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Úvod 

 A kémia olimpiász idei évfolyama fontos jubileumi évforduló. Az ötvenedik 

évforduló alkalmából mérlegelni szoktunk. Köszönet illeti a tanárokat, akik a kémia 

olimpiász által vezetik diákjaikat a kémia szeretetére, és Nektek kedves olimpionikok, 

sok sikert kívánok a problémák megoldásához. Az elméleti feladatok három 

témakörbe vannak osztva, amelyek egymással összefüggenek. A témakörök fontos 

részét képezi a környezetvédelmi nevelés elemeinek alkalmazása 

(környezetszennyezés, környezetvédelem). 

 

1. Teszteljük a kémia alapjait  

Átismételjük a keverékek komponenseinek elválasztási módszereit , és 

felhasználásukat a gyakorlatban. Elmélkedünk az elemek periódusos rendszerének 

törvényszerőségei felett., felhasználva az anyagok részecske összetételérıl szerzett 

információkat. Foglalkozunk az oxidok, hidroxidok, savak és sóik (úgyszintén a 

hidrogénsók) nevezéktanával. 

2. Megvizsgáljuk a kémiai elemeket és vegyületeiket  

A gázokkal, azaz a hidrogénnel, oxigénnel, nitrogénnel, szén-dioxiddal, 

metánnal, fluórral, klórral és a nemesgázokkal fogunk foglalkozni, megvizsgáljuk a 

szerkezetüket, tulajdonságaikat, elıfordulásukat és jelentıségüket. Részletesen 

megvizsgáljuk a hidrogént, oxigént és a szén-dioxidot.  

3. Számítások nélkül   ez nem megy  

          Gyakori kémiai feladatok közé tartoznak az oldatok összetételének 

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

anyagmennyiség-koncentrációját (anyagkoncentráció) fogjuk kiszámítani, 



felhasználva a sőrőség fogalmát a számítások során. Fontos megemlíteni az 

anyagmennyiség és móltömeg fogalmát is. 

 

Megjegyzés 

Észrevételeitekkel forduljatok a feladatok szerzıjéhez: 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.  
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1. feladat     (12 p) 

Tóni a nyári szünidıben Márton és Ádám unokáival meglátogatta a zólyomi 

várat. Olvassátok el, mire lett figyelmes:  

 A vár mellett három színnel megkülömböztetett konténer van elhelyezve: az üvegre - 

.................., a mőanyagra ................... és egy a többi hulladékra. 

A látogatók így ........................, azaz ........................ hulladékot. Az üveg és a 

mőanyag majd újra  ........................, azaz ........................ 

 

a) Egészítsétek ki az elbeszélés kipontozott részeit – használjátok a zárójelben lévı 

szavakat (sárga színő, zöld színő, osztályozni, reciklálni, szeparálni, felhasználni).  

b) Írd le a mőanyag termékek két elınyét és két hátrányát.   

c) Röviden írd le a „hulladék“ témával kapcsolatos saját tapasztalataidat. 

 

 

2. feladat (21 p) 

Márton leírja a kémia tanítási órán történteket. „Most átismételjük, amit 

megjegyeztetek az elızı években megtanult kémiából“ mondta a tanárnı. Majd 

kezébe vett egy fapálcikát, és ezt mondta:  „Kilencedikesek vagytok, ezért már sok 

mindent kell tudnotok a kémiai elemekrıl és vegyületekrıl“. Ezen az órán két olyan 

fontos gázt fogunk elıállítani és megvizsgálni, amelyekrıl már tanultunk.  

Az egyik gáz kémiai elem, a másik kémiai vegyület. Ha az A gázba égı pálcikát 

helyezünk, akkor az elalszik. Az izzó pálcika a B gázba helyezve újra lángra lobban. 

Meg tudjátok mondani, hogy melyek ezek a gázok?“  

Természetesen én tudtam.  

Csoportokra osztódtunk, hogy a vegyszerekkel dolgozhassunk a szekrényekbıl 

kivettük a munkaköpenyeket és a védıkesztyőket.  

A tanárnı szétosztotta a munkalapokat.   



Azt mondta, hogy nagyon fontos megtanulni a kísérlet leírását, nem csupán 

elvégezni. Figyelmeztetett bennünket, hogy írjuk le a munka pontos menetét 

elképzelésünk alapján, majd hívjuk oda a munkapadhoz. A munkamenetünk 

ellenırzése után kezdhetünk dolgozni. 

A megfigyelésbe le kell írni a kísérletben történı valamennyi változást.  

A mi csoportunk a következı munkalapot kapta: 

Téma: A gáz 

Feladat: Állítsátok elı az A gázt és bizonyítsátok be 

Segédeszközök: fızıpohár, égı, vegyszeres kanál, fapálcika, gyertya, gyufa 

Vegyszerek: hígított sósav, szódabikarbóna 

 

A munka menete:  

1. Az A gáz elıállítása:  

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

2. Az A gáz bebizonyítása:  

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

 

Megfigyelés: 

1. Az A gáz elıállítása: 

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

2. Az A gáz bebizonyítása: 

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

 

Kiegészítı feladat:  

A fızıpohárban két égı gyertya van – rövidebb és hosszabb. Nincs több fızıpohár, 

és nincs más edény sem, amelyben végrehajthatnátok a kísérletet. Hogyan oltanátok 

el a gyertyákat az elsı kísérletben is használt vegyszerek kémiai reakcióinak 

felhasználásával.  

A munka menete: 

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

Megfigyelés: 

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

Következtetés: 



Az A gáz sőrősége ................................ mint a levegıé. Tőzoltásnál meggátolja a 

légköri ................................... áramlását az égı anyaghoz. 

 

Feladatok: 

a) Írjátok le az A gáz nevét és képletét. 

b) Írjátok le a gáz elıállításának kémiai reakcióját.  

c) Dolgozzátok ki a munkalapot. 

d) A diákok másik csoportja a B gázt a permanganát termikus bomlásával állította 

elı. Írjátok le a reakció egyenletét és a reagensek és termékek kémiai nevét.  

 

 

3. feladat (15 p) 

Adva van a következı anyagok csoportja: hidrogén, oxigén, nitrogén, szén-

dioxid, metán, fluór, klór és nemesgázok.  

3.1 Melyik anyagra (vagy anyagokra) igaz az állítás? Az anyag képletével, esetleg 

vegyjelével válaszolj. 

a) A levegı 78 %-át alkotja. 

b) A halogének közé tartoznak. 

c) Egyes atomjaikból tevıdnek össze.  

d) Legkisebbek a molekulái. 

e) A fotoszintézis folyamán keletkezik. 

f) Háromatomos molekulái vannak. 

 

3.2 A fent felsorolt anyagok közül egy a szerves vegyületek közé tartozik. Írjátok le: 

a) a vegyület képletét, 

b) elıfordulását,  

c) oxigénnel való reakciójának kémiai egyenletét,   

d) a szerves vegyületek csoportjának nevét, amelybe tartozik. 

 

 

4. feladat (12 p) 

Ádám 500 cm3 térfogatú 2,24 mol/dm3 anyagkoncentrációjú KNO3 oldatot készít  

a) Írjátok le a felhasznált vegyület kémiai nevét. 



b) Számítsátok ki a KNO3 tömegét, amely az oldat elkészítéséhez szükséges. 

Számítsátok ki a KNO3 tömegtörtjét az oldatban.  

 M(K) = 39,10 g/mol,  M(N) = 14,01 g/mol, M(O) = 16,00 g/mol,  

 ρ(KNO3 oldat) = 1,13 g/cm3 



PRAKTICKÉ ÚLOHY 
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Bevezetés 

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

forduló idıpontjáig realizálhatók. 

        A feladatokon az alapvetı laboratóriumi technikák és módszerek gyakorolhatók, 

amelyek a diákok magasabb versenyfordulóihoz való alapos felkészültségéhez 

szükségesek. Ez a tömegmérés, térfogat mérése mérıhengerrel és pipettával, 

oldatok készítése, szőrıkészülék felállítása, szőrés, és oldatok besőrítése. 

A  gyakorlati rész sikerének fontos elıfeltétele a laboratóriumi segédeszközök 

helyes megnevezése és használata, a használt munkamenet pontos leírása, 

a készülék sémájának ábrázolása és a megfigyelés eredményének leírása. 

         Annak érdekében, hogy biztosítva legyen a magasabb fordulókhoz szükséges 

alapos felkészültség és a kézügyesség, tanulmányozzátok át a csapadékképzı 

reakciókat, neutralizációt, a sók savakkal lejátszódó kémiai reakcióit, a sók 

nevezéktanát (hidrátjainak nevezéktanát is), és az oldatok összetételének egyszerő 

kiszámítását. A kerületi forduló része a kémiai reakciókból való számítási feladat is. 

         Az ajánlott irodalom a tanulmányi forduló elméleti feladatainál található. 

 

 

Heterogén keverék alkotórészeinek elválasztása  

 

1. feladat (20 p) 

2. Óraüvegen a kékgálic és a kalcium-karbonát 10g tömegő keveréke van 

elkészítve. 



3. A keveréket dörzscsészében morzsoljátok szét.  

4. A szétdörzsölt  keveréket szórjátok fızıpohárba.  

5. A keveréket tartalmazó fızıpohárba öntsetek 50 ml térfogatú  50 °C-ra hevített 

vizet és alaposan keverjétek össze. 

6. Állítsátok fel a szőrıkészüléket, melyhez használjatok redıs szőrıpapírt.  

7. A keveréket szőrjétek le.  

8. A szőrın lévı csapadékot mossátok át kb. 30 cm3 vízzel. 

9. A szőrıpapírt a keletkezett anyaggal helyezzétek az óraüvegre és szabadon (a 

levegın) szárítsátok ki. 

10. A szőrletbıl 5 cm3 – t mérjetek a kémcsıbe.  

11. A kémcsıbe csepegtessetek KOH oldatot és figyeljétek meg a változást. 

 

2. feladat (20 p) 

 A válaszlapban töltsétek ki a kért adatokat. 
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