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TEORETICKÉ ÚLOHY 

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

 

Maximális pontszám 60 pont  
A megoldás ideje: 60 perc 

 
 
 

1. feladat     (10 p) 

Egészítsétek ki a szöveg kipontozott részeit a keverékek összetevőinek 

elválasztási módszereivel: 

a) A............................ a vízművekben víztisztításra használják. ......................  

kavicsot és homokot használnak. A víz kavics és homokrétegen való átszivárgásán 

alapszik a víz………………..a természetben. A medencék és akváriumok vizét 

is…………………..tisztítják.   

b) Főzéskor a fedő belső felületén..……………cseppek keletkeznek. Ezek a cseppek  

........................... keletkeztek. 

c) A szennyező anyagok.................................... a vízművek tartályaiban a szennyvíz 

tisztítására használják. Egyes készítményekben, pl. gyógyszerekben, idővel 

részecskék ülepednek le az edény aljára, ezért az oldatot használat előtt 

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

d) Tárolással a lekvár felszínén keményebb, édes ízű réteg alakul ki, amely a felületi 

rétegből a víz …………………keletkezik. A felszínen ..........................  a cukor. 

 

 

2. feladat (21 p) 

Márton leírja a kémia tanítási órán történteket: „Tegnap el kellett végeznünk 

a kísérletet és kitölteni a munkalapot. A mi csoportunk a következő munkalapot 

kapta:“ 

 

Téma: B gáz 

Feladat: Állítsátok elő a B gázt és bizonyítsátok be. 



 

Segédeszközök: Erlenmeyer-lombik, vegyszeres kanál, fapálcika, égő, gyufa 

Vegyszerek: hidrogén-peroxid, burel 

A munka menete:  

1. A B gáz előállítása: 

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

2. A B gáz bebizonyítása:  

 

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

 

Megfigyelés: 

1. A B gáz előállítása: 

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

2. A B gáz bebizonyítása:.............................................................................................. 

 

Kiegészítő feladatok:  

1. Írjátok le a B gáz előállításának kémiai reakcióját.  

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

2. Írjátok le a burel képletét és kémiai nevét.  

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

3. A kémiai reakció neve, amellyel a B gázt előállítottuk: 

a) kémiai egyesülés 

b) kémiai bomlás. 

Állítástokat indokoljátok meg:  

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

 

Következtetés:  

A kémiai reakció, amelyet elvégeztünk, spontán is végbemegy, de nagyon lassan.  

Burel hozzáadásával..............................a kémiai reakció,a burel 

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

 

 

Feladatok: 

a) Írjátok le a B gáz nevét és képletét. 



b) Dolgozzátok ki a munkalapot. 

 

 

3. feladat (16 p) 

Válasszátok ki a zárojelből a helyes állítást.  

a) A világűr legelterjedtebb kémiai eleme (hidrogén/oxigén). 

b) Valamennyi halogén elem (igen/nem) mérgező.  

c) Argon a (nemesgázok/halogének) közé tartozik. 

d) A levegő általában (23 %/21 %) oxigént tartalmaz.  

e) A földgáz fő alkotórésze a (szén-dioxid/metán).  

f) Vegyület formájában a földkéreg leggyakoribb eleme (oxigén/hidrogén). 

g) A levegő szén-dioxidot is tartalmaz (kb. 3 % /kb. 0,03 %), amely a 

(nitrogénnel/vízpárával) és a metánnal együtt a legnagyobb mértékben járul 

hozzá az üvegházhatás kialakulásához.  

 

 

4. feladat (13 p) 

Ádám 500 cm3 térfogatú oldatot készített, melyben 17,0 g KI volt feloldva.  

a) Írjátok fel az oldott vegyület kémiai nevét.  

b) Számítsátok ki a KI anyagkoncentrációját az elkészített oldatban.  

c) Fejezzétek ki a az oldat összetételét a tömegtört segítségével (százalékban is), 

ha az oldat sűrűsége 1,32 g/cm3. 

M(K)  = 39,10 g/mol, M(I)  = 126,90 g/mol 

 

 

 

 



PRAKTICKÉ ÚLOHY 

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

 

Maximális pontszám 40 pont  
A megoldás ideje: 60 perc 

 
 

Heterogén keverék alkotórészeinek elválasztása  

1. feladat (20 p) 

1. Óraüvegen 10 g keverék van lemérve, amely kvarchomokot, K2SO4 és NaCl – t 

tartalmaz.  

2. A keveréket szórjátok főzőpohárba, adjatok hozzá 75 ml vizet és alaposan 

keverjétek össze.  

3. Állítsátok fel a szűrőkészüléket.  

4. A keveréket szűrjétek le. 

5. A szűrőn levő kvarchomokot mossátok át vízzel.  

6. A szűrőpapírt a kvarchomokkal helyezzétek az óraüvegre és szabadon, a levegőn 

szárítsátok ki. 

7. Főzőpohárban a szűrlethez pipettával adagoljatok 5 ml AgNO3 oldatot. 

A keveréket a főzőpohárban üvegbottal lassan keverjétek és figyeljétek meg 

a változást.  

 

2. feladat (20 p) 

 A válaszlapban töltsétek ki a kért adatokat. 
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