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TEORETICKÉ ÚLOHY 

Chemická olympiáda – kategória D – 51. ročník – šk. rok 2014/15 
Krajské kolo 
 
Helena Vicenová 
 

 

Maximális pontszám 60 pont 
A megoldás ideje: 60 perc 

 
A tanulók a feladatok megoldásához zsebszámológépet használhatnak, de táblázatot 

és az elemek periódusos rendszerét nem. 

          ŠTARTOVÉ ČÍSLO: 

 

1. feladat     (14 p) 

Karikázzátok be a helyes állítást a perjellel (/) elválasztott két szó közül:  

a) Az alkánok molekuláiban egyes/kettős kötés van. 

b) A metán okozza az üvegházhatást/savasesőt.   

c) Redukció következtében az elem atomjának oxidációs száma 

csökken/növekszik.  

d) A benzinben található szénhidrogének 1–től 5 szénatomosak/5-től – 10 

szénatomosak.  

e) A nyersvas neve öntöttvas/acél.   

f) Az etín/etén a kalcium(II)-acetilid (karbid) és víz reakciójával állítható elő.  

g) Oxid réteg képzését némely fém felületén koncentrált kénsavba vagy 

salétromsavba való merítésével elektrolízisnek/passziválásnak nevezzük.  

 

2. feladat (16 p) 

A rezet évszázadokon át tetőfedésre használták. Jelenleg az építészek a 

réztetőket főleg a városok történelmi részeinek felújításához és új létesítmények 

építéséhez használják. Az ok nem csupán a réz kiváló ellenállása a légköri 

korrózióval szemben, hanem az a tény is, hogy a réztető a változó időjárás 

viszontagságainak hatására változtatja eredeti fényes felületét az enyhe barna szín 

különböző árnyalatain keresztül, míg végül eléri a jellegzetes zöld színét.  

A keletkezett patinával elérhető az építészeti szándék – a réztető szerves eleme az 

épületek környezetbe való beilleszkedésének.   



a) A levegő melyik három anyaga járul hozzá jelentősen a réztető felületének 

változásához? Nevezzétek meg, és írjátok le képleteiket.  

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

 

b) Írjátok le a réz keletkezett zöld színű vegyületének triviális nevét (köznév), kémiai 

nevét és képletét.  

 

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

 

c) A rézlemez felszínén lángban való hevítése következtében új anyag keletkezik. 

Írjátok le az új anyag kémiai nevét, képletét, színezetét és keletkezésének kémiai 

egyenletét. 

 

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

 

3. feladat (16 p) 

Egészítsétek ki az egyenletek jobb oldalát és a sztöchiometriai együtthatókat.  

Ha a reakció nem megy végbe, indokoljátok meg.  

a) Fe + HCl (hígított)   ............................................................................................... 

b) Cu + HCl (hígított)   ................................................................................................ 

c) Al + HCl (hígított)   ................................................................................................. 

d) Fe + CuCl2   ........................................................................................................... 

e) 2 Al + Fe2O3   ......................................................................................................... 

f) Fe + CuSO4   .......................................................................................................... 

g) Cu + FeSO4  .......................................................................................................... 

h) Al + O2   ............................................................................................................. 

 

4. feladat (14 p) 

Márton 500 cm3 térfogatú K2SO4 oldatot készít, melynek tömegtörtje 0,100.  

Írjátok le: 

a) A K2SO4 kémiai nevét........................................................................ 

b) Milyen segédeszközöket használ Márton az oldat előállításához.............................. 

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

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



Számítsátok ki: 

c) Milyen tömegű K2SO4 – t kell lemérni? 

d) Milyen a K2SO4 anyagmennyiség-koncentrációja az elkészített oldatban? 

M(K) = 39,10 g/mol, M(S) = 32,06 g/mol, M(O) = 16,00 g/mol,  

ρ(K2SO4 oldat) = 1,082 g/cm3 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



PRAKTICKÉ ÚLOHY 

Chemická olympiáda – kategória D – 51. ročník – šk. rok 2014/15 
Krajské kolo 
 
Jana Chrappová 
 

Maximális pontszám 40 pont  
A megoldás ideje: 90 perc 

 
 
 

Réz(II)-szulfát pentahidrát előállítása 

 

A réz(II)-szulfát vizes oldatából kristályosodik mint pentahidrát. Ez az anyag a réz 

legfontosabb vegyületei közé tartozik. A természetben chalkantit nevű ásvány 

formájában fordul elő. Réz(II)-oxid és kénsav oldat reakciójával állítható elő.  

 

1. feladat (20 p) 

1. Az óraüvegen 2,0 g réz(II)-oxid van lemérve.  

2. A lemért anyagot szórjátok főzőpohárba, és öntsetek hozzá  30 cm3 hígított 

kénsav oldatot.  

3. A reakcióelegyet a főzőpohárban addig keverjétek, míg  a réz-oxid fel nem 

oldódik.   

4. Állítsátok fel a szűrőkészüléket és a keletkezett oldatot szűrjétek át. A szűrletet 

fogjátok fel a főzőpohárban.  

5. A tiszta oldatot tartalmazó főzőpohárba helyezzetek egy üvegbotot. 

Melegítsétek az oldatot forrásig, majd mindaddig forraljátok, míg a térfogata 

nem csökken körülbelül az eredeti térfogat fele mennyiségére (az oldatot néha 

keverjétek meg, de legyetek óvatosak, hogy elkerüljétek az égési sebeket).  

6. Melegítés után a telített oldatot tartalmazó főzőpoharat hagyjátok kissé kihűlni 

(hogy kézzel megfogható legyen), majd helyezzétek a hűtőfürdőt tartalmazó 

tálba (jég és víz keveréke). Hűtőfürdőben a kristályok keletkezését 

meggyorsíthatjátok, ha a főzőpohárban levő oldatot üvegbottal keveritek.   

7. Állítsátok fel a szűrőkészüléket és a keletkezett kristályokat szűrjétek át.  



8. A szűrőpapírt a kapott anyaggal pinzettával helyezzétek  óraüvegre, majd 

óvatosan bontsátok ki. Az anyagot a levegőn szabadon szárítsátok ki.  

9. A használt laboratóriumi eszközöket mossátok el és tegyétek a kijelölt helyre.  

 

 

2. feladat ( 20 p) 

 A válaszlapot töltsétek ki a kért adatokkal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRAKTICKÉ ÚLOHY 

Meno: ......................................................... 

Válaszlap       Spolu bodov: ............................................ 

 

1. Írjátok le a réz(II)-szulfát pentahidrát előállításához használt reagensek 

képleteit:  

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

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

2. Írjátok le, milyen laboratóriumi eszközöket használtatok a reakcióelegy 

melegítéséhez.  

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

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

3. Hogy nevezzük azokat a sókat, amelyek kristályaikban kötött 

vízmolekulákat tartalmaznak?  

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

4. Írjátok le a végbemenő kémiai reakció egyenletét:  

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

5. Írjátok le, milyen volt a főzőpohárban kikristályosodott termék színe: 

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

6. Írjátok le a keletkezett kristályos termék triviális nevét:  

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

7. Karikázzátok be a helyes választ: A réz(II)-szulfát pentahidrát vízben való 

feloldása után a szulfát anion jelenlétét az oldatban bebizonyíthatjuk:  

a) pH papírral 

b) AgNO3 oldat hozzáadásával  

c) Sr(NO3)2 oldat reakciójával  



8. A réz(II)-szulfát pentahidrát a gyakran használt vegyszerek közé tartozik. 

Írjatok egy példát a felhasználására:  

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

9. Írjátok le a kémiai reakciót, amely a réz(II)-szulfát pentahidrát hevítése 

folyamán játszódik le:  

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

10. Számítsátok ki a réz(II)-szulfát pentahidrát tömegét, amelyet 2,0 g réz(II)-

oxidból lehet előállítani kémiai reakcióval.  

M(réz(II)-szulfát pentahidrát) = 249,66 g/mol 

M(réz(II)-oxid) = 79,55 g/mol 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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