiatalok tanulóévei alatt teljesedik ki. Ezért a szaktantárgyak kere-
tében végzett problémamegoldás gyakorlásának nagy jelentősége van a cél-
szerű goldolkodásmód, alkalmazóképesség fej lesztésében. Ebből a 
feladatból akarja kivenni részét folyóiratunk is, támogatva, serkentve a tanuló-
ifjúságot a változatos problémamegoldásra. 

Minden ismeretünknek tárgyi tudás és gondolkodási készség az alapja. 
Meg kell állapítanunk, hogy a gondolkodási készségnek fontosabb szerepe 
van, mint a tárgyi ismeretek elsajátításának - habár ezek is nélkülözhetetle-
nek. A gondolkodási készség ítélőképességet, eredetiséget, önállóságot felté-
telez. 

Egy feladatban, ahhoz, hogy problémává váljék, kell lennie valami ismeret-
lennek, a megoldandó kérdésnek, de ahhoz, hogy megoldható legyen, kell 
lennie valami ismertnek (az adatok). Ugyanakkor minden problémának keli 
tartalmaznia valami feltételt, amely meghatározza, hogy hogyan függ össze az 
ismeretlen az adatokkal. Afeltétel a probléma lényeges része, ennek felhasz-
nálása feltételezi a tárgyi szakismereteket. Az adatok és ismeretlenek közötti 
összefüggések, a feltételek különbözőek, ez okozza, hogy a problémák sokfé-
lék. Minden problémát megoldó, egyetemes, ú.n. "tökéletes módszer" nem 
létezik. Keresése olyan eredménnyel járna, mint az alkimisták bölcsek kövé-
nek keresése, mellyel a közönséges femeket arannyá akarták változtatni. 

A feladat megoldása feltételezi annak megértését. Soha ne fogjunk a 
feladat megoldásához addig, míg saját szavainkkal, szabatosan nem tudjuk 
megfogalmazni a feladatot, kiemelve az adatokat és az ismeretlent, megma-
gyarázva a feltételt. Már Descartes megállapította, hogy "a módszer lényege 
azoknak a dolgoknak a megfelelő összeállítása és elrendezése, amelyekre 
figyelmünket iranyítani kell". 

A középiskolai kémia tananyagban található feladatokat két nagy csoport-
ba oszthatjuk: 

I. Meggondolkodtató feladatok, melyek a hogyan?,  miért?  kérdésre a ma-
tematikai gondolkodásmód érvényesítésével az elméleti ismeretekből dedu-
kálják a megoldást. 

II. Számítási feladatok, melyekben a hány?,  mennyi?  kérdésre mennyiségi 
relációknak matematikai módszerekkel való megoldásával adja meg a vá-
laszt. 



Az első feladattípusra kövessünk egy-két példát: 
1. Elektrolizáló cellába kalcium-hidroxid-oldatot teszünk. Az áramforrás, 

elektródok körébe egy izzót is kapcsolunk. Az elektrolitba szén-dioxidot ára-
moltatva az izzó fényének erőssége gyengül, megszűnik, majd ismét erősö-
dik. Hogyan magyarazható a jelenségsor? 

Megoldás: a Ca(OH)2 vizes oldataban (elektrolit oldat) a nagyszámú moz-
gékony C a 2 + és OH- ionok biztosítják az áramvezetést, ezért az izzó fénye 
erős. 

A szén-dioxid bevezetésekor az reagál a Ca(OH)2-dal, két nagyon gyen-
gén ionizáló anyag keletkezése közben (CaCO3 , H 2 O). Ezért, ahogy csökken 
az oldatban az ionok száma, az izzó fénye gyengül. Amikor gyakorlatilag mind 
leváltak a Ca2 + - ionok, az oldat ellenallása annyira megnő, hogy az izzó 
kialszik. A C0 2 - nak további áramoltatásakor részben reagál vízzel H 2 C O 3 - á 
alakul, amely gyenge sav lévén részlegesen ionizál, így az oldatban nőni kezd 
az ionok szama, az izzó világítani kezd. 

2. Matematikai problémára vezethető feladatok: 
Szabályok  a gondolkodás  irányítására  című munkájában R. Descartes 

általános érvényű módszert akart adni bármely probléma megoldására a 
következő stratégiával: 

-először minden problémát vezessünk vissza matematikai problémára, 
- másodszor minden matematikai problémát vezessünk vissza algebraira, 
- harmadszor minden algebrai problémát vezessünk vissza egyetlen 

egyenlet megoldására. 
Ez az elképzelés sem lett egyetemes érvényű, de a számadatos (numeri-

kus) kémiai feladatok meg-
oldására az esetek többsé-
gében követhető eljárás. A 
Descartes-i módszer szem-
léltetésére kövessünk egy 
klasszikus feladatot és vele 
párhuzamosan egy jelleg-
zetesen kémiai feladatot. 

A gazda udvarán nyulak 
és tyúkok vannak. Az álla-
toknak összesen 50 feje és 
140 lába van. Hány nyula 
és hány tyúkja van a gaz-
dának? 

a) Megoldás próbálgatással: feje mindegyik állatnak van, és csak egy 
Nyulak száma Tyúkok száma Lábak száma 

50 0 200 több, mint a valós érték 
0 50 100 kevesebb, mint a valós érték 
25 25 150 kicsit több, mint a valós érték 

Ha a nyulak számát növeljük, akkor a lábak száma még nagyobb, tehát a 
nyulak szama kisebb kell legyen, mint 25. Ha a tyúkok számát növeljük 30-ra, 
akkor csak 20 nyúl lesz. Ekkor a lábak száma 140. Jó a megoldás! 

b) Deduktív megoldás (kevesebb találgatás, több okoskodás jellemzi): 
Ha a tyúkok féllábon, a nyulak csak a hátsó lábaikon állnának, így az 

állatok lábaiknak csak a felét használják, tehát 70-et. Ezért, ha a fejekre 
akarunk következtetni, akkor a tyúkoké egyszer, a nyulaké kétszer jön számí-
tásba a 70-nél. Ezért, ha a 70-ből levonjuk a fejek számát, akkor a nyúlfejek 
száma marad meg. 70 - 50 = 20, tehát 20 nyúl van, akkor 30 tyúknak kell 
lennie. 

c) Algebrai megoldás: 
Az algebra olyan nyelvnek tekinthető, amely szavak helyett jeleket hasz-



nál. Ezekkel a jelekkel a mindennapi életben használt mondatokat az algebra 
nyelvére fordíthatjuk le: 

a gazdának van bizonyos számú tyúkja: x, nyula: y 
az állatoknak 50 feje van: x+ y = 50 

és 140 lába: 2x + 4y  = 140 
A feltett kérdést két egyenletből álló egyenletrendszerre fordítottuk: 

x + y  = 50 
x + 2y  =70 

fi  második egyenletből kivonva az elsőt y  = 20, s akkor x = 30 
Általánosítás: a feladatban megadott számokat helyettesítjük betűvel: 
x + y  = f  x + 2y  = 1/2  y  = 1/2  - f 
2x + 4y  = I x + y  = f 

Tehát a nyulak számát megkapjuk, ha a lábak számának feléből levonjuk a 
fejek számát. 

A kémia nyelvére fordítva a szót, például: metán és etén 25 dm 3 elegyének 
tökéletes égésekor 70 dm3 azonos állapotú oxigén szükséges. Hány dm 3 

metánt és etént tartalmaz a gázelegy? 
A "fej-láb" módszer szerint (b-modszer) 
A feltétel az égési reakcióegyenletek értelmezése 
CH 4 + 2 0 2 -> CO2 + 2 H 2 0 C 2 H 4 + 3 0 2 - * 2CO2 + 2 H 2 0 
Rendeljünk minden térfogat elégett gázhoz 2 térfogatnyi  oxigént, mintha 

csak metánt tartalmazna az elegy, akkor a 50 dm3 elégetéséhez 100 dm 3 O 2 
szükséges. A ténylegesen fogyott 140 dm 3 ezzel szemben 40 dm 3 többletet 
mutat. 

A metán és etén 1-1 térfogategységnyi elégetéséhez szükséges oxigének 
térfogatai  közti különbség 3-2=1 dnv.  Tehát a I d m 3 többlet I d m 3 etént, 
1 dm 3 hiány 1 dm 3 metánt jelent. így a 40 dm3 többletet 40 dm 3 etén okozza. 
Ezek szerint a metán térfogatának akkor 50 - 40 = 10 drrf3  nek kell lennie. Az 
adatok alapján akkor az eten térfogata 40dm3 

Az algebra nyelvén (c - módszer): 

Velegy = 50dm3 VcH4 + VC2H4 = 50 
V02 = 1 4 0 d m 3 2VCH4 + 3VC2H4 = 140 
VcH4 = ? VC2H4 = 40 
VC2H4 = ? VCH4 = 10 
A feladat megoldására használt különböző módszereket (a, b, c) összeha-

sonlítva tanulságos következtetéseket vonhatunk le. 
A próbálgatassal történő megoldásnál mindegyik próbálgatás az előző 

hibáját igyekszik helyrehozni. Az egymást követő próbálgatások mind köze-
lebb jutnak a kívánt végeredményhez. A "fokozatos próbálgatás" (szukcesszív 
approximáció) alapvető módszer bizonyos bonyolult problémák megoldásá-
nál. 

Egyszerű feladatoknál az algebrai módszer gyorsabban és biztosabban 
vezet célhoz. A feladat mondandója addig nem fordítható algebrai egyenlet 
nyelvére, amíg a rá vonatkozó fizikai, kémiai tényeket nem ismerjük. A legtöbb 
szöveges számítási feladat arányossági probléma. A megoldás elkezdésénél 
lényeges eldöntenünk (ezt kérdés-feltevésre  adott válasszal tegyük), hogy 
kielégíthetjük-e a feltételt. Elegendő-e a feltétel az ismeretlen meghatározásá-
ra? Nem tartalmaz-e feleslegest, esetleg ellentmondót a feltétel? A bonyolul-
tabb feladatok megoldásánál először egyszerűsítsük a problémát, vezessük 
vissza legegyszerűbb alakjára. 

Kövessük az egyik leggyakoribb kémiai feladat megoldásának menetét, 
amikor egy bizonyos mennyiségű, adott tisztasági fokú R anyagból kémiai 
átalakítás során, mely csökkentett hatásfokú, Tterméket nyerünk, ez a reakció 
körülmények következtében szennyezett. Meghatározandó a termék mennyi-
sége. 



1. Alapfeladatként tekintsük az R anyag átalakulását T-vé, a kémiai reak-
cióegyenlet mennyiségi viszonyai szerint: 
rR- tT 

r,  t  sztöchiometrikus együtthatók 
pl. 11,2 g vasnak megfelelő mennyiségű kénnel való hevítésekor milyen 

mennyiségű vas-szulfid keletkezik? 

Általánosítva: 

2. 11,2 g 98%-os tisztaságú vasat olvasztunk össze kénnel. Milyen 
mennyiségű vas-szulfid keletkezik? 

Az előző példánál ez bonyolultabb feladatot ró ránk, mert nem ismerjük a 
reagáló vas tömegét, az m f e - t sem, de értékét a tisztasági kikötésből kiszámít-
hatjuk, s akkor a feladat azonossá válik az 1. példáéval. 

Általánosítva, ha CR% az R vegyület tartalma a reagáló anyagnak, akkor a 
keletkező termékmennyiség: 

3. A 11,2 g 98% tisztaságú vas kénnel 80%-os hozammal (hatásfokkal) 
reagál. Mennyi vas-szulfid keletkezik? 

Az előző feladat kijelentésével ellentétben a vasnak csak a 80%-a reagál 
(vagyis minden száz tömegegységből 80). 

tehát a 

Általánosan: ha η % az átalakítási fok, hozam, akkor 

4. A 11,2 g 98% vastartalmú fém kénnel reagál 80%-os hozammal, miköz-
ben 75%-os FeS-tartalmú termék keletkezik. Határozzuk meg a termék töme-
gét! 

Általánosan, ha CT a termék százalékos T-anyag tartalma: 



A számfeladatunk adataiból egyértelműen kitűnik, hogy: 
- valahányszor a reakcióra használt nyersanyagok tisztasági foka 100%-

nál kisebb (tehát szennyeződéseket tartalmaznak a reagensek), a kémiai 
folyamat során előállítható termékmennyiség kisebb, mint a reakcióegyenlet 
alapján számított mennyiség; 

- amennyiben az átalakítás nem teljes (η < 100%), az előállítható termék-
mennyiség kisebb lesz, mint a reakcióegyenlet alapján számított mennyiség; 

- amennyiben az előállított termék szennyeződéseket tartalmaz, tisztasagi 
fok < 100%, mennyisége nagyobb lesz mint a reakcióegyenlet alapján számí-
tott mennyiség. 

Amikor a bonyolultabb problémákat az algebra nyelvére fordítjuk, egy 
bizonyos fokú egyszerűsítés nem kerülhető el. A konkrét kémiai jelenseg 
alapos ismerete szükséges ahhoz, hogy megállapíthassuk, hogy milyen mér-
tékig lehet egyszerűsíteni, milyen részleteket lehet elhanyagolni, milyen hatá-
sokat figyelmen kívül hagyni. 

Az egyszerűsítés érdekében elkövetett elhanyagolás, mely az esetek több-
ségében jogos, néha meg nem engedhetővé válik. Pl. a gyakorlatban használt 
vizes savas oldatokban a H+-koncentráció sokkal nagyobb, mint a vízben. 
Ezekben az oldatokban a pH számításnál elhanyagoljuk a víz ionizációjából 
származó H+-Ionok mennyiségét. Amikor viszont nagyfokú hígítás következté-
ben a H+-Ionok koncentrációja nagyságrendileg megközelíti a vízben levő 
értéket, akkor ez az elhanyagolás már nem megengedhető, mert a pH-ra 7-nél 
nagyobb értéket is kaphatnánk. Ez pedig lehetetlen, mert a savas oldat 
hígítással nem válhat bazisossá. 

Bizonyos feladatokban gondolatainkat mértani szimbólumokkal (pontok, 
összekötő vonalak, képletek) is, a diagrammok nyelvén is kifejezhetjük. 

Igy például molekulaszerkezettel kapcsolatos feladatokban atomtávolsá-
gokat, kötésszögeket tudunk kiszámolni. 

Például: 1. A kén-dioxid molekulában elektrondiffrakciós  mérésekkel meg-
határozták a S-O távolságot: 1,432 A, az O-S-O szögre 119,5°-t kaptak. 
Milyen távolságra található a két oxigénatom a molekulában? 

2. Szerkezetvizsgálati mérésekből a vízben a H-O távolságra 0,958 Á-t, a 
két hidrogénatom közötti távolságra 1,514 Á értéket kaptak. Számítsuk ki az 
adatok alapján a vízmolekulában az atomok közötti kötésszöget! 

Termokémiai feladatoknál a reakcióhőknek Hess-tétele alapján való meg-
határozásánál nagy segítséget nyújthat a megfelelő körfolyamat grafikus ábrá-
zolása. 

1. Cseppfolyós víznek elemi hidrogénből és oxigénből való képződésekor 
mólonként 288,4 kJ hő szabadul fel. (AAVi = - 288,4 kJ) Ha vízgőzök képződ-
nek, akkor 247,87 kJ. Határozzuk meg a víz párolgáshőjét! 



2. Ismertek a CO1 H2 és etánol égéshői (-282,5 kJ/mól, -285,5 kJ/mól, 
-1367,7 kJ/mól) Határozzuk meg az etanolok szintézisgázból való képződés-

MEGOLDANDÓ FELADATOK 

Felkérjük minden kedves olvasónkat, hogy járuljon hozzá e rovat összeál-
lításához érdekes problémákat javasolva. A javasolt problémákhoz kérjük a 
megoldást is mellékelni. Ha a javasoló a problémát nem példatárból vette, 
hanem őmaga dolgozta ki, akkor közlés esetén feltüntetjük a beküldő nevét is. 

A problémamegoldók közt pontversenyt hirdetünk. Minden példa helyes 
megoldásával maximálisan 5 pont érhető el. 

A megoldásokat beküldőket felkérjük, hogy tüntessék fel a következőket: 
név, iskola, osztály, szaktanár neve, minden példánál a példa számát, az 
előtte levő betűkkel, az ismert adatokat, a kiszámítandó mennyiséget, majd a 
megoldás menetét a szükséges indokolásokkal és végül az eredményt. 

A példa szövegét nem kell lemásolni. Amennyiben a példát több változat-
ban lehet megoldani, kérjük valamennyit közölni. 

A megoldásokat példánként külön lapokon küldjük be! 
A negyedik számtól kezdve információkat közlünk azon problémák helyes 

megoldásával kapcsolatban, melyek beküldési határideje már lejárt. Ugyanott 
ismertetjük a pontverseny állását. 

Hess tétele értelmében a ciklikus folyamat hőeffektusa  nulla. Ezzel egyen-
értékű lesz, ha a grafikus kép vektorai közül az azonos irányítottságuakat 
összegezzük, és az ellentétesen irányítottakat levonjuk. 

Lapunk elkövetkező számaiban egy-egy, a kémiai feladatok megoldásával 
kapcsolatos problémakört fogunk ismertetni, felhasználva a kijelölt feladatokra 
beküldött legötletesebb megoldásokat is. 

Pólya szavaival élve: "a nagy felfedezések  nagy feladatokat oldanak meg, 
de nincs olyan feladat, amelynek megoldásához ne volna szükség valami kis 
felfedezésre.  Lehet, hogy a feladat, amelyen gondolkozol, egyszerű, de ha 
felkelti érdeklődésedet, mozgatja találékonyságodat, és végül, ha sikerül önál-
lóan megoldanod, átéled,a felfedezés  izgalmát és diadalát". 

Ezért is tarts velünk! Élvezetes, eredményes munkát kíván: 

a Feladatmegoldók rovatának szerkesztősége 


