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Tanácsok a kémia(jellegű) feladatok megoldására 
 

A feladatmegoldás jelentőségéről az oktatásban már olvashattatok a. 2. oldalon. A 
következőkben olyan feladatok megoldási lehetőségeivel foglalkozunk, amelyekkel ké-
miaórákon találkoztok, s amelyek kihangsúlyozzák, hogy a fizika, matematikai ismeretei-
tek a kémiai jelenségek vizsgálatakor is nélkülözhetetlenek. 

 

1. Meggondolkodtató feladatok: ezek a hogyan? miért? kérdésre a matematikai gondol-
kodásmód érvényesítésével az elméleti ismeretek alapján, vagy a kísérleti megfigyelések-
ből észlelt és következtethető érvelésekkel oldhatók meg.  

Példaként egy olyan feladatot választottunk, amely már a gimnáziumi osztályokban 
megismert fizikai és kémiai jelenségek felhasználásával megoldható. 

Elektrolizáló cellába kalcium-hidroxid oldatot töltöttek. Az áramforrás és az elekt-
ródok alkotta áramkörbe egy izzót is kapcsoltak, ami erős fénnyel világított. Az elektro-
litba szén-dioxidot áramoltatva a következőket észlelték: a gáz áramoltatásakor az izzó 
fényének erőssége gyengülni kezdett, majd kialudt. Folytatva a gáz áramoltatását, ismét 
erősödni kezdett a fény. Hogyan magyarázható ez a jelenségsor?  

Megoldás: a Ca(OH)2 vizes oldatában (elektrolit oldat) a nagyszámú mozgékony  Ca2+ és 
OH- - ionok biztosítják az áramvezetést, ezért az izzó fénye erős. A szén-dioxid beveze-
tésekor az Ca(OH)2-dal reagál, két nagyon gyengén ionizáló anyag keletkezése közben 
(CaCO3, H2O). Ezért az oldatban az ionok száma csökken, aminek következtében az 
elektrolit ellenállása nő, az izzó fénye gyengül. Amikor gyakorlatilag mind leváltak a  
Ca2 + -ionok, az oldat ellenállása annyira megnő, hogy az izzó fénye kialszik. A CO2-nak 
további áramoltatásakor, az részben reagál vízzel szénsavvá alakulva, amely gyenge sav 
lévén részlegesen ionizál (H 2CO3 ↔ H+  + HCO3- , HCO3- ↔ H+  + CO32-) , így az ol-
datban nőni kezd megint az ionok száma, az izzó világítani kezd.  

 

2. Matematikai problémára vezethető feladatok:  
Már R. Descartes (1596-1650) francia filozófus, matematikus, fizikus a „Szabályok a 

gondolkodás irányítására” című munkájában 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 (numerikus) kémiai felada-

tok megoldására az esetek többségében követhető eljárás. A descartesi-módszer szemlélteté-
sére kövessünk egy klasszikus feladatot, amilyennel már általános iskolában is találkoztatok és 
vele párhuzamosan egy, hozzá hasonló, jellegzetesen kémiai feladatot is oldjunk meg.  

A gazda udvarán malacok és tyúkok vannak. Az állatoknak összesen 50 feje és  140 lába van. 
Hány malaca és hány tyúkja van a gazdának?  

a) Megoldás próbálgatással: feje mindegyik állatnak van, és csak egy  
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Malacok száma  Tyúkok száma  Lábak száma  
50    0    200  ez több, mint a valós érték  
0     50    100   kevesebb, mint a valós érték  
25    25    150   kicsit több, mint a valós érték  
Ha a malacok számát növeljük, akkor a lábak száma még nagyobb, tehát a malacok 
száma kisebb kell legyen, mint 25. Ha a tyúkok számát növeljük 30-ra,  
akkor csak 20 malac lesz az udvaron. akkor lábak száma 140. Jó a megoldás!  
 

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

iknak csak a felét használják, tehát 70-et. Ezért, ha a fejekre akarunk következtetni, ak-
kor a tyúkoké egyszer, a malacoké kétszer jön számításba a 70-nél. Ezért, ha a 70-ből 
levonjuk a fejek számát, akkor a malacfejek száma marad meg. 70-50=20, tehát 20 ma-
lac van, akkor 30 tyúknak kell lennie.  

 

c) Algebrai megoldás:  
Az algebra olyan nyelvnek tekinthető, amely szavak helyett jeleket használ. Ezekkel 

a jelekkel a mindennapi életben használt mondatokat az algebra nyelvére fordíthatjuk le:       
 a gazdának van bizonyos számú tyúkja: x, és malaca: y  
 az állatoknak 50 feje van és 140 lába:   x+ y = 50   2x + 4y = 140 

Így a feltett kérdést két egyenletből álló egyenletrendszerre fordítottuk:  
x + y = 50    
x + 2y =70  
A második egyenletből kivonva az elsőt y = 20, s akkor x = 30  
A kémia nyelvére fordítva a szót, legyen a feladat a következő: metán és etén 25 dm3 

térfogatú elegyének tökéletes elégetésére 70 dm3, a metánnal azonos állapotú oxigén szükséges. Hány 
dm3metánt és etént tartalmazott égetés előtt  a gázelegy?  

A „fej-láb” módszer szerint (b-módszer)  
A feltétel az égési reakcióegyenletek értelmezése:  
CH4 +  2 O2 → CO2 +  2H2O    C2H4 +  3 O2 → 2CO2 +  2 H2O  
Rendeljünk minden térfogat elégett gázhoz 2 térfogatnyi oxigént, mintha csak me-

tánt tartalmazna az elegy, akkor a 25dm3 elégetéséhez 50 dm3 O2  volna szükséges. A 
ténylegesen fogyott 70 dm3, ehhez képest 20 dm3 többletet mutat. A metán és etén 1-1 
térfogategységnyi elégetéséhez szükséges oxigén térfogatai közti különbség 3-2=1. Te-
hát az 1 dm3 többlet  1 dm3 etént, 1 dm3  hiány 1 dm3 metánt jelent. Így a 20 dm3 többle-
tet az etén okozza (ehhez a következtetéshez ismerni kell, hogy azonos anyagmennyisé-
gű gázok egyforma körülmények között azonos térfogatúak).  

Ezek szerint a metán térfogatának 25 - 20 = 5 dm3 -nek kell lennie.  
Az algebra nyelvén (c - módszer):  
Velegy = 25dm3  V02 =  70 dm3 

VCH4 + VC2H4 = 25dm3 / · (-2), majd összeadva a két egyenletet: V C2H4 = 20dm3 

2VCH4 + 3VC2H4 = 70 dm3        akkor VCH4 = 5dm3 

A feladat megoldására használt különböző módszereket (a, b, c) összehasonlítva ta-
nulságos következtetéseket vonhatunk le.  

A próbálgatással történő megoldásnál mindegyik próbálgatás az előző hibáját igyekszik 
helyrehozni. Az egymást követő próbálgatások egyre közelebb jutnak a kívánt végered-
ményhez. A „fokozatos próbálgatás” (szukcesszív approximáció) alapvető módszer bizo-
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nyos bonyolult problémák megoldásánál. Egyszerű feladatoknál az algebrai módszer gyor-
sabban 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 elkezdésé-
nél lényeges eldöntenünk (ezt kérdés-feltevésre adott válasszal tegyük), hogy kielégíthet-
jük-e a feltételt. Elegendő-e a feltétel az ismeretlen meghatározására? Nem tartalmaz-e 
feleslegest, esetleg ellentmondót a feltétel? A bonyolultabb feladatok megoldásánál elő-
ször egyszerűsítsük a problémát, vezessük vissza legegyszerűbb alakjára. Példaként kö-
vessük az egyik leggyakoribb kémiai feladat-típus megoldásának menetét:  

Egy bizonyos mennyiségű, adott tisztasági fokú R anyagból olyan kémiai átalakítás során, mely 
csökkentett hatásfokú, T terméket nyerünk, mely a reakció körülmények következtében szennyezett. 
Meghatározandó a termék mennyisége.  

 
1. Alapfeladatként tekintsük az R anyag átalakulását T-vé, a kémiai reakcióegyenlet 

mennyiségi viszonyai szerint:  
rR →  tT  ahol r, t sztöchiometrikus együtthatók: pl. 11,2 g vasnak megfelelő 

mennyiségű kénnel való hevítésekor milyen mennyiségű vas-szulfid keletkezik?  
Fe + S = FeS  mivel MFe = 56g/mol  MS = 32g/mol 
56g Fe ... 88g FeS 
11,2g  ... mFeS = 17,6g 
Általánosítva: r·MR.....t· MT  

                mR.... mT , ahonnan 
R

TR
T Mr

Mtm
m




   

2. 11,2 g 98%-os tisztaságú vasat hevítettünk kénnel. Milyen mennyiségű vas-szulfid 
keletkezett?  Az előző példánál ez bonyolultabb, mert nem ismerjük a reagáló vas töme-
gét,  de annak értékét a tisztasági kikötésből kiszámíthatjuk, s akkor a feladat azonossá 
válik az 1. példáéval.  

100g vas ... 98gFe  ahonnan  mFe  = mvas·98 / 100 = 10,98g 
   mvas  ....       mFe MFe  ... MFeS 

    mFe ... mFeS mFeS = 17,25g 
Általánosítva, ha CR% a reagáló anyagnak az R vegyület tartalma, akkor a keletkező 

termékmennyiség:  
2

R

RTR
T 10Mr
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m




  

 

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 mFe = 8,78g, akkor mT = 13,8g 

Általánosan: ha   % az átalakítási fok (a hozam): 
4
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4. A 11,2 g 98% vastartalmú fém kénnel reagál 80%-os hozammal, miközben 75%-
os FeS-tartalmú termék keletkezik. Határozzuk meg a termék tömegét!  

Ctermék = 75%FeS 100g termék ... 75gFeS 
           mtermék   ...     13,79g  mtermék = 18,38g 

Általánosan, ha CT a termék százalékos T-anyag tartalma: 
2

TR

RTR
T 10CMr
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m
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A példaként vett számfeladat megoldása során  egyértelművé válik, hogy:  
 valahányszor a reakcióra használt nyersanyagok szennyeződéseket tartalmaz-

nak, vagyis a reagensek tisztasági foka 100%-nál kisebb a kémiai folyamat so-
rán előállítható termék mennyisége kisebb, mint a reakcióegyenlet alapján 
számított mennyiség;  

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

 amennyiben az előállított termékanyag szennyeződéseket tartalmaz, a tisztasági 
foka < 100%, a termék  mennyisége nagyobb lesz mint a reakcióegyenlet alap-
ján számított mennyiség (a benne levő szennyezések növelik a tömegét).  

Amikor a bonyolultabb problémákat az algebra nyelvére fordítjuk, egy bizonyos fo-
kú egyszerűsítés nem kerülhető el. A konkrét kémiai jelenség alapos ismerete szükséges 
ahhoz, hogy megállapíthassuk, hogy milyen mértékig lehet egyszerűsíteni, milyen részle-
teket lehet elhanyagolni, milyen hatásokat figyelmen kívül hagyni.  

Az egyszerűsítés érdekében elkövetett elhanyagolás, mely az esetek többségében jo-
gos, néha megengedhetetlen. Jó példa erre a vizes oldatok pH értékének kiszámításánál 
felvetődő kérdéssor. Pl. a preparatív kémiában semlegesítésre használt sav-, vagy bázis-
oldatok esetén, vagy az analitikai kémiában sav-bázis reakcióknál használt erős savak, il-
letve bázisok oldata pH-jának (pH = -lgH+) kiszámításánál  a víz disszociációjából 
származó H+ -ion mennyisége (ami 10-7mol/L) elhanyagolható a sav oldása során az ol-
datba került H+-ionok mennyisége mellett. 

Amikor viszont nagyfokú hígítás következtében a H+-ionok koncentrációja nagyság-
rendileg megközelíti a vízben levő értéket, akkor ez az elhanyagolás már nem megen-
gedhető. Nem véve számba a víz ionizációjából származó H+ –ionokat, akkor a híg sa-
vas oldat pH- értékére 7-nél nagyobb értéket kapnánk, ami azt jelentené, hogy már nem 
savunk, hanem bázisos oldatunk van. Ez pedig lehetetlen, mert a savas oldat hígítással 
nem válhat bázissá, a hígítás során nem történik kémiai átalakulás, nem történhet anyagi 
minőség változás. 

Bizonyos feladatokban gondolatainkat mértani szimbólumokkal (pontok, összekötő 
vonalak, képletek) is, a diagramok nyelvén is kifejezhetjük. A 
grafikus módszerrel például a molekulaszerkezettel kapcsola-
tos feladatokban atomtávolságot, kötésszögeket tudunk ki-
számolni. Példaként  kövessük a következő feladatokat:  

1. A kén-dioxid molekulában elektrondiffrakciós méré-
sekkel meghatározták a S-O atomtávolságot, amire 1,432 Å 

 A értéket, az  O-S-O szögre 119,5°-t kaptak. Milyen tá-
volságra található a két oxigénatom a molekulában?  

A három atom a síkban egy egyenlő oldalú háromszög három csúcsán  található. A 
kénatomnak megfelelő pontból, ha meghúzzuk a szembelevő oldalra a merőlegest (ma-
gasságvonal), annak talppontja pont a két oxigénatom közti távolság felezőpontjában 
van. 

O–O távolság = 2x,  = 119,50/2, sin = x/1,432 = 0,80 
x= 1,154 Å,   O–O távolság = 2,308 Å 
2. Szerkezetvizsgálati mérésekből a vízben a H-O távolságra 0,958 Å-t, a két hidro-

génatom közötti távolságra 1,514 Å értéket kaptak. Mekkora az adatok alapján a vízmo-
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lekulában az atomok közötti kötésszög mértéke? Az 
előző feladathoz hasonlóan itt is a molekula atomjai ál-
tal meghatározott háromszög segítségével jutunk a vá-
laszhoz.  

A HOH szög = 2. sin = 0,757/0,958 = 0,790,  
=52,20   , HOH szög = 104,40 

 

Termokémiai feladatoknál a reakcióhők Hess tétele 
alapján való kiszámolásánál szintén előnyös a grafikus 
módszer alkalmazása.  

Tekintsük a következő példákat: 
1. Cseppfolyós víznek elemi hidrogénből és oxi-

génből való képződésekor mólonként 288,4 kJ hő sza-
badul fel. Ha viszont a két gáz egyesülésekor egy mol 
vízgőz képződik, akkor 247,87 kJ a felszabaduló hő-
mennyiség. Mekkora a víz párolgáshője? 

ΔH1 + ΔH – ΔH2 = 0 
ΔH = -40,53kJ/mol 
 

2. Ismertek a CO, a H2 és az etanol égéshői  
(-282,5 kJ/mól, -285,5 kJ/mól, -1367,7 kJ/mól). 
Határozzuk meg az etanolnak a képződéshőjét, 
amikor szintézisgázból keletkezik! 

Hess tétele értelmében egy körfolyamat 
hőhatása nulla. Ezzel egyenértékű lesz, ha a 
grafikus kép vektorai közül az azonos irányí-
tottságúakat összegezzük, és az ellentétesen 
irányítottakat levonjuk.  

ΔH + ΔH3 - 2ΔH1 -3ΔH2 = 0  ahonnan  ΔH = -53,8kJ/mol. 
 
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 önállóan megoldanod, átéled a felfedezés izgal-
mát és diadalát”.  

Az új tanévben a problémamegoldásaitokhoz sok sikert kívánunk! 
M.E. 

 

Kémia 

K. 721. Egy mólnyi A gáz kétmólnyi B gázzal reagál, miközben kétmólnyi 160g tö-
megű C anyag keletkezik. Amennyiben az A gáz egy molekulájának a tömege kétszerese 
a B gáz molekulatömegének, számítsd ki a betűkkel jelölt anyagok molekulatömegeit! 

 

K. 722. A foszfor(III) – hidrogén  atomjainak egynegyede foszfor. Ezt tudva, hatá-
rozd meg, hogy egy  foszfor-hidrogén molekula tömegének hányadrésze hidrogén! 

 

K. 723. Két laboratóriumi pohár mindegyikébe kimértek 125g desztillált vizet. Ez-
után az egyik pohárban 5g sót oldottak fel, a másikban 50g-ot ugyanolyan sóból. Ezt 

 O 

H H 
X 




