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XLV. Irinyi János 

Középiskolai Kémiaverseny 
2013 március 12* 

II. forduló – II.a és II.b kategória 
 
 
Munkaidő: 150 perc  A periódusos rendszer az utolsó lapon található. 
Összesen 150 pont  Egyéb segédeszközként csak toll és számológép használható! 
 
 
 
 
I. Általános kémia és anyagszerkezet 
 
Számítsd ki a felsorolt anyagmennyiségekhez tartozó részecskeszámokat! 
 

1. protonok száma 10 g kalciumban ..................................... 

2. elektronok száma 0,2 mol magnéziumionban ..................................... 

3. molekulák száma 10 cm3 4 oC-os vízben ..................................... 

4. oxidionok száma 10,2 g alumínium-oxidban ..................................... 

5. neutronok száma 0,25 mol tríciumban ..................................... 

6. atomok száma 44,82 dm3 normálállapotú ammóniában ..................................... 

 
Összesen: 12 pont 
   

                                                 
*Feladatkészítők: Dóbéné Cserjés Edit, Forgács József, Pálinkó István, Petz Andrea, Sipos Pál, Tóth 
Albertné 
Szerkesztő: Pálinkó István 
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II. Szervetlen kémia 

(1) Írd be a meghatározás szerinti szavakat! 
 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               

10.               
 
 
1. A kén egyik allotróp módosulata. 
2. Az elemi szén nem túl régen (1985-ben) felfedezett allotróp módosulata, amelyért Kroto és 

munkatársai 1996-ban Nobel díjat kaptak. 
3. A nátrium ilyen színűre festi a lángot. 
4. Az oldott elektrolitrészecskék és a vízmolekulák közötti kölcsönhatás, amelynek 

eredményeként a vízmolekulák körülveszik az elektrolit ionjait. 
5. Fekete, fémes fényű 72,4% vastartalmú, mágneses tulajdonságú ásvány. 
6. A periódusos rendszer megalkotója. 
7. A timföldgyártás nagy mennyiségben képződő erősen lúgos kémhatású mellékterméke, 

amely 2010 októberében Kolontáron és környékén súlyos katasztrófát okozott. 
8. Nemesgáz, hegesztéskor védőgázként is szokták alkalmazni. 
9. Az ezüst latin neve. Ebből a névből származtatható a vegyjele is. 
10. Igen elterjedt kőzetféleség, főként szilikátokból áll. Edényeket is készítenek belőle. 

 
 
A megfejtés a vastagon keretezett téglalap.  
Ki ő, és miről nevezetes? .............................................................................................................. 
....................................................................................................................................................... 
 
 
 
Összesen: 25 pont 
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(2)       Egy ásványvizes palack címkéjén ez áll:  
 

kalcium: 83 mg/l     magnézium: 41 mg/l     nátrium: 23 mg/l 
kálium: 1,1 mg/l     hidrogén-karbonát: 327 mg/l     szulfát: nem mutatható ki 
fluorid: 0,3 mg/l     jodid 0,012 mg/l     klorid: 9 mg/l 
nitrit- és nitrátmentes. 

 
A) Írd le azoknak a vegyületeknek a képletét, amelyek az ásványvíz változó keménységét okozhatják! 
 
 
B) Írd le azoknak a vegyületeknek a képletét, amelyek az állandó keménységét okozhatják! 

 

C) Írd fel a trisóval történő vízlágyítás egyenleteit! 

 

D) Egy karton ásványvíz 6 darab 1,5 literes flakont tartalmaz. Mekkora tömegű trisóra van szükség 8 
karton ásványvízből az összes keménységet tartalmazó ion eltávolításához? 

 
 
E) Mekkora térfogatú 0,105 mol/dm3 koncentrációjú sósav fogy 100 cm3 ásványvíz metilnarancs 

indikátorral történő titrálásakor? Írd fel a reakcióegyenletet is! 
 
 
Összesen: 23 pont 
 
 
III. Szerves kémia A megfelelő szerkezeti képlettel vagy névvel adj választ! 
 
A C3H6O és a C3H6O2 összegképletű, nyílt láncú, egyértékű (egy funkciós csoportot tartalmazó − 
monoéter, monoalkohol, monoészter, stb.) vegyületek konstitúciós izomerjei közül melyik 
 
a. adja az ezüsttükör-próbát, ....................................................................  

b. könnyen hidrolizálható, ....................................................................  

c. adja az ezüsttükör-próbát hidrolízis után, ....................................................................  

d. savas kémhatású, ....................................................................  

e. oxidálható láncszakadás nélkül, ....................................................................  

f. színteleníti el a brómos vizet, ....................................................................  

g. nem mutatja egyikét sem az eddigieknek, ....................................................................  

h. viszonylag könnyen addícionál hidrogént, ....................................................................  

 (azért katalizátor kell, de a reakciókörülmények enyhék) 

i. kevéssé stabilis izomerek, könnyen átrendeződnek egy másikká, add meg az átalakulásokat is.  

  ....................................................................  

Összesen: 18 pont 
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IV. Számítási feladatok 
 
(1) A vasgyártás során a vasércben levő vas-oxidot a kohóban szénnel redukálják. Egy vasmű 
 évi 1,35 millió tonna nyersvasat állít elő. A felhasznált vasérc vastartalma 62,3 %. A 
 nyersvas 94,2 %-a vas, 4,1%-a a vasat ötvöző szén, és 1,7 %-ban tartalmaz egyéb 
 szennyezőket: mangánt, szilíciumot, stb. Az acélgyártás során a nyersvas széntartalmát 1,6 
 %-ra csökkentik (feltételezzük, hogy az egyéb szennyezők mennyisége nem változik). 
 

A) Írd fel a vas(III)-oxid redukciójának egyenletét! 

 

B) 1,00 tonna nyersvas veszteségmentes előállításához mekkora tömegű vasérc szükséges? 

 

C) Hány millió tonna vasércet használ fel a vasmű egy évben, ha a nyersvas előállítása 98,6 %-
os hatásfokkal történik? 
 

D) 5,00 tonna nyersvasból hány kg szenet távolítanak el az acélgyártás során? 

 

E) Mekkora anyagmennyiségű 1650 0C-os, standard nyomású oxigén szükséges ehhez? 

 

Összesen: 11 pont 
 
(2) K2SO4-ből, Al2(SO4)3-ből és tiszta, porszemcséktől mentes vízből lassú hűtéssel több 

centiméteres, csodaszép KAl(SO4)2.12H2O összetételű timsó kristályok készíthetők. Az 
előállítás alapja az, hogy a timsó oldhatósága jelentősen nő a hőmérséklet növelésével: 100 
g vízben 20 oC-on 14,00 g, 50 oC-on 36,80 g kristályvízmentes timsó oldódik fel. Hány g 
szilárd KAl(SO4)2

.12H2O-t kapunk, ha 1 mol kristályvízmentes KAl(SO4)2-hoz annyi vizet 
adunk, hogy az 50 oC-on éppen feloldja, majd ezt az oldatot hagyjuk 20 oC-ra lehűlni? Az 
oldatból kizárólag a 12 kristályvizes só válik ki. 

 
 
 
 
Összesen: 11 pont 
 
(3) A cérium(III)-szulfát oldhatósága 100 g vízben  

0oC-on 23,0 g,  10oC-on 15,0 g,  20oC-on 11,0 g,  
30oC-on 8,00 g,  40oC-on 5,50 g,  50oC-on 3,50 g Ce2(SO4)3. 

 
a. Exoterm, vagy endoterm a Ce2(SO4)3 oldódása vízben? 

 
b. Hány gramm 40oC hőmérsékleten telített oldat készíthető 230 g 10oC-on telített 
 oldatból? 
 
c. 1807 g 10oC-on telített oldatból 30oC-ra melegítve 125,2 g kristályvíztartalmú 
 Ce2(SO4)3 válik ki. Hány kristályvizet tartalmaz a kivált kristály? 
 
 
Összesen: 13 pont 
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(4) 100 cm3 0,0100 mol/dm3-es CuSO4 és ugyanilyen koncentrációjú és térfogatú ZnSO4 
 oldatokat tartalmazó főzőpoharakat sóhíddal összekötünk. A CuSO4 oldatba egy pontosan 
 1,00 g tömegű Cu-elektródot, a ZnSO4 oldatba egy ugyanilyen tömegű Zn-elektródot 
 merítünk. Az elektródokat egy ampermérő közbeiktatásával zárt áramkörré összekapcsoljuk. 
 

a. Milyen folyamatok játszódnak le az egyes elektródokon az összekapcsolás után? 
 (egyenlet és szöveg) 
 
 
b. Az ampermérő közel állandó áramerősséget, 150 mA-t mutat 10 percen át. Mennyit 
 változik az egyes elektródok tömege ez alatt az idő alatt (100%-os áramkihasználást 
 feltételezve)? 
 
 
c. Mekkora lesz az oldatok koncentrációja a 10 perc elteltével? 

  1 mól elektron töltése 96 485 C 
 
 
Összesen: 20 pont 
 
(5) 4,23 g magnézium-karbid (MgxCy) hidrolízisekor 1,225 dm3 25oC-os, standard nyomású 
 szénhidrogén keletkezik. A gáz eltávozása után maradt anyag 39,2 g 25 tömeg%-os kénsav-
 oldattal reagál. Add meg 
 

a. a magnézium-karbid képletét, 
 
 
b. a keletkezett szénhidrogén összegképletét, 
 
 
c. a vegyületek neveit, amelyek megfelelnek az összegképletnek. 
 
 
d. a szénhidrogént, ha tudjuk, hogy fémnátriummal nem reagál, és a fenti mennyiség 

  0,1 mol brómot addícionál. Adj indoklást is. 
 
 
 
Összesen: 17 pont 
 


