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TEORETICKÉ ÚLOHY 

Chemická olympiáda – kategória D – 52. ročník – šk. rok 2015/16 
Domáce kolo 

 

Helena Vicenová 
 

 

Maximálne 60 bodov  
Doba riešenia: časovo neobmedzená 

 
 
 
Bevezető 

A kémia olimpiász valamennyi fordulójának feladatai (tanulmányi, iskolai, 

körzeti és kerületi forduló) ugyanazok az alapiskolák és nyolcéves gimnáziumok 

diákjainak részére. 

Az elméleti feladatok három témakörbe vannak beosztva, amelyek egymással 

összefüggenek. A témakörök fontos részét képezik a környezetvédelmi nevelés 

elemeinek alkalmazása (környezetszennyezés, környezetvédelem).  

 

1. Teszteljük a kémia alapjait 

Átismételjük az alapvető fogalmakat, amelyek nélkül nem tudnánk a kémiában 

komunikálni és a kémiát megérteni. Fontos foglalkoznunk az oxidok, hidroxidok, 

savak és sóik (úgyszintén a hidrogénsók és sók hidrátjai) nevezéktanával. A szerves 

vegyületek közül tanulmányozzátok az alkánok nevezéktanát, tulajdonságait, és 

alkalmazásukat. 

 

2. Megvizsgáljuk a kémiai elemeket és vegyületeiket  

Az 1. és 2. csoport fémeivel és vegyületeivel foglalkozunk (Li, Na, K, Rb, Cs, 

Be, Mg, Ca), tanulmányozzuk összetételeiket, előfordulásukat, jelentőségüket, 

tulajdonságaikat és kémiai reakcióikat.    

 

3. Számítások nélkül   ez nem megy 

Nagyon gyakori kémiai feladatok közé tartoznak az oldatok összetételének 

kiszámítása. Az oldott anyag tömegét, az oldat térfogatát, az oldott anyag 

tömegtörtjét és anyagmennyiség-koncentrációját (anyagkoncentráció) fogjuk 



kiszámítani, felhasználva a sűrűség fogalmát a számítások során. Fontos 

megemlíteni az anyagmennyiség és móltömeg fogalmát is.  

Megjegyzés 

Észrevételeitekkel forduljatok a feladatok szerzőjéhez: helena.vicenova@gmail.com 

 

A tanulók az iskolai, körzeti és kerületi fordulókban a feladatok megoldásához 

zsebszámológépet használhatnak, de az elemek periódusos táblázatát és kémiai 

táblázatot nem.  

 

 

Ajánlott irodalom: 

1. Romanová, D., Adamkovič, E., Vicenová, H., Zvončeková, V.: Chémia pre 6. 

ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom. 1. vyd. 

Bratislava : EXPOL PEDAGOGIKA, 2009. ISBN 978-80-8091-181-2 

2. Vicenová, H., Zvončeková, V., Adamkovič, E., Romanová, D.: Chémia pre 7. 

ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom. 1. vyd. 

Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA, 2010. ISBN 978-80-8091-218-5 

3. Vicenová, H.: Chémia pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s 

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

978-80-8091-218-5 

4. Vicenová, H., Ganajová, M.: Chémia pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník 

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

2012. ISBN 978-80-8091-267-3 

5. Greb, E., Kemper, A., Quinzler, G.: Chémia pre základné školy. 1. vyd. Bratislava: 

SPN, 1995. ISBN 80-08-02291-4 

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

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

PEDAGOGIKA, 2011. ISBN 978-80-8091-237-6 

7. Vicenová, H.: Cvičebnica – chémia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník 

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

2011. ISBN 978-80-8091-254-3 

8. Vicenová, H.: Cvičebnica – chémia pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník 

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

2012. ISBN 978-80-8091-256-7 
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1. feladat  (26 p) 

A következő szlovák nyelvű szövegben nyolc kémiai elem neve van elrejtve.  

Po výstupe na kopec sme pozerali bez slova. Nádherný výhľad na okolie sa všetkým 

páčil. Huni, Kelti a Vikingovia obývali v stredoveku územie Európy. Najznámejší 

mytologický pár – Adónisa a Afroditu, nájdeme v jednej z gréckych bájí. 

V starovekom Egypte bolo bežné používať ricínový olej proti zápche. Rímske légie 

boli rozdelené na menšie časti – kohorty. Nepriateľ kohortu ťažko dokázal poraziť. 

Hudba z Beethovenovej Ódy na radosť sa stala oficiálnou hymnou Európskej únie 

v roku 1985. Za objav prvku s protónovým číslom 88 môžeme ďakovať manželom 

Curieovcom. Neskôr bolo vo veľkom využívané na liečbu onkologických ochorení. 

A szlovák nyelvű szöveg magyar nyelvű fordítása: 

(Miután megmásztuk a dombot, szó nélkül fürkésztük a tájat. A gyönyörű kilátás 

a tájra mindannyiunkat elbűvölte. Hunok, kelták és vikingek éltek a középkorban 

Európa területén. A leghíresebb mitológiai párt - Adonist és Aphroditet megtaláljuk a 

görög mítoszok egyikében. Az ókori Egyiptomban gyakori volt a ricinusolaj 

használata székrekedés ellen. A római légiók kisebb részekre voltak osztva – 

csoportokra (kohort). A kohortot az ellenség nehezen tudta legyőzni. Beethoven 

Örömódájának zenéje lett 1985-ben az Európai únió hivatalos himnusza. A 88-as 

protonszámú elem felfedezését a Curie házaspárnak köszönhetjük. Később 

nagymértékben használták az onkológiai betegségek kezelésére).  

Írjátok le a szlovák nyelvű szövegben elrejtett kémiai elemek nevét, latin 

megnevezését és vegyjeleit.  

a) Írjátok le a periódus és csoport számát, amelyben találhatók. 

b) Osszátok fel az elemeket fémekre, félfémekre és nemfémekre. 

c) Egy az elemek közül csak elemi állapotban fordul elő. Írjátok le az elem nevét, 

az elemek csoportját amelybe tartozik, és oxidációs számának értékét elemi 

állapotban. 

 Indokoljátok meg, hogy kémiailag miért nem reakcióképes.  

 

 

 

 



2. feladat (18 p) 

Az ügyes kémikusnak elméleti tudásán kívül nagyon jó megfigyelőképessége 

van, és a kísérletben lejátszódó folyamatot képes ismertetni. Próbáljátok ki 

a következő feladaton: Tanárnő a kémiaórát az alkálifémekről a következő kísérlettel 

kezdte: Az üveghengerbe egyenlő térfogatú vizet és hexánt öntött, majd óvatosan 

pinzetta segítségével egy lencsenagyságú nátrium darabkát helyezett az oldatba. 

A diákok figyelték, hogyan süllyed alá a nátrium a felső folyadékrétegen keresztül, 

majd amikor a folyadékok határfelületével érintkezett, hirtelen ismét a felszínre 

pattant. A nátrium felületén buborékok voltak láthatók, melyek a felfelé mozgása 

következtében felszabadultak. „A kísérlet neve nátrium jojo“, mondta a tanárnő.   

Oldjátok meg a feladatokat: 

a) A mérőhengerben hogyan rendeződött el a vizes és szerves fázis?  

Állítástokat indokoljátok meg. 

b) Mely anyag kötődött meg a nátrium felszínén buborékok alakjában? 

c) A reakció folyamán miért ugrál a nátrium a felszínen?   

d) Az elvégzett kísérlet alapelve a nátrium reakciója a folyékony fázisok 

egyikével. Írjátok le a kémiai reakció egyenletét és nevezzétek meg 

a termékeket.  

e) Mi történik, ha a reakció végén a mérőhengerbe néhány csepp fenolftalein 

oldatot csepegtetünk? Magyarázzátok meg miért.  

f) Miért használunk a reakcióhoz csupán kis darab nátriumot?  

g) A tanárnő megfoghatná a nátriumot puszta kézzel? Állítástokat indokoljátok 

meg. 

h) Írjátok le a hexán egyszerűsített szerkezeti és molekulaképletét.  

ρ(hexán) = 0,655 g/cm3 ,  ρ(víz) = 1,00 g/ cm3,   ρ(nátrium ) = 0,97 g/ cm3 

 

3. feladat (16 p) 

A nátrium(I)-nitrát a természetben nitronatrit nevű ásvány formájában fordul elő. 

Neve a kémiai összetételéből van levezetve nitro – nitrát, natrit = nátrium. Vízben jól 

oldódik, ezért főleg száraz területeken fordul elő. A nátrium(I)-nitrát mint kémiai 

vegyület szintetikus úton is előállítható.  

a) Mi a másik általánosan használt neve a nitronatrit ásványnak? 



b) Írjátok le a nátrium(I)-nitrát képletét. 

c) Számítsátok ki, milyen tömegű nátrium(I)-nitrátot kell lemérni 200 cm3 

térfogatú és 0,120 tömegtört értékű oldatának elkészítéséhez?  

d) Milyen a nátrium(I)-nitrát koncentrációja az elkészített oldatban? 

e) Milyen színű a szilárd halmazállapotú nátrium(I)-nitrát.  

f) Írjatok két példát a nátrium(I)-nitrát felhasználására.  

M(Na) = 22,99 g/mol,  M(N) = 14,01 g/mol, M(O) = 16,00 g/mol,  

ρ(nátrium(I)-nitrát oldat) = 1,080 g/cm3    

 

 

 

Az elméleti rész vége 

 



PRAKTICKÉ ÚLOHY 

Chemická olympiáda – kategória D – 52. ročník – šk. rok 2015/16 
Domáce kolo 
 
Jana Chrappová 
 

Maximálne 40 bodov  
Doba riešenia: časovo neobmedzená 

 
 
Bevezetés    

 A gyakorlati rész feladatai kötetlenül, az iskola lehetőségeihez mérten az iskolai 

forduló időpontjáig realizálhatók. 

A feladatokon az alapvető laboratóriumi technikák és módszerek gyakorolhatók, 

amelyek a diákok magasabb versenyfordulóihoz való alapos felkészültségéhez 

szükségesek. Ez a tömegmérés, térfogat mérése mérőhengerrel, pipettálás, 

melegítés, hűtés, oldatok készítése, szűrőkészülék felállítása, szűrés, oldatok telített 

oldattá való besűrítése vízfürdőben, kristályos anyag vizes oldatából való kinyerése 

külömböző módszerekkel. 

A  gyakorlati rész sikerének fontos előfeltétele a laboratóriumi segédeszközök 

helyes megnevezése és használata (amelyeket a tanulmányi fordulóban használtok), 

a használt munkamenet pontos leírása, és a megfigyelés eredményének leírása. 

Fontos megtanulni a sók és hidrátjainak (mono - deka-) nevezéktanát, valamint 

az oldatok összetételének kiszámítását (tömegtört, anyagmennyiség koncentráció) 

és a kémiai egyenletekből való számítási feladatok megoldását. 

Annak érdekében, hogy biztosítva legyen a magasabb fordulókhoz szükséges 

alapos felkészültség és a kézügyesség, tanulmányozzátok át az alkálifémek sóit és 

az elemek periódusos rendszerének 2. csoportjába tartozó elemek sóit, amelyek 

a sósavval, szénsavval, kénsavval és trihidrogénfoszforsavval alkotott sók (vízben 

való oldékonyság, szín, és ha a sók a természetban ásvány formájában is 

előfordulnak, akkor a megfelelő ásvány nevét is). Ugyanakkor fontos elsajátítani 

a csapadékképző reakciók, neutralizáció és redox reakciók alapelveit, és 

öszpontosítani az oldószer polaritása és a külömböző polaritású kötéseket 

tartalmazó anyagok oldékonysága között. Az ajánlott irodalom a tanulmányi forduló 

elméleti feladatainál található. 

 



1. feladat: Magnézium(II)-szulfát, heptahidrát előállítása  (14 p) 

A H2SO4 oldat a MgCO3 – tal reagálva színtelen  MgSO4 oldatot képez, miközben 

CO2 szabadul fel. A reakcióelegy óvatos melegítésével és keverésével meggyorsítjuk 

a CO2 buborékok fejlődését. A telített oldatot lehűtve a MgSO4 heptahidrát 

formájában kristályosodik ki. A kristályok színtelen, fényes, tűszerű alakúak. Az 

anyag kellemetlen keserű ízű, ezért a triviális neve keserűsó (Epsom-só). A 

gyógyászatban hashajtóként használták.   

Laboratóriumi előállítását kémiai egyenlettel így írhatjuk le:  

MgCO3 + H2SO4 + 6H2O   MgSO4·7H2O + CO2  

A munka menete 

1. Óraüvegen mérjetek le 2,0 g MgCO3. 

2. A lemért anyagot szórjátok a kúp alakú lombikba (Erlenmeyer-lombik) és 

pipettával adjatok hozzá 10 cm3 desztillált vizet, majd a keletkezett elegyet 

keverjétek össze.  

3. Az így kapott szuszpenzióhoz adjatok 45 cm3 H2SO4 oldatot (a tanártól kapjátok 

meg). A H2SO4 oldatot kis mennyiségben adagoljátok  (üvegbot mentén). 

Minden adagolás után a lombik tartalmát üvegbottal lassan keverjétek össze.  

4. A lombik tartalmát melegítsétek (dróthálón gázégővel), hevítés közben 

kevergetve, míg a MgCO3 fel nem oldódik (legyetek óvatosak, égésveszély 

állhat fenn).  A reakció folyamán nagy mennyiségű CO2 szabadul fel jelentős 

pezsgés kiséretében, ezért a sav oldatát óvatosan adagoljátok, főleg a reakció 

kezdetén. Ha a CO2 melegítés folyamán túl hevesen képződik, a melegítést 

rövid időre szüneteltessétek (a gázégőt csúsztassátok ki a drótháló alól).  

5. Állítsátok fel a szűrőkészüléket, használjatok redős szűrőpapírt és a szűrletet 

főzőpohárba fogjátok fel. A szűrést megelőzve a főzőpohár külső falán jelölőfilc 

ceruzával jelöljétek meg a 10 cm3 térfogat magasságát (a mérőhengerbe 

öntsetek 10 cm3 desztillált vizet, öntsétek át a főzőpohárba, melynek külső falán 

jelölőfilc ceruzával jelöljétek meg a 10 cm3 térfogat magasságát, majd 

a desztillált vizet öntsétek ki).   

6. A reakcióelegyet forrón szűrjétek át redős szűrőpapíron keresztül.   

7. Az oldatot a főzőpohárban ismét forrásig melegítsétek, majd lassú forralással 

sűrítsétek be körülbelül  10 cm3 térfogatra.   



8. Főzőpohárból a besűrített reakcióelegyet öntsétek át egy kis főzőpohárba. 

A főzőpoharat óvatosan fogjátok meg tégelyfogó segítségével vagy kesztyűben 

(a főzőpohár melegítés után forró!).   

9. Ha a kristályosodás a kis főzőpohárban nem kezdődk meg azonnal (a 

reakcióelegy átöntése után), akkor az elegyet üvegbottal keverjétek, míg nem 

képződnek kristályok.  

10. A keletkezett kristályokat óvatosan válasszátok el a maradék oldattól sima 

szűrőpapíron való szűréssel. A kristályok főzőpohárból való könnyebb 

áthelyezéséhez használjatok spatulát.   

11. A szűrőn lévő kristályokat mossátok át 10 cm3 etanollal. (Vigyázat, az etanollal 

való manipuláció közben nem lehet nyílt láng a közelében!). 

12. A szűrőpapírt az anyaggal terítsétek szét, helyezzétek óraüvegre és szabadon 

(a levegőn) szárítsátok ki.  

13. Szárítás után mérjétek le a termék tömegét és adjátok le a tanárnak. 

 

2. feladat Alkálifém-kloridok oldhatósága  (3 p)  

A víz poláris oldószer. Valamennyi alkálifém-klorid vízben jól oldódik. A LiCl, a többi 

alkálifém-kloriddal ellentétben kevésbé poláris oldószerekben is oldódik, mint pl. az 

etanol.  

 

A munka menete 
 

1. Három kémcsőbe egyenként 2 cm3 etanolt pipettáljatok, majd jelöljétek meg 1-től 

3-ig terjedő számokkal.  

2. Az első kémcsőbe adjatok néhány csepp LiCl oldatot, a másodikba néhány csepp 

NaCl oldatot, és a harmadikba néhány csepp KCl oldatot. A kémcsöveket zárjátok 

le, rázzátok össze, majd nyissátok ki és hagyjátok állni nyugalmi helyzetben 

legalább 5 percig.  

3. A megfigyelt változásokat írjátok le a válaszlapban levő táblázatba.  

 

 

3. feladat Semleges NaCl oldat készítése  (3 p)  



A tiszta nátrium(I)-klorid vizes oldata semleges (neutrális), pH értéke 7.  

1. A főzőpohárba öntsetek 20 cm3 NaOH oldatot, és adjatok hozzá 20 cm3 HCl 

oldatot. A reakcióelegyet keverjétek össze üvegbottal.  

2. Óraüvegre helyezzetek egy darabka pH papírt. Üvegbot segítségével 

cseppentsetek rá egy csepp reakcióelegyet a főzőpohárból., és a kapott pH 

értéket hasonlítsátok össze a pH - skálával.   

3. Abban az esetben, ha a pH kisebb mint  7, a főzőpohárban levő oldathoz 

csepegtető segítségéval adjatok néhány csepp NaOH oldatot, és a főzőpohár 

tartalmát keverjétek össze. Ha a pH értéke nagyobb mint 7, adjatok a főzőpohár 

tartalmához néhány csepp HCl oldatot. Minden hozzáadás után az oldatot 

keverjétek és kontroláljátok a pH értékét. Ha a pH értéke 7, a munkát 

befejezhetitek.  

 

 

 

4. feladat (20 p)  

A válaszlapot töltsétek ki a kért adatokkal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Segédeszközök egy diák részére: 

óraüveg (2 db), főzőpohár (2 db: 150 cm3, 100 cm3), kúp alakú lombik - Erlenmeyer-

lombik (1 db, 100 cm3), vasháromláb (1 db), drótháló (1 db), gázégő vagy más 

főzőlap (1 db), gyufa (öngyújtó), mérőhenger (1 db, 50 cm3), vasállvány – Bunsen 

állvány (1 db), szűrőtölcsér (1 db), szűrőkarika (1 db), redős szűrőpapír (1 db), sima 

szűrőpapír (1 db), üvegbot (1 db), fecskendő desztillált vízzel (1 db), csepegtető 

(2 db), kémcső (3 db). 

  

Vegyszerek: 

 2,0 g MgCO3, 45 cm3 H2SO4 oldat (w = 0,05), destillált víz, etanol a csapadék 

átmosására 

 Vizes oldatok: LiCl (c = 4 mol/dm3), NaCl (c = 4 mol/dm3), KCl (c = 4 mol/dm3), 

etanol 

 NaOH vizes oldata (c = 0,1 mol·dm3), HCl vizes oldata (c = 0,1 mol·dm3), pH 

mérő papír (tesztcsík) 
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