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ELMÉLETI FELADATOK 

Kémia Olimpiász  – Dz kategória – 48. évfolyam – 2011/12 tanév 

Iskolai forduló 
 
 

Helena Vicenová  

 
Maximális pontszám: 40 pont  
A megoldás ideje: 45 perc 

 
 
Megjegyzés  

A tanulók a feladatok megoldásához zsebszámológépet használhatnak, de táblázatot 

nem. 

 

 

1. feladat (6 p) 

Írjátok le a következı vegyületek képleteit:  

a) szén(IV)-dioxid, 

b) sósav, 

c) nátrium(I)-hidrogénkarbonát. 

  

 

2. feladat (6 p) 

Nevezzétek meg a következı vegyületeket: 

a) KOH, 

b) Fe2O3, 

c) HNO3. 

 
 
 
3. feladat (10 p) 

Két kísérletet végeztünk el. Az elsı esetben az égı lángjába alobalból (alumínium) 

készített golyócskát helyeztünk, a második kísérletben injekcióstő segítségével 

alumínium port fújtunk a lángba. Válaszoljatok: 

a) melyik kísérletnél égett az alumínium, 

b) a reakció folyamán mely anyaggal egyesült az alumínium, 
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c) az alumínium miért csak az egyik reakció folyamán égett (a reakció sebességét 

meghatározó faktorok közül melyik volt kihasználva) és magyarázzátok meg 

ennek a faktornak a hatását,  

d) az alumínium égése fizikai vagy kémiai folyamat, és állítástokat indokoljátok 

meg.   

 

 

4. feladat (8 p) 

a) A nátrium protonszáma 11. Írjátok le a nátrium kation utolsó elektronhéját 

(számmal fejezzétek ki), és hány elektron van rajta. Állítástokat indokoljátok 

meg.   

b) Hogyan nevezzük azt a reakciót, amelyben a sósav nátrium(I)-hidroxiddal 

reagál? Írjátok le az adott reakció kémiai egyenletét.  

c) Írjatok példát az olyan kémiai reakcióra, amelynél hı szabadul fel (nem kell 

leírni a kémiai egyenletet).  

 

 

5. feladat (10 p) 

Tóninak 0,10 mol anyagmennyiségő KOH oldatotból 5,0 % - os KOH oldatot kell 

elkészíteni.  

a) Számítsátok ki az oldat elkészítéséhez szükséges KOH tömegét és a víz 

térfogatát.  

b) Számítsátok ki az elkészített KOH oldat térfogatát.  

M(KOH) =  56,1 g/mol, ρ(5,0 % KOH oldat) = 1,04 g/cm3 
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