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7. Egészítsd ki a táblázatot! (16 pont) 
fizikai mennyiség mértékegysége mérőeszköze 

megnevezése jele megnevezése jele 

hosszúság     

 T    

  köbméter   

   kg  

    hőmérő 

sebesség     

 P    

  Newton   
 

8. Egészítsd ki a mondatokat a hiányzó fizikai mennyiségek nevével vagy az ennek 
megfelelő mértékegységgel.  (14 pont) 

1. Vásároltam 2 kg .......... cukrot 
2. Hazáig megtettem 2 km  ..........  
3. Amikor fékez az autó, akkor csökken a ..........  
4. A Holdon a testek .......... 6-szor kisebb mint a Földön 
5. Az 1 dm oldalélű kocka  .......... 1 liter 
6. A teherautó billenőjében 20 tonna .......... föld fér el 
7. A hátamon levő táskám  ..........  4 kg, ezért 40 N  .......... vagy .......... nyomja a vállamat 
8. Az alumínium pénzdarab melegítve nem fér át a deszkába szúrt két gombostű 

között, mert megnőtt a ..........  
9. A 80 kg tömegű űrhajós súlya a Földön  .......... és a Holdon ..........  
10. A tanteremben a levegő .......... 20°C 
11. Egy kilogramm a tömege az .......... térfogatú 4 °C-os desztillált víznek. 
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Kémia 

A 784-796. feladatokat a XLVI. Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny II. fordulója és 
a Hevesy György Kémiaverseny megyei fordulójának anyagából közöljük. A feladatkészítők: 
Dóbéné Cserjés Edit, Forgács József, Lente Gábor, Márkus Teréz, Molnár Ákos, Muráth Szabolcs, 
Ősz Katalin, Pálinkó István, Petz Andrea, Sipos Pál. 

 
VII. osztály 
K. 784. Melyik az az elem, amelyikre az alábbi állítások igazak? Az elem vegyjelével 

válaszolj! 
a) Atomja általában csak két elemi részecskéből áll: ............ 
b) 3∙1023darab atomja 2gramm tömegű: ............ 
c) 1,5∙1023darab atomja 9∙1023darab protont tartalmaz: ........... 
d) 1∙1023darab atomja 5mol elektront tartalmaz: ........... 
 

K. 785.  Tekintsük a következő anyagokat, amelyekben  egyre több részecske van! 
a.) 1∙1023 darab higanyatom 
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b.) 2∙1023 darab vasatom 
c.) 3∙1023 darab alumíniumatom 
d.) 4∙1023 darab oxigénmolekula 
e.) 5∙1023 darab vízmolekula 
De vajon más fizikai mennyiségben kifejezve is ugyanilyen a növekedési sorrend 

szobahőmérsékleten és légköri nyomáson? Számítással határozd meg és állítsd sorrend-
be ezeket az anyagokat tömegük, illetve térfogatuk szerint. 

(A higany sűrűsége 13,6g/cm3, a vas sűrűsége 7,8g/cm3, az alumíniumé 2,7g/cm3, 
az oxigéné pedig 1,33g/dm3 ) 

 

K. 786. Az aranyékszer tisztaságát a karáttal jelöljük. A színtiszta arany 24 karátos. 
Eszerint 1 karát aranytartalmú fém tömegének 1/24-ed része arany. Így például a 18 ka-
rátos arany azt jelenti, hogy a fém 18 tömegrész aranyat és 6 tömegrész más fémet (pl. 
rezet, ezüstöt, platinát) tartalmaz. Tegyük fel, hogy az arany ára grammonként (Magyar-
országon) 9200Ft, az ezüsté 145Ft, a réz ára pedig 23500Ft/kg. (Ar(Au) = 197; Ar(Ag) 
= 108; Ar(Cu) = 63,5). 

Hasonlítsunk össze három nyakláncot: egy 15grammos 24 karátosat, egy 
22grammos 14 karátosat, amely az arany mellett csak ezüstöt tartalmaz, egy 20grammos 
18 karátosat, amely arany mellett csak rezet tartalmaz! 

a.) Melyik nyaklánc mennyibe kerül? (csak az anyagköltséget számítsd!) 
b.) Melyik nyakláncban van a legkevesebb arany? 
c.) Melyik nyakláncban van a legkevesebb fématom? Hány darab? 
d.) Melyik nyakláncban van a legtöbb fématom? Hány darab? 
 

VIII. osztály 
K. 787. 100cm3  kénsavoldatot 100cm3 desztillált vízzel elegyítettünk. Az erősen fel-

hevült folyadékelegy lehűtése után megmértük a térfogatát: ez 190cm3 volt. Sűrűségmé-
rővel megmértük a keletkező oldat sűrűségét is: ez 1,49g/cm3-nek adódott. Táblázatból 
megállapítottuk, hogy a hígított  kénsav sűrűsége az 58,8tömeg%-os kénsavoldat sűrű-
ségével azonos. 

a.) Hogyan kellett szakszerűen elvégezni az elegyítést? Magyarázd, miért úgy? 
b.) Hány tömegszázalékos volt a kiindulási kénsavoldat és mekkora volt a sűrűsége? 
 

K. 788. Egy fehér, szilárd, sószerű anyag hevítésekor gáz képződik, amelyben a pa-
rázsló gyújtópálca lángra lobban. 1,000g vegyület hevítése során 8,98millimol gáz kép-
ződött és egy másik fehér, szilárd, sószerű anyag maradt vissza. 

A hevítés során visszamaradt anyagot megolvasztják és az olvadékot elektrolizálják: 
ekkor az egyik elektródon vörösbarna színű elem, a másikon pedig 234,1mg fém kelet-
kezik, amelyről megállapítható, hogy kálium. 

Határozd meg a kiindulási vegyület és a hevítési maradék képletét, ha tudjuk, hogy a 
keletkező gáz kémiailag tiszta anyag! Írd fel a kiindulási vegyület hevítési egyenletét is! 

 

K. 789. A következő sókat vizsgáljuk: 1-1kg ammónium-szulfát, magnézium-foszfát 
és  ólom(II)-nitrát. Számítsd ki, hogy: a) melyik vegyületben a legnagyobb, illetve  a leg-
kisebb a kationok száma az anionok számához viszonyítva? b) melyikben van a legtöbb 
kation? c) melyikben van a legtöbb anion? A válaszokat igazold számítással! 

 

K. 790. Két savoldatunk van: az egyik 5,0 tömeg%-os sósav (a sűrűsége 
1,025g/cm3), a másik 5,0 tömeg%-os kénsavoldat (a sűrűsége 1,032g/cm3). Összekeve-
rünk belőlük 80,0cm3 sósavat és valamennyi kénsavoldatot. Ahhoz, hogy semlegesítsük 
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az oldatkeveréket, pontosan 90,0cm3 10,0tömeg%-os NaOH-oldatra volt szükség (a 
NaOH-oldat sűrűsége 1,111g/cm3). 

a.) Hány cm3 kénsavoldattal kevertük össze a sósavat? 
b.) Hány tömeg%-os a keletkező oldat a különböző oldott vegyületekre nézve? 
 

Líceumi tagozaton tanulók számára ajánlott  feladatok: 
 

K. 791. Kénsavoldatban feloldunk 32,0g SO3 –ot, ekkor az oldat tömeg %-a 6,00-al 
nő. Ha az oldathoz 248g vizet adunk, az oldat tömeg %-a az eredeti lesz. Hány tömeg 
% os volt az eredeti savoldat és mennyi volt a tömege? 

 

K. 792. Megváltozik-e, és ha igen, mennyivel az 50,0gramm tömegű alumíniumle-
mez tömege, ha:   

a.) 100cm3 0,150mol/dm3 koncentrációjú nátrium-hidroxid-oldatba, 
b.) 100cm3 0,100mol/dm3 koncentrációjú réz(II)-szulfát-oldatba merítjük? 
 

K. 793. Számítsuk ki, hogy a standard állapotú He-gázban mekkora térfogat áll 
egyetlen He-atom rendelkezésére? Ha ezt a térfogatrészt egy kockával modellezzük, és 
mindegyik ilyen kockába gondolatban egy He-atomot helyezünk el, akkor mekkorának 
becsülhető a szomszédos He atomok közötti átlagos távolság? Számítsuk ki a He atom 
atomsugara (rHe = 140pm) alapján, hogy standard állapotban a He a rendelkezésére álló 
teljes térfogat hány %-át tölti ki? 1mol standard állapotú gáz térfogatát vegyük 
24,50dm3-nek. AN = 6,022∙1023. 

 

K. 794. Szilárd KI-ot tömény kénsavoldattal 3:2 tömegarányban reagáltatva, a kelet-
kező forró oldatból eltávozó gáz-gőz elegyet szobahőmérsékletre hűtve, a vízgőz kon-
denzál, és kiválik egy szilárd anyag is. A maradék gázfázisban, 2:1 anyagmennyiség 
arányban, kétfajta gáz van. (A nagyobb moláris tömegű gázból van kevesebb!) Írd le a 
végbemenő folyamatok egyenleteit! Milyen gázok keletkeztek, és mi volt a gáz-gőz 
elegyből kivált szilárd anyag? Milyen tömeg %-os volt az alkalmazott kénsavoldat, ha a 
sav teljesen elfogyott a reakcióban? 

 

K. 795. Vörösfoszforból fehérfoszfor állítható elő például szén-dioxid gáz alatt tör-
ténő hevítéssel. A képződő P4 molekulákból álló módosulat reagál NaOH-dal, míg a ki-
indulási, polimerszerű láncokat alkotó vörösfoszfor nem. 1,693g tömegű vörösfoszfort 
szén-dioxid alatt hevítünk, majd a kapott keveréket, mely egyaránt tartalmazza a két 
módosulatot, NaOH-oldattal reagáltatjuk. Ekkor 143,2cm3 térfogatú, 298,6K hőmér-
sékletű és 100710Pa nyomású PH3 (foszfin) gáz keletkezik. A vörösfoszfor hány tömeg-
százaléka alakult át fehérfoszforrá? A fehérfoszfor NaOH-dal való reakcióját az alábbi 
kiegészítendő egyenlet írja le: 

......P4 + ......NaOH + .....H2O = ......PH3 + ......NaH2PO2 
 

K. 796. Egy feltaláló azt állítja, hogy vízbontással működő autót készített. Az autót 
otthon a garázsban a villamos hálózatra kell csatlakoztatni, eközben a másnapi városi 
használatra elegendő durranógáz keletkezik. a) Igazat mond-e a feltaláló, ha tudjuk, 
hogy egy háztartásban legfeljebb 16A erősségű áram vehető fel a hálózatból, és éjszaka 
8 órát töltjük vele az autót? A víz képződéshője ∆kH = -282kJ/mol, a benzin égéshője 
42000kJ/kg. Egy napra számoljunk 5liter, 0,8kg/dm3 sűrűségű benzin felhasználásával, 
ha tudjuk F = 96500C/mol. b) Hány g víz bontható el a megadott idő alatt? 

 
 


