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Megjegyzés 

A tanulók a feladatok megoldásához  zsebszámológépet használhatnak, de 

táblázatot nem. 

 

1.  feladat (18 p)  

Írjátok le: 

a) mit nevezünk kémiai egyenletnek 

b) a hidrogén mely tulajdonságát használták ki a léghajók tölteteként, és miért  

hagyták abba használatát, 

c) milyen az összefüggés az elemek periódusus táblázatában a periódusszám és 

az adott elem atomjának elektronhéja között, 

d) az OH − nevét, 

e) miért van az esıvíznek különbözı területeken eltérı tulajdonsága,  

f) mely gázok okoznak savasesıt, és mit okoznak a savasesık,  

g) milyen kísérlettel bizonyítanátok, hogy a fızıpohárban desztillált vagy 

ásványvíz van.  

 

 
2. feladat (18 p)  

Egészítsétek ki az egyenletek jobb oldalát, sztöchimetriai együtthatóit, és a 

termékeket nevezzétek meg.  

a) Fe  + CuCl2    →    

b) Ca(OH)2  +  HCl   →  

c) SO3  +  H2O   →  

d) KOH  +   H2SO4  →  



e) A felsorolt egyenletek közül az egyik redox reakció. Jelöljétek meg, és 

indokoljátok meg a választást.  

 

 

3.  feladat (12 p)  

A lehetıségek közül válasszátok ki a helyes állítást.  

a) A hidrogén igen/nem biogén elem.  

b) A hidrogén a természetben jelen van/hiányzik a vulkáni gázokban(ból). 

c) Minden sav tartalmaz hidrogénatomot, melynek oxidációs száma I/ -II. 

d) Az ipari HNO3/HCl neve sósav. 

e) Királyvíz a tömény/hígított  HNO3 és HCl savak 1 : 3 térfogatarányú elegye.   

f) A kalcium(II)-hidrogénkarbonát okozza/nem okozza a víz keménységét. 

 

 
4.  feladat (12 p) 

Márton 200 cm3 térfogatú és 0,50 mol/dm3 anyagmennyiség-koncentrációjú 

NaHCO3 oldatot készít.  

a) Írjátok le a NaHCO3 kémiai és köznapi (triviális) nevét.  

b) Számítsátok ki az oldat elkészítéséhez szükséges NaHCO3 tömegét.  

c) Írjátok le a fenti oldat készítésének munkamenetét, ha általatok szabadon 

választott segédeszközök állnak rendelkezésre. 

 M(Na) = 22,99 g/mol,  M(H) = 1,01 g/mol, M(C) = 12,01 g/mol,  

 M(O) = 16,00 g/mol 
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Réz(II)-karbonát elıállítása 

 

1. feladat  (20 p)  

2. Az óraüvegen 3,0 g Na2CO3 van lemérve. 

3. Oldjátok fel 60 cm3 vízben. 

4. Az oldathoz kis mennyiségekben (üvegbot mentén) adagoljátok a fızıpohárban 

elkészített 50 cm3 CuSO4 oldatot. Minden adagolás után üvegbottal lassan 

keverjétek össze az elegyet.  

5. Állítsátok fel a szőrıkészüléket.  

6. A keletkezett csapadékot szőrjétek le, desztillált vízzel mossátok át a szőrın, 

majd a vizet hagyjátok szabadon lecsöpögni. 

7. A szőrıpapírt a keletkezett anyaggal helyezzétek az óraüvegre és szabadon 

szárítsátok ki a levegın.  

 

2. feladat (20 p)  

A válaszlapba írjátok le a kért adatokat. 
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Válaszlap 

Kémia Olimpiász – D kategória – 49. évfolyam – 2012/13 tanév 
 
Körzeti forduló     Startszám: ............... 
 

A kísérlet címe: Réz(II)-karbonát elıállítása (20 p) 

 

1. Írjátok a kísérletben használt laboratóriumi segédeszközök nevét. 

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

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

2. Írjátok le a kísérletben használt valamennyi anyag nevét.  

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

3. Írjátok le a keletkezett termék tulajdonságait (halmazállapot, szín).  

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

4. Írjátok le, milyen anyagcsoportba tartozik a réz(II)-karbonát – válasszatok 

a zárójelben feltüntetett lehetıségek közül (oxidok, hidroxidok, savak, 

sók). 

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

5. Írjátok le kémiai, köznapi (triviális) nevét és képletét annak 

a vegyületnek, melynek hevítésével CuSO4 keletkezik.  

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

6. Egészítsétek ki: 

CuSO4 + Na2CO3 →  .................................. + ................................. 

7. Régi rézlemezbıl készült háztetık felületén zöld réteg látható, amelyet 

nagyrészt réz(II)-karbonát képez.  

a) Írjátok le a réteget képzı vegyületek közös nevét, és nevezzétek meg 

azt a levegıben lévı két anyagot, amelyek elısegítik keletkezését.  

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

 b) Ez a folyamat milyen típusú reakció közé tartozik?  

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

8. Számítsátok ki a Na2CO3 tömegtörtjét az elkészített oldatban.  

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

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

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


