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TEORETICKÉ ÚLOHY 

Chemická olympiáda – kategória D – 50. ročník – šk. rok 2013/14 
Krajské kolo 
 
Helena Vicenová 
 

 

Maximális pontszám 60 pont  
A megoldás ideje: 60 perc 

 
 
 

1. feladat     (12 p) 

A zárojelből válaszd ki a helyes állítást.  

a) Metán okozza a/az (savas esőt/üvegházhatást). 

b) A biogáz tüzelőanyag, melynek fő alkotórésze a (hidrogén/metán). 

c) Kék színnel jelölik a/az (üveg/papír) konténert (tartályt).  

d) Az elemek tulajdonságai a/az (oxidációs/proton) számaik periodikus függvénye.  

e) Elektronfelvétellel a fluór atomból (kation/anion) keletkezik, amely neve 

(fluorid/fluóros). 

 

 

2. feladat (20 p) 

Márton leírja a következő kémia tanítási órán történteket: „El kellett végeznünk 

a kísérletet és kitölteni a munkalapot. A „megfigyelésbe“ le kellett írnunk részletesen 

a kísérlet folyamán történteket. Az előző munkalapokkal ellentétben, a jelenlegiben 

a vegyszerek nevei nem voltak megadva. A vegyszerek a laboratóriumi asztalon 

voltak elkészítve, ebből kellett kiválasztanunk a megfelelőt. A következők vegyszerek 

voltak: réz és cink, sósav és rézgálic oldata.“ 

 

Téma: C gáz 

Feladat: Állítsátok elő a C gázt és bizonyítsátok be. 

  

Segédeszközök: 2 db kémcső, kémcsőállvány, kémcsőtartó, vegyszeres kanál, 

fapálcika, égő, gyufa  

Vegyszerek: .............................................................................................................. 

 



 

A munka menete:  

1.A C gáz előállítása: 

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

2. A C gáz bebizonyítása: 

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

 

Megfigyelés: 

1. A C gáz előállítása: 

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

2. A C gáz bebizonyítása: 

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

 

Kiegészítő feladatok:  

1. Írjátok le a C gáz előállításának kémiai reakcióját.  

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

2. A kémiai reakció neve, amellyel a C gázt előállítottuk: 

a) redox reakció 

b) neutralizáció. 

Állítástokat indokoljátok meg:  

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

3. Írjátok le, hogyan bizonyítanátok be a reakció második termékét, és írjátok le 

a nevét. 

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

4. Indokoljátok meg, miért nem használhattátok a kémiai reakcióhoz a vegyszerek 

között feltüntetett másik fémet.  

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

 

Következtetés:  

Az előállított C gáz valamennyi gáz közül a ...................................... sűrűségű. 

Keveréke a levegővel  .................................. 

 

Feladatok: 

a) Írjátok le a C gáz nevét és képletét. 



b) Dolgozzátok ki a munkalapot. 

 

3. feladat (16 p) 

        Ádám elhatározta, hogy meglepi édesanyját egy saját készítésű kaláccsal. 

Sütés közben egyúttal átismételte a kémiát is, mivel elhatározta, hogy pár év múlva 

kemény munkával kiharcolja a  Nemzetközi Kémiai Diákolimpián való részvételét, 

ahol érmet is szerez. A recept alapján a tésztához fél kiskanál konyhasót és egy 

kiskanálnyi szódabikarbónát adott. A tésztát az előmelegített sütőbe helyezte, és 

amíg sült Ádám kémiai feladatokat alkotott. 

a) Írjátok le a szódabikarbóna és a konyhasó képletét és kémiai nevét.  

b) Soroljátok fel ezen anyagok két közös és két külömböző tulajdonságát.  

c) Konyhasó a valóságban nem tiszta kémiai anyag (melynek képletét és nevét az a) 

pontban kell feltüntetni), az anyagok keveréke. Például, két halogén vegyületet 

adagolnak hozzá. Melyek azok a halogének és milyen a vegyületeik funkciója az 

emberi szervezetben? 

d) A kalács sütésénél külömböző kémiai reakciók játszódnak le. Írjátok le 

a szódabikarbóna bomlásának reakcióját, nevezzétek meg a termékeket és 

indokoljátok meg jelentőségét a kalács sütésénél.  

 

 

4. feladat (12 p)  

Ádám 25,0 cm3 oldatot pipettázott a 10,0 % HNO3 törzsoldatból, és desztillált 

vízzel 100,0 cm3 térfogatra hígította.  

a) Számítsátok ki a HNO3 anyagkoncentrációját az elkészített oldatban.  

b) Írjátok le a felhasznált vegyület kémiai nevét.  

M(N) = 14,01 g/mol, M(O) = 16,00 g/mol, M(H) = 1,01 g/mol, 

ρ(10 % HNO3 oldat) = 1,05 g/cm3 

 

 

 



PRAKTICKÉ ÚLOHY 

Chemická olympiáda – kategória D – 50. ročník – šk. rok 2013/14 
Krajské kolo 
 
Pavol Bernáth 
 

 

Maximális pontszám 40 pont 
A megoldás ideje: 60 perc 

 
 

Heterogén keverék alkotórészeinek elválasztása  

1. feladat  (20 p)  

2. Az óraüvegen 10 g nátrium(I)-karbonát és réz(II)-oxid keveréke található, melynek 

tömegaránya 1:1.   

3. A keveréket szórjátok főzőpohárba.  

4. A főzőpohárban levő keverékhez adjatok 75 ml vizet és alaposan keverjétek 

össze.  

5. Állítsátok fel a szűrőkészüléket.  

6. A keveréket szűrjétek le. 

7. A szűrőn levő szilárd anyagot mossátok át vízzel.  

8. A szűrőpapírt a szilárd maradékkal helyezzétek az óraüvegre és szabadon, a 

levegőn szárítsátok ki. 

9. A főzőpohárban levő szűrletből két kémcsőbe öntsetek  5 – 5 ml oldatot.  

10.  Az első kémcsőbe csepegtessetek sósav oldatot és figyeljétek a változást.  

11.  A második kémcsőbe csepegtessetek réz(II)-klorid oldatot és figyeljétek 

a változást.  

 

2. feladat  (20 p) 

 A válaszlapban töltsétek ki a kért adatokat. 
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