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ELMÉLETI FELADATOK 
Kémia olimpiász – D kategória – 48. évfolyam – 2011/12 tanév 
 
Tanulmányi forduló 
 
Helena Vicenová 
 

 

Maximális pontszám: 60 pont 
A megoldás ideje: határtalan 
 
 
 
Bevezetés 

 Ebben a tanévben a kémia olimpiász versenyében a 8. és 9. évfolyam diákjai 

vehetnek részt. A feladatok sikeres megoldásához a 8.-os diákoknak a Kémiai 

számításokat kell elsajátítani. A 9.-es diákok pedig a „Fedezzük fel a kémiát 

környezetünkben“ és a „Változások a kémiai reakciók folyamán“ anyagrészeket 

tanulmányozzák át.  

 A kémia megkönnyíti az életünket - szó szerint minden lépésben találkozunk 

vele. A 2011-es év a kémikusok számára különösen jelentıs, mert a kémia 

nemzetközi éve. Ebben az évben az Alkalmazott Kémia Nemzetközi Úniója 

(International Union of Pure and Applied Chemistry – IUPAC) úgy határozott, hogy 

a 114 és 116 protonszámú elemeket besorolja az elemek periódusos rendszerébe. 

A 113, 115 és 118 protonszámú elemek létezésének bizonyítása nem eléggé 

meggyızı, ezért az IUPAC nem sorolta be a táblázatba. Lehet, hogy hamarosan sor 

kerül rá.   

A kémia olimpiász 48. évfolyamának elméleti feladatai a következı témaköröket 

tartalmazzák: 

1. Teszteljük a kémia alapjait  

Átismételjük a keverékek felosztását, és olyan módszereket fogunk használni, 

amellyel a  keverékek alkotórészei szétválaszthatók. Megvizsgáljuk a kémiai reakciók 

folyamatát és sebességét. Azonban nem tárgyalhatunk róluk a kémiai nevezéktan 

ismerete nélkül (oxidok, hidroxidok, oxigénmentes savak – HF, HCl, HBr, HI, 

oxosavak - H2SO4, H2CO3, HNO3, sóik és savas sóik).  

 

2. Megvizsgáljuk a kémiai elemeket és vegyületeiket.  
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A nátriummal és káliummal, vegyületeikkel és reakcióikkal foglalkozunk. 

3. Számítások nélkül   ez nem megy.  

Gyakori feladatok közé tartoznak a kémiában az oldatok összetételének kiszámítása. 

Az oldott anyag tömegét, az oldat térfogatát, tömegtörtjét és anyagmennyiség-

koncentrációját fogjuk kiszámítani, felhasználva az anyagmennyiség, 

anyagmennyiség-koncentráció (röviden anyagkoncentráció), sőrőség és tömegtört 

közötti összefüggéseket. 

 

Ajánlott irodalom a Dz kategória részére: 

1. E. Adamkovič a spol: Chémia pre 9. ročník základných škôl. 9. preprac. vyd. 

Bratislava: SPN, 2009.  

 

Ajánlott irodalom a Dg kategória részére:  

1. E. Adamkovič a spol.: Základy chémie. 1. vyd. Bratislava: SPN, 2000. 

2. Ľ. Žúrková a spol.: Štruktúra a zloženie anorganických látok. 1. vyd. Bratislava: 

SPN, 2002.  

 

Ajánlott irodalom a Dz és Dg kategória részére:  

1. D. Romanová a spol.: Chémia pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií 

s osemročným štúdiom. 1. vyd. Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA, 2009.  

2. H. Vicenová a spol.: Chémia pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s 

osemročným štúdiom. 1. vyd. Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA, 2010. 

3. H. Vicenová: Chémia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s 

osemročným štúdiom. 1. vyd. Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA, 2011.  

4. E. Greb, A. Kemper: Chémia pre základné školy. 1. vyd. Bratislava: SPN, 1995.  

5. P. Silný, J. Kmeťová: Otázky a úlohy z chémie pre 9. ročník základných škôl. 1. 

vyd. Bratislava: FEMINIA, 2005. 

6.  H. Vicenová: Cvičebnica – chémia pre 6. a 7. ročník základnej školy, 1. a 2. 

ročník gymnázia s osemročným štúdiom. 1. vyd. Bratislava: EXPOL 

PEDAGOGIKA, 2011. 

 

Megjegyzés 

Észrevételeitekkel forduljatok a feladatok szerzıjéhez: helena.vicenova@gmail.com 
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A tanulók az iskolai, körzeti és kerületi fordulókban a feladatok megoldásához 

zsebszámológépet használhatnak, de kémiai táblázatot nem.  

 

1.  feladat  (9 p) 

A 110, 111 és 112 protonszámú elemek felfedezésében szlovák tudósok is 

közremőködtek. Kik ezek a tudósok és melyik államban dolgoztak. Írjátok le ezen 

elemek vegyjelét és nevezzétek meg. 

 

 

2. feladat  (7 p) 

Egészítsétek ki a hiányzó szövegrészt. 

A vegyipari termékek gyártására sok természetes nyersanyagot használnak fel, pl. 

......................... a benzingyártásra, .............................. a vasgyártásra, 

....................... a papírgyártásra és hasonló. A legolcsóbb természetes nyersanyag 

a víz és .................................. A természetben természetes úton újulnak meg. Több 

természetes nyersanyag  kimeríthetı, ezért kihasználásukat ...................................... 

kell végezni. A természetes nyersanyagokon kívül néhány hulladék anyag is 

kihasználható nyersanyagként, ún. ........................ nyersanyagok. A hulladék 

anyagok újrafeldolgozásra kerülnek, ezt a folyamatot .................................... 

nevezzük. 

 

3. feladat  (23 p) 

Ebben, és a kémia olimpiász többi fordulójában is Tonoval a vegyésszel 

találkozunk. Az alábbi szövegben egy kísérlet van leírva, amelyet unokájával 

Matyival végzett el. Figyelmesen tanulmányozzátok át a szöveget és feleljetek 

a kérdésekre. Tono Matyival elıször az A anyag telített oldatát készíttette el.  

Elkészítéséhez Matyi nem használt sem mérleget, sem fizikai-kémiai táblázatot. Az 

A anyagot 15 ml laboratóriumi hımérséklető desztillált vízben oldotta fel. Mikor 

a fızıpoharat a kezébe vette, érezte, hogy az oldat az anyag oldódása folyamán 

lehőlt. 

Tono egy Erlenmeyer-lombikba a B anyag 20 ml színtelen oldatát öntötte. 

Munka közben kesztyőt használt és Matyit is figyelmeztette, hogy nagyon óvatosan 

dolgozzon. A B anyag tömény állapotban veszélyes anyag, amit az üvegen lévı 
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figyelmeztetı jelek is igazolnak. Ennek ellenére 3 %-os hígított oldatát 

gyógyszertárakban sebek fertıtlenítésére forgalmazzák. 

Tono az Erlenmeyer-lombik oldatához 5 ml szaponátot adott és a keveréket 

körmozgással keverte. A lombikot a keverékkel tálcára tette. Felkérte Matyit, hogy 

a lombikba egyszerre öntse be az A anyag elkészített oldatát. 

Matyi csalódott volt, hogy semmit nem kell meggyújtani és robbanások sem 

lesznek. Amikor azonban ügyesen beöntötte a lombikba az A anyag oldatát, nem 

titkolta lelkesedését. A heves reakció, amelyet megfigyelhetett, semmiben sem 

maradt el Tono elızı kísérleteitıl. A lombikból sárgás fehér anyag omlott a tálcára, 

miközben fantasztikus alakokat öltött. Sőrő, fehér köd szabadult fel belıle, mert 

a reakció folyamán hı keletkezett és a habból pára tört fel. Tono azt mondta, hogy 

a kísérlet neve „ elefánt fogkrém“. A kísérlet megnevezése valóban találó volt. 

 

Írjátok le: 

a) Az A anyag kémiai nevét és képletét, ha tudjátok, hogy ez alkálifém jodidja és 

M(A) =  166,0 g/mol, 

b) A B anyag kémiai nevét és képletét, 

c) Az A anyag telített oldatának elkészítési folyamatát, amelyet Matyi alkalmazott 

(mérleg és fizikai-kémiai táblázat nélkül), 

d) Az A anyag telített oldatának elkészítési folyamatát, amelyben mérleget és 

fizikai-kémiai táblázatot használtok, 

e) Az A anyag oldódása exotermikus vagy endotermikus folyamat-e és állítástokat 

indokoljátok meg, 

f) milyen alakú az Erlenmayer-lombik, 

g) mi történt volna, ha Tono bırével érintkezett volna a B anyag, 

h) milyen elsısegélyt nyújtunk, ha a B anyag a bırre kerül, 

i) milyen két figyelmeztetı jellel van ellátva a B anyag, 

j) hogy nevezik azokat az anyagokat, amelyek gyorsítják a kémiai reakció 

folyamatát (az A anyag meggyorsította a B anyag bomlását), 

k) a B anyag megfigyelt bomlási reakciójának kémiai egyenletét, 

l) exotermikus vagy endotermikus a reakció és állítástokat indokoljátok meg, 

m) miért használják a B anyag 3 %-os oldatát sebek fertıtlenítésére. 
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4. feladat  (11 p) 

A szódabikarbóna fehér szilárd anyag. Használják pl. gyomorbántalmakra, 

sütıporba, fémtárgyak tisztítására, mosóporokba vízlágyítóként. 

a)  Írjátok le a kémiai nevét és képletét. 

b)  Írjátok le a szódabikarbóna hıbomlásának kémiai egyenletét és nevezzétek meg 

az összes bomlásterméket. 

c)  Nevezzétek meg, hogy melyik termék okozza a „tészta térfogatának“ 

növekedését. 

d)  Írjátok le a szódabikarbóna  reakciójának kémiai egyenletét sósavval. 

 

 

5. feladat  (10 p) 

Matyi az oldat elkészítéséhez 0,15 mol kálium(I)-kloridot és 100 g vizet 

használt.  

a) Számítsátok ki a kálium(I)-klorid tömegtörtjét az oldatban és fejezzétek ki százalékban. 

b) Írjátok le, milyen adatot kell kikeresnetek a fizikai-kémiai táblázatban, hogy 

kiszámíthassátok a kálium(I)-klorid anyagkoncentrációját az oldatban. 

Végezzétek el csak általános  megoldását a példának, nem szükséges  konkrét 

táblázati értékkel számolni. 

M(KCl) =  74,6 g/mol 
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GYAKORLATI FELADATOK 
Kémia olimpiász –D kategória – 48. évfolyam – 2011/12 tanév 
 
Tanulmányi forduló 
 
Anton Sirota, Helena Vicenová 
 
Maximális pontszám: 40 pont 
A megoldás ideje: határtalan 
 

  

A Kémia olimpiász gyakorlati feladatai az iskolai fordulóban közösek az alapiskolák 

(Dz kategória) és a nyolcéves gimnáziumok ( Dg kategória) diákjai részére. 

 A feladatokon gyakorolhatók az alapvetı laboratóriumi technikák és módszerek, 

amely a diákok magasabb versenyfordulókhoz való alapos felkészültségéhez 

szükséges.  Ez a mérés, térfogat mérése mérıhengerrel és pipettával, melegítés, 

szőrıkészülék felállítása és szőrés. 

 A  gyakorlati rész sikerének fontos elıfeltétele a laboratóriumi segédeszközök 

helyes megnevezése és használata, a használt munkamenet pontos leírása, 

a készülék sémájának ábrázolása és a megfigyelés eredményének leírása. 

 Annak érdekében, hogy biztosítva legyen a magasabb fordulókhoz szükséges 

alapos felkészültség és a kézügyesség, a Dz kategóriában tanulmányozzátok át 

a kalcium vegyületek egyszerő kémiai reakcióit (a hidrátjaik nevezéktanát is), és a Dg 

kategóriában a réz(II) vegyületek kémiai reakcióit (a hidrátjaik nevezéktanát is).  

 A megoldás része a válaszlap, amely a feleletek beírására szolgál. 

 Az ajánlott irodalom a tanulmányi forduló elméleti feladatainál található. 

  

 

1. feladat     (16 p) 

A klorid anionok reakcióinak bizonyítása 

Kellékek: kémcsövek, kémcsıállvány, pipeta (csepegtetı) 

Vegyszerek:   

1. minta: nátrium-klorid oldata, NaCl (1. kémcsı) 

2. minta: kálium-klorid oldata, KCl (2. kémcsı) 

3. minta: réz(II)-diklorid oldata, CuCl2 (3. kémcsı). 
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1.1 feladat      

Írjátok le a reakció kémiai egyenletét, amellyel a Cl– anionok jelenléte 

bizonyítható az 1. és 3. mintákban. Minden minta kémiai egyenletét írjátok le, és 

tüntessétek fel ionegyenlet formájában is. 

 

1.2 feladat      

Kémcsövekben végezzétek el a Cl- anionok bizonyítási reakcióit az 1. és 3. 

mintákban. A kémcsıbe öntsetek 3 ml mintát és cseppekként adagoljátok a 

kicsapószert. A kémcsövet idınként rázzátok fel. 

A 3. minta kicsapása után a kémcsı tartalmát szőrjétek le és a szőrın lévı 

csapadékot mossátok át kevés vízzel. 

A megfigyelést írjátok be a válaszlapba. 

 

1.3 feladat      

Kationok bizonyítása az 1. és 2. mintában lángvizsgálattal. A kísérlethez 

szemüveget használjatok! A kísérletben üvegcsıbe olvasztott platina, vagy nerez 

drótot használtok, amely kis hurokkal végzıdik. 

Folyamat: A drót hurkos végét mártsátok kb. 5 másodpercre a telített sósavval 

telt kémcsıbe és utána az oxidációs lángba ( kb. 1 cm a láng kék kúpja felett). A drót 

izzó állapotban legyen. A drótot csak akkor vegyétek ki a lángból, ha már azt nem 

festi, ami arról tanúskodik, hogy a drót tiszta. Ellenkezı esetben ismételjétek meg 

a folyamatot. A kihőlt tiszta drótot mártsátok az 1. minta oldatába és utána a lángba. 

Ezennel azonban a drótot az oxidációs láng alsó részébe helyezzétek, ahol 

a hımérséklet alacsonyabb és figyeljétek meg a láng színét. 

   

 

1.4 feladat  

Sok kation és anion ásványvízben található. Írjátok le a kiválasztott ásványvíz 

címkéjérıl, milyen anionokat és kationokat tartalmaz. Soroljátok fel az ionok kémiai 

képletét és nevezzétek meg.  

 

 

 



 8 

2. feladat     (24 p) 

Keverékek készítése és alkotórészeinek elválasztása  

Kellékek: 2 fızıpohár, mérıhenger, mérleg, vegyszeres kanál, állvány, szőrıkarika, 

szőrıpapír, üvegbot, drótháló kerámia betéttel, bepárló-csésze, kémcsı,  

kémcsıállvány, égı, gyufa. 

 

Vegyszerek: NaCl, rizs (átmosott), víz. 

 

2.1 feladat  

A fızıpohárba mérjetek be 95 ml vizet és oldjatok fel benne 5,0 g NaCl - t. Így 

A keveréket kaptok. Ehhez a keverékhez  adjatok egy kanál rizst, így B keveréket 

készítetek. Számítsátok ki az NaCl tömegtörtjét az A keverékben és feleljetek 

a kérdésekre a válaszlapban. 

 

 

2.2 feladat  

Bizonyítsátok be a Cl– anionokat a B keverékben. (Az oldat zavarossá válhat 

a hozzáadott rizstıl, ha nem elég tiszta). A bizonyítási reakció elvégzésére 

javasoljatok eljárást, hogy megfeleljen az analitikai követelményeknek. 

 

2.3 feladat  

A B keverékbıl nyerjétek vissza a szilárd nátrium(I)-kloridot és a rizst. Írjátok le  

az eljárást, nevezzétek meg a segédeszközöket és a válaszlapban feleljetek 

a kérdésekre. 

 

______________  

 

 

 

Autori: RNDr. Anton Sirota, PhD., RNDr. Helena Vicenová (vedúca autorského 

kolektívu) 

Recenzent: RNDr. Miroslav Tatarko, PhD.,  

Vydal: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Bratislava 2011 

Preklad: Prof. RNDr. Alžbeta Hegedősová, PhD. 
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Válaszlap 

 

 

1. feladat  Néhány ion bizonyítási reakciója  (16 p ) 

 

1.1 Egyenletek: 

 1. minta:   ....................................................................... 

 A reakció ionegyenlet formájában:    ................................................ 

 2. minta:  ........................................................................ 

A reakció ionegyenlet formájában:  ................................................... 

 

1.2  

A keletkezett csapadék színe: 

az 1. mintából   ...........................  

a 3. mintából    ........................... . 

 

1.3  

Rajzoljátok le a láng alakját és jelöljétek meg az egyes részeit. Jelöljétek meg, 

hol a legmagasabb és hol a legalacsonyabb a láng hımérséklete.    

 

 

 

 

 

A láng színe:  

1. minta: 

           2. minta:  

  

 

1.4   Ásványvíz (írjátok le a nevét) ................................. tartalmazza a következı 

ionokat (írjátok le az ionok képletét és nevezzétek meg): 
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2. Feladat  Keverékek készítése és alkotórészeinek szétválasztása (24 p) 

 

2.1   a) Az A keverék készítésének folyamata: 
   

m(üveg) =  

  m(üveg NaCl -dal) = 

  m(NaCl)  = 

  

b) Az A keverék (húzd alá a helyes állítást): 

 homogén keverék, oldat, szuszpenzió, heterogén keverék. 

 

     

  c) A NaCl vízben való gyorsabb oldódását elısegíthetjük: 

 
 

 
d) A NaCl tömegtörtjének kiszámítása az A keverékben: 

 

 

 

 

e) A B keverék (húzd alá a helyes állítást): 

 homogén keverék, oldat, szuszpenzió, heterogén keverék 

 

2.2    A klorid anionok bizonyítása a B keverék oldatában. 

 

 

 

 

 

2.3  Milyen módszert alkalmaztatok a B keverék alkotórészeinek elválasztásánál?  

 

  a)   A rizst a következı módon nyertük vissza (írd le az eljárást):   
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b)   A szilárd nátrium(I)-kloridot  a következı módon nyertük vissza (írd le az 

eljárást): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) A keverék alkotórészeinek mely tulajdonságát használtátok ki a rizs 

elválasztásánál a keverékbıl? 

 

 

d) A keverék alkotórészeinek mely tulajdonságát használtátok ki a só 

elválasztásánál a keverékbıl?  

 

 

 

 

 
e)   A keletkezett NaCl tömege: ....................... g. 

Számítsátok ki a NaCl veszteségét a kísérlet alatt és fejezzétek ki 

százalékban.  


