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Chemická olympiáda 
Obvodné kolo – kategória Dz – školský rok 2011/2012 

Teoretické a praktické úlohy 
__________________________________________________________ 

 

ELMÉLETI FELADATOK 
Kémia Olimpiász – Dz kategória – 48. évfolyam – 2011/2012 tanév 
Körzeti forduló 

 
Helena Vicenová 
 

Maximális pontszám: 60 pont 
A megoldás ideje: 60 perc 

 
 
Megjegyzés 
 

A tanulók a feladatok megoldásához zsebszámológépet használhatnak, de táblázatot 

nem. 

 

 

1. feladat (20 p)  

Írjátok le: 

a) mit jelent az újrahasznosítás (reciklálás), 

b) mi az újrahasznosítás jelentısége, 

c) két példa az újrahasznosítható anyagokra, 

d) mit nevezünk homogén keveréknek, 

e) négy tényezı, amely befolyásolja a kémiai reakciók sebességét, 

f) miért szerelnek katalizátorokat az autók kipufogójába, 

g) példa a kémiai reakcióra, amelyben hı használódik el (nem szükséges 

egyenlet), 

h) hogy nevezzük azt a módszert, amellyel a keverékek alkotórészeit különbözı 

szemcseméretük alapján választják szét.  

 

 
 
2. feladat (6 p) 

A nátrium- és kálium-hidroxid edényén a következı jelzés található:   
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a) Mit jelent ez a szimbólum?  

b) Milyen elsısegélyt nyújtunk a hidroxid maró hatásával szemben? 

c) A lefolyók tisztítására szolgáló tisztítószerek nátrium-hidroxidot tartalmaznak. 

Indokoljátok meg hogy miért. 

 
 
3. feladat (8 p)  

Anyának fızés közben kifutott a levese. Megfigyeltétek, hogy a gázégı lángját 

sárgára festette.   

a) Ez alapján feltételezhetjük valamelyik alkálifém vegyületének jelenlétét?     

b) Ez az elem a levesben kation formájában van jelen. Írd le a kation 

keletkezésének sémáját neutrális atomból.  

c) Írd le a vegyület képletét és nevezd meg.  

d) Hogy került ez a vegyület a levesbe? 

 

 

4. feladat (12 p)  

A zárójelbıl válasszátok ki a helyes állítást.  

a) A nátrium és kálium a (legkeményebb/legpuhább) fémek közé tartoznak.  

b) A nátrium és kálium frissen vágott felülete (matt/ezüstfényő).  

c) Az utolsó elektronhéjon (7/1) elektronjuk van.  

d) (nagyon/kevésbé) reakcióképesek. 

e) Vegyületeikben (I/–I) az oxidációs számuk. 

f) A (Na/K) jelenléte a táplálékban elégtelen, mert kevés növényi eredető 

táplálékot fogyasztunk.  

 

 

5. feladat (14 p)  

Tóninak NaNO3 - ból két oldatot kell elkészíteni. Az egyik oldatban a NaNO3 

anyagkoncentrációja 0,120 mol/dm3, a másik NaNO3 oldat tömegtörtje 0,120.  
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a) Számítsátok ki a NaNO3 tömegét, amelyet pontosan 1 dm3 0,120 mol/dm3 

anyagkoncentrációjú oldat elkészítéséhez kell lemérni.  

b) Számítsátok ki a NaNO3 tömegét, amelyet pontosan 1 dm3 0,120 tömegtörtő  

oldat elkészítéséhez kell lemérni. Az oldat sőrősége 1,08 g/cm3. 

c) Írjátok le a felhasznált anyag kémiai nevét.  

 M(NaNO3) = 85,0 g/mol 

 

__________ 
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GYAKORLATI FELADATOK 
Kémia Olimpiász –Dz kategória – 48. évfolyam – 2011/2012 tanév 
Körzeti forduló 

 
Helena Vicenová a Anton Sirota 
 
Maximális pontszám: 40 pont 
Megoldás ideje: 60 perc 
 
 

 

Kalcium(II)-karbonát al ıállítása  

1. feladat     (20 p)   

1. Az óraüvegen 2,5 g tömegő Na2CO3 található.  

2. A lemért mennyiséget oldjátok fel 60 ml vízben.     

3. Az oldathoz fokozatosan, kis adagokban (az üvegbot mentén) öntsétek 

a fızıpohárban lévı 50 ml Ca(NO3)2 10 %-os oldatát.  Minden hozzáadás 

után az oldatot üvegbottal óvatosan keverjétek meg.     

4. Állítsátok fel a szőrıkészüléket. 

5. A keletkezett csapadékot szőrjétek le, a szőrıt mossátok át kétszer kb. 10 ml 

desztillált vízzel, és a vizet hagyjátok lecsöpögni.  

6. A szőrıpapírt a kapott anyaggal helyezzétek az óraüvegre és szabadon 

szárítsátok ki a levegın. 

 

 

2. feladat  (20 p)  

 A válaszlapban töltsétek ki a kért adatokat. 
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Válaszlap 

 

Kémia Olimpiász –Dz kategória – 48. évfolyam – 2011/2012 tanév 
 
Körzeti forduló                                                                           

 
Versenyszám: .............. 
 

 

A munka címe: Kalcium(II)-karbonát al ıállítása 

 

Írjátok le a használt laboratóriumi eszközök nevét:   

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

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

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

 

Írjátok le a használt vegyszerek nevét:  

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

 

Írjátok le röviden a munka menetét (legtöbb négy mo ndattal, a sz őrés menete 

nélkül):  

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

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

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

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

 

Írjátok le a sz őrés menetét:  

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

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

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

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

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

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

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

Rajzoljátok le a sz őrıkészüléket: 
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Feladatok:   

1. Jellemezzétek a keletkezett termék tulajdonságait (halmazállapot, színezıdés, 

külalak). 

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

 

2. Írjátok le, milyen anyagcsoportba tartozik a kalcium(II)-karbonát – válasszatok 

a zárójelben található lehetıségekbıl (oxidok, hidroxidok, savak, sók): 

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

 

3. Írjátok le a kalcium(II)-karbonát ásványtani nevét. 

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

 

4. Egészítsétek ki a reakció kémiai egyenletét: 

    Ca(NO3)2 + Na2CO3 →  ............................ + ........................... 

 

5. Számítsátok ki a nátrium(I)-karbonát tömegtörtjét abban az oldatban, amelyet az 

1. feladat 1. és 2. pontjában készítettetek:  

 

Fordította: prof. RNDr. Alžbeta Hegedősová, PhD., Katedra chémie FPV UKF v Nitre 
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