
 
 
 
 
 

XLIV. Irinyi János 
Középiskolai Kémiaverseny 

2012. február 9.* 
Iskolai forduló – I.a, I.b és III. kategória 

 
Munkaidő: 120 perc   
Összesen 100 pont  Egyéb segédeszközként csak toll és számológép használható! 
 
 

Megoldókulcs és pontozási útmutató 
 
 
E1. feladat (5 pont) 
 
Megoldás: 
Tedd ki a megfelelő relációjelet (<=>)  következő adatok közé! 
(a) atomsugár    Mg   >  Cl 
(b) rácsenergia   MgCl2  >  NaCl 
(c) ionsugár    Na+   <  F− 
(d) második ionizációs energia K   >   Ca 
(e) kötéshossz    S8  >  O2 
Minden jó megoldás 1 pont 
 
 
E2. feladat (18 pont) 
 
Megoldás: 
 

Mely gáz(ok) állítható(k) elő Kipp-készülékkel? A és B 1 pont 
Az előállítás egyenlete(i): 
Zn + 2 HCl = ZnCl2 + H2     1 pont 
CaCO3 + 2 HCl = CaCl2 + CO2 + H2O   1 pont 
A többi gáz egyszerű gázfejlesztő-készülékkel nyerhető. Az előállítás 
egyenlete(i): 
CaC2 + 2 H2O = Ca(OH)2 + C2H2    1 pont 
NH4Cl + NaOH = NH3 + NaCl + H2O   1 pont 

 
Hány gramm szilárd anyagot kell legalább bemérni a fenti gázok előállításához?  
n(gáz) = 0,04 mol = n (szilárd) 

                                                            
*Feladatkészítők: Dóbéné Cserjés Edit, Dörnyei Ágnes, Forgács József, Lente Gábor, Nagy Mária, 
Ősz Katalin, Petz Andrea, Sipos Pál, Tóth Albertné 
Szerkesztő: Pálinkó István 



A: 2,60 g B: 4,00 g C: 2,56 g D: 2,14 g    4×1 pont 
Legalább hány mól oldott anyagot tartalmazzanak az oldatok? 
A: 0,08 mol B: 0,08 mol C: − (NaCl nem határozható meg) D: 0,04 mol 4×1 pont 
 
Mely gáz(ok) fogható(k) fel víz alatt? A, C      2×1 pont 
Mely gáz(ok) fogható(k) fel a nyílásával lefordított főzőpohárban? A, C, D 3×1 pont 
Összesen: 18 pont 
 
E3. feladat (15 pont) 
 
Megoldás: 
 

Képlet köznapi név 
HNO3 választóvíz 

Na2CO3 szóda 
CaSO4 gipsz 

KMnO4 hipermangán  
Na3PO4 trisó 
NaOH lúgkő vagy marónátron 

NaHCO3 szódabikarbóna 
NaOCl hypo 

SiO2 kvarc  
CaCO3 mészkő vagy márvány 

      minden jó válasz 1 pont 
 
A fenti vegyületek közül válassz ki 
egyet, amelyet fertőtlenítésre használnak: hipermangán, hypo   1 pont 
egyet, amelyet vízlágyításra használnak: trisó     1 pont 
két olyat, amelyek vizes oldata lúgos kémhatású: szóda, trisó, lúgkő, hypo 2 pont 
egyet, amely vízben gyakorlatilag nem oldódik: gipsz, kvarc, mészkő  1 pont 
Összesen: 15 pont 
 
 
E4. feladat (12 pont) 
 
Megoldás: 
Azonosítsd az I., II., III., IV. római számokkal jelölt fémeket a táblázatban közölt információk 
alapján! 
 
   következtetés 
1 II.-III.-

IV.  
könnyűfémek az I. fém nehézfém  

2 II.-III.-
IV.  

gázfejlődés közben reagálnak 0,1 
mol/dm3 koncentrációjú sósavval 

negatív standardpotenciálú fémek 
lehetnek, melyek H2-t fejlesztenek 

3 II.-III.-
IV.  

1 molnyi mennyisége által fejlesztett 
gázok térfogat-aránya 3:2:1 

a fémek 3+, 2+ és 1+ töltésű ionokat 
képezhetnek 

4 II.-IV.  jelenlegi ismereteink szerint nincs 
többféle izotópja. 

nagyon kevés tanult elemnek van csak 
egyféle izotópja: Na ? Al? Au? 
(rutinosoknak segíthet a megoldásban) 

5 I. fém reagál a választóvízzel csakis az ezüst lehet, mert az ezüst–



arany párból az ezüstre igaz az állítás 
6 II. fém 100:394 tömegarányban reagál 

klórgázzal 
1 mol MeCl3-ban a fém mennyisége: 
(106,5/394)×100=27,03 
Me=27 g/mol→ alumínium  

7 III. fém oxidjának alkáliföldfém tartalma 
60,29 tömeg% 

az alkáliföldfém moláris tömege: 
60,29×16/39,71=24.29 g/mol, vagyis 
Mg 

8 IV. fém lángfestése élénksárga   ionjai 1+ töltésűek → Na 
 
Válaszok(vegyjellel) I. fém: Ag II. fém: Al III. fém: Mg IV.fém Na 
 
Írj fel a feladatban szereplő fémek mindegyikével egy-egy (tetszőlegesen választott reakció) 
reakcióegyenletet! 
 
fém reakcióegyenlet (bármely, ami helyes): 
I. Ag Ag + 2HNO3→ AgNO3 +H2O+ NO2 
II. Al 2 Al + 3 Cl2→ 2 AlCl3 
III. Mg 2Mg +O2→ 2MgO 
IV. Na 2 Na + 2 HCl→ 2 NaCl+H2           pl: 2Na+2H2O→ 2 NaOH+H2      egyenlet is teljes 

értékű            
 
Minden jó fém 1 pont, Minden reakcióegyenlet 2 pont. 
 
Sz1. feladat (8 pont) 
 
Megoldás: 
2 SO2 + O2 = 2 SO3         2 pont 
a kemencét elhagyó 100 m3 gázelegyben van 12 m3 SO3    1 pont 
12 m3 SO3 keletkezéséhez kellett 12 m3 SO2 és 6 m3 O2    1 pont 
a kiindulási elegy 106 m3 volt, ebben 106 m3×0,12 = 12,72 m3 SO2 volt  2 pont 
ebből átalakult 12 m3, amely 12.100/12,72 = 94,34 %    2 pont 
Összesen: 8 pont 
 
 
Sz2. feladat (13 pont) 
 
Megoldás: 
(a) a sósav-oldat tömege m=1,090 gcm-3×320 cm3 = 348,8g   1 pont 
a HCl tömege 348,8 g×0,15 =52,32 g      1 pont 
anyagmennyisége:52,32 g/36.5 gmol-1 = 1,433 mol     1 pont 
a lúgoldat tömege 1,045 gcm-3×1094 cm3 = 1143,23 g    1 pont 
a NaOH tömege 1143,23 g×0,042 = 48,02 g      1 pont 
anyagmennyisége 48,02 g/40 gmol-1 = 1,201 mol     1 pont 
HCl + NaOH= NaCl + H2O        2 pont 
savas kémhatású az oldat        1 pont 
(b) a feleslegben levő HCl 1,433 mol−1,201 mol = 0,232 mol   1 pont 
tömege 0,232 mol×36,5 gmol-1 = 8,468 g      1 pont 
az oldat tömege 348,8 g+1143,23 g = 1492,03 g     1 pont 
HCl-tartalma 100×8,468 g/1492,03 g = 0,57 tömeg%    1 pont 



Összesen: 13 pont 
Sz3. feladat (11 pont) 
 
Megoldás: 
Ha a legjobb módszerek 1000 g ércből 723 g vasat képesek előállítani, akkor az érc 1000 
grammja 723 g vasat és 277 g oxigént tartalmaz.     5 pont 
Anyagmennyiségben kifejezve ez 723 g/55,81 gmol-1 = 12,96 mol Fe  1 pont 
és 277 g/ 16,0 gmol-1 = 17,31 mol O.      1 pont 
A mólarány 12,96/17,31 = 0,749, vagyis 3:4.     2 pont 
A tapasztalati képlet így Fe3O4, tehát a magnetitről van szó.   2 pont 
Összesen: 11 pont 
 
 
Sz4. feladat (9 pont) 
 
Megoldás: 
1 mól tiszta hidrogéngázban 2×NA/6240 = 1,931.1023 db,    3 pont 
vagyis 3,205.10-4 mol deutérium atom található.     3 pont 
1 mól hidrogéngáz térfogata standard körülmények között 24,5 dm3,  1 pont 
a deutérium atomok koncentrációja 1,308.10-5 mol/dm3.    2 pont 
Összesen: 9 pont 
 
 
Sz5. feladat (9 pont) 
 
Megoldás: 
A szódabikarbóna összegképlete NaHCO3, hőbomlásának reakcióegyenlete: 1 pont 
 2 NaHCO3 → Na2CO3 + H2O + CO2      2 pont 
A tészta térfogatnövekedése V=2r2π×h=2×132×3,14×3 cm3=1592 cm3 = 0,001592 m3. 
                                                                                                                                  2 pont 
Mivel a tészta térfogatnövekedése megegyezik a széndioxid térfogatával, a képződő 
széndioxid anyagmennyisége kiszámítható: n = (pV)/(RT) = (101325 Pa × 0,001892 
m3)/(8,314 J/mol/K × 493 K) = 0,039355 mol.      
                                                                                                                      2 pont 
A szódabikarbóna anyagmennyisége pedig a reakcióegyenlet alapján kétszerese a széndioxid 
anyagmennyiségének, azaz 0,07871 mol kell,     1 pont 
ami m = 0,07871 mol × 84,01 g/mol = 6,612 g-nak felel meg.   1 pont 
Összesen: 9 pont 


