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K. 819. A pezsgőtabletták két legfontosabb komponense a citromsav és a szódabi-
karbóna. A citromsav hárombázisú (háromértékű) szerves sav (M = 192,12 g/mol), 
amit az egyszerűség kedvéért jelöljünk H3A-val. A szódabikarbóna a szénsav savanyú 
sója, képlete: NaHCO3 (M = 84,00 g/mol). Reakciójuk során CO2 szabadul fel, ez 
okozza az oldat pezsgését. Összeöntünk 50 cm3 50 g/dm3 koncentrációjú citromsav ol-
datot és 40 g 11,5 tömeg% koncentrációjú szódabikarbóna oldatot. Miután a pezsgés 
elmúlt, melyik oldatból öntsünk még a reakcióelegyhez és legfeljebb mennyit, ha azt 
szeretnénk, hogy a pezsgés újra meginduljon? 

 

K. 820. Egy, az érmegyűjtés szenvedélyének hódoló vegyész talál két azonos réz-
pénzt az íróasztala fiókjában. Egy katalógusból megtudja, hogy az érméket valójában 
csak rézbevonattal látták el, anyaguk nagyrészt ón és valamilyen más, két vegyértékű 
fém, amiről nem írnak. A vegyész jobb híján kísérletezni kezd. A 3,93 g tömegű érmék-
ről leoldja salétromsav segítségével a rézréteget, azok tömege az eljárás közben 0,32 g-
mal csökken. A maradék ötvözetből elhanyagolható mennyiség oldódik a salétromsav-
ban. A már szürke színű pénzérmék egyikét sósavoldatba helyezi, ekkor heves pezsgés 
közben 1,446 dm3 25 °C hőmérsékletű és standard nyomású hidrogéngáz fejlődését ta-
pasztalja, miközben Sn2+-ionok kerülnek az oldatba. Tudja, hogy az ón amfoter fém, 
erős bázisokban is oldódik, ezért a másik érmét nátrium-hidroxid oldatba dobja, ekkor 
122,5 cm3 standard állapotú hidrogéngáz keletkezik az alábbi reakció lejátszódása köz-
ben:  

Sn + 2 NaOH + 2 H2O → Na2[Sn(OH)4] + H2  
Mi volt az ismeretlen fém? Milyen a pénzérmék tömegszázalékos összetétele? 
 
*A K. 816.–K. 820. feladatok a XLVII. Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny II. 

forduló versenyfeladatai. Készítették: Borbás Réka, Forgács József, Lente Gábor, Márkus Teréz, 
Molnár Ákos, Ösz Katalin, Pálinkó István, Sipos Pál.  

 
Fizika 

F. 565. Egy ismert I fényerősségű, pontszerű fényforrás – az f fókusztávolsággal 
rendelkező, tökéletesen átlátszó, vékonylencse optikai főtengelyén – a lencsétől adott d 
távolságra helyezkedik el. A lencse túlsó oldalára, tőle x távolságra, merőlegesen a fő-
tengelyre, egy ernyőt teszünk.  

─ Határozzuk meg az ernyő megvilágítását annak a főtengelyen levő pontjában.  
─ Ábrázoljuk grafikusan a megvilágítás változását, miközben az ernyőt a lencsétől 

–a főtengely mentén – távolítjuk (gyűjtőlencsére és szórólencsére külön-
külön).  

 
(a feladat megoldását lásd az 51. oldalon) 
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