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TEORETICKÉ ÚLOHY 
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Helena Vicenová 
 

 

Maximális pontszám: 60 pont  
A megoldás ideje: határtalan 

 
 
 
Bevezető 

A kémia olimpiász minden fordulójának feladatai (tanulmányi, iskolai, körzeti 

és kerületi fordulók) egyformák az alapiskolák és nyolcéves gimnáziumok diákjainak 

részére.   

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 

Átismételünk néhány alapvető fogalmat, 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, alkének 

és alkínok nevezéktanát, tulajdonságaikat, előállításukat és alkalmazásukat. 

 

2. Kémiai elemeket és vegyületeiket vizsgáljuk meg  

Fémekkel foglalkozunk (Al, Fe, Cu) és vegyületeikkel, tanulmányozzuk 

összetételeiket, előfordulásukat, jelentőségüket, tulajdonságaikat és reakcióikat.    

 

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 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 

 

mailto:helena.vicenova@gmail.com


1. feladat     (18 p)  

1. A kémiai kötés típusa a hidrogén molekulában (szlovák nyelven). 

2. Ellenőrizhetetlen égési folyamat (szlovák nyelven).  

3. Kémiai elem, melynek protonszáma 47 (szlovák nyelven).  

4. Vegyületek, amelyek OH– aniont tartalmaznak (szlovák nyelven).  

5. Az emberiség számára nagy veszélyt jelent az ózon .................. (szlovák nyelven). 

6. A lítium, nátrium és a kálium az ............... fémek közé tartoznak (szlovák nyelven). 

7. A legegyszerűbb szerves vegyület.  

8. O3. 

9.   Az elemek periódusos táblázatának vízszintes sora (szlovák nyelven). 

10. Az anyag halmazállapot változása szilárdból gázneműre (szlovák nyelven).  

11. Kémiai elem, amely a 2. periódusban található, és a vegyérték héján (legkülső) 5  

elektronja van (szlovák nyelven). 

12. Két vagy több komponenst tartalmazó anyag (szlovák nyelven).  

 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.             

7.            

8.            

9.            

10.            

11.            

12.            

 

a)  Töltsétek ki a keresztrejtvényt és írjátok le a megfejtést.  

A helység neve, ahol a kémia órán a kísérleteket végezzük .............................. 

b) A megfejtett szó betűiből alkossatok 10 kémiai elem vegyjelét és írjátok le 

neveiket. A betűket bármilyen sorrendben használhatjátok. 

 



2. feladat (18 p) 

Olvassátok el a következő szöveget. 

Az alumínium, vas és réz az ember számára nagy jelentőségű fémek.   

Az alumínium a világon a második legszélesebb körben használt fém. Megfelelő 

tulajdonságainak köszönve helyettesíti pl. az acélt és a rezet. Az alumínium 

a sorrendben nem csak a ......................... legelterjedtebb elem a Földön, de 

végigkísér bennünket mindennapi életünkben úgy, hogy gyakran nem is tudatosítjuk. 

Alkalmazható szinte valamennyi iparágban – jelentősége nagymértékben növekszik 

a közlekedésben, főleg a gépjármű és repülőiparban, de az építő és elektromos 

iparban is használható  

Vas a sorrendben a ......................... legelterjedtebb elem a Földön. Jelenleg 

a legszélesebb körben használt fém. Annak ellenére, hogy az emberiség ősidők óta 

ismeri, nagyobb ipari termelése csak a 18. században kezdődött. A vas kitermelése 

vasércből redox reakciókon alapul szénnel és szén-monoxiddal, amely az 

úgynevezett.........................megy végbe. A vas fontos ............................ elem. 

A ....................... nevű vérfestékben található, melynek nagy jelentősége van 

a melegvérű emlősök szervezetében az ...................... szállításánál a tüdőből 

a sejtekbe.   

A réz .........................  színű nemesfém. A réz műszaki célokra mint tiszta fém 

használható, és mint .........................  más elemekkel. Alkalmazzák például huzalok, 

lemezek, csövek és érmék gyártásánál. Vegyületeit a mezőgazdaságban 

növényvédőszerekben, fa és bőrvédelemben, galvanizálásra és más ipari célokra 

használják. A réz ötvözeteit különböző ágazatokban alkalmazott készülékek és 

eszközök gyártására használják.  

Oldjátok meg a feladatokat: 

a) Töltsétek ki  a szöveg hiányzó részeit.  

b) Nevezzétek meg két réz ötvözetet ....................................................................... 

c) Nevezzetek meg két ércet, amelyből a vasat gyártják ......................................... 

d) Írjátok le az alumínium legjelentősebb ércének a nevét, és a módszert amellyel   

gyártják. Miért adagolnak a keverékhez kriolitot? 

e) A termit pirotechnikai elegy, amely magas hőmérsékleten ég. Írjátok le mindkét 

anyag nevét és képletét, amelyek alkotják. Írjátok le a termit égésének reakcióját 

kémiai egyenlettel. 

 



3. feladat (12 p) 

Az S, O, H, Al vegyjelekből alkossatok 8 szervetlen vegyület képletét és 

nevezzétek meg. Bármilyen számjegyet használhattok. Válasszatok ki közülük két 

olyan vegyületet, melyek kölcsönös reakciója az úgynevezett semlegesítés és írjátok 

le kémiai egyenlettel. 

 

4. feladat (12 p) 

Márton az óraüvegen 32,0 g nátrium(I)-karbonátot mért le. A főzőpohárba körülbelül 

200 cm3 desztillált vizet öntött, majd hozzáadta az óraüvegen lemért anyagot.  

Fecskendővel leöblítette az óraüveget, hogy a maradék anyag is a főzőpohárba 

kerüljön, majd az oldatot összekeverte. Az oldatot 500 cm3 térfogatú mérőlombikba 

öntötte. Desztillált vízzel, fecskendő segítségével alaposan kiöblítette a főzőpoharat, 

melynek tartalmát ismét a mérőlombikba öntötte. Ezután az oldat térfogatát 

a lombikban desztillált vízzel fecskendő segítségével a jelig telítette. A mérőlombikot 

dugóval lezárta, és az oldatot a lombik lefelé és visszaforgatásával összekeverte.  

Írjátok le: 

a) a nátrium(I)-karbonát kémiai képletét.  

Számítsátok ki: 

b) a nátrium(I)-karbonát koncentrációját az oldatban, 

c) a nátrium(I)-karbonát tömegtörtjét az oldatban. 

 M(Na) = 22,99 g/mol,  M(C) = 12,01 g/mol, M(O) = 16,00 g/mol,  

 ρ(oldat) = 1,060 g/cm3
 

 

Az elméleti rész vége 

 



PRAKTICKÉ ÚLOHY 

Chemická olympiáda – kategória D – 51. ročník – šk. rok 2014/15 
Domáce kolo 
 
Jana Chrappová 
 

 

Maximális pontszám: 40 pont 
A megoldás ideje: határtalan  

 
 
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, melegítés, hűtés, 

oldatok készítése, szűrőkészülék felállítása, szűrés, ülepítés (dekantálás), 

kristályosítás. 

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 reakciókból való számítási feladatok megoldását. 

Annak érdekében, hogy biztosítva legyen a magasabb fordulókhoz szükséges 

alapos felkészültség és a kézügyesség, tanulmányozzátok át a Cu2+ a Fe3+ 

vegyületeket, elsősorban oxidjaikat, hidroxidjaikat és egyszerű sóikat, melyek 

a karbonátok és szulfátok (vízben való oldékonyság, színeződés és előfordulás).  

Ugyanakkor fontos elsajátítani a csapadékképző reakciók, neutralizáció és redox 

reakciók alapelveit, és öszpontosítani a CuO és Fe2O3 ·xH2O előállításának 

reakcióira, valamint a CuO savakkal lejátszódó reakcióira.    

         Az ajánlott irodalom a tanulmányi forduló elméleti feladatainál található. 

 

 

 

 



CuO előállítása  

Ha a K2CO3 vizes oldatával a CuSO4 vizes oldatára hatunk, világoskék oldhatatlan 

anyagot nyerünk (csapadékot). Ha a reakciókeveréket melegítjük, a világoskék 

csapadék először zöld színűre változik, majd fekete színű oldhatatlan CuO – ra. 

A laboratóriumi előállítás kémiai egyenletét a következőképpen írhatjuk le:  

CuSO4 + K2CO3   CuO + K2SO4 + CO2 

 

1. feladat  CuO előállítása (14 p)  

1.     Óraüvegen mérjetek le 5,0 g CuSO4·5H2O. 

2. A lemért anyagot szórjátok főzőpohárba, és oldjátok fel 45 cm3 desztillált 

vízben.  

3. A keletkezett oldathoz öntsetek 50 cm3 K2CO3 oldatot (a tanítótól kapjátok meg). 

A K2CO3 oldatot óvatosan, kis mennyiségben adagoljátok (az üvegbot mentén). 

Minden adagolás után a keveréket a főzőpohárban üvegbottal lassan 

kevergessétek.  

4. A főzőpohárban  levő keveréket állandóan keverve melegítsétek forrásig 

(legyetek óvatosak, hogy elkerüljétek az égési sebeket). Mivel a melegítés és 

a szuszpenzió forralása folyamán erős pezsgés kiséretében nagymennyiségű 

CO2 szabadul fel, ezért a keveréket óvatosan melegítsétek (főleg a kezdetén). 

Abban az esetben, ha a CO2 forralás közben erőteljesen képződik, a melegítést 

rövid időre szakítsátok meg (csúsztassátok ki az égőt a háló alól).  

A szuszpenziót addig főzzétek, míg teljes mértékben a színe feketére nem 

változik (körülbelül 15 percig).  

5. Fejezzétek be a melegítést, és a reakciókeveréket hagyjátok szabadon kihűlni 

a levegőn (kb. 5 perc).  

6. Az elegy hűtése folyamán a fekete szilárd anyag a főzőpohár alján ülepedik le. 

A csapadék felett lévő kihűlt oldatot óvatosan öntsétek főzőpohárba 

(vigyázzatok, hogy az oldattal ne öntsétek ki a csapadékot is). A főzőpoharat az 

oldattal jelöljétek meg és tegyétek félre a második feladathoz.  

7. A csapadékot tartalmazó főzőpohárba öntsetek 100 cm3 desztillált vizet. Az 

elegyet keverjétek  össze üvegbottal és a csapadékot ülepítsétek a főzőpohár 



alján. A csapadék felett levő oldatot óvatosan öntsétek a mosdóba. Ezt 

a műveletet, azaz a csapadék átmosását (dekantálás) még kétszer 

megismételjük (minden alkalommal 100 cm3 vízzel).  

8. Állítsátok fel a szűrőkészüléket, és használjatok előre lemért szűrőpapírt.  

9. Az átmosott csapadékot sima szűrőpapíron keresztül válasszátok el szűréssel. 

A maradék csapadékot a főzőpohárból mossátok ki desztillált vízzel fecskendő 

segítségével.  

10. A szűrőpapírt a kapott anyaggal helyezzétek  óraüvegre és szabadon 

szárítsátok ki.  

11. Szárítás után mérjétek le a termék tömegét, és adjátok át a tanárnak. 

 

2. feladat   A K2SO4 előállítása hűtéses kristályosítással  (6 p) 

1. Abban az esetben, ha az 1. feladatban (6. pont) megjelölt oldatba az oldhatatlan 

termék maradéka, vagy más szennyeződés került, a további lépés előtt 

a szennyeződést el kell választani szűréssel egyszerű szűrőpapír segítségével. 

A szűrletet főzőpohárba fogjátok fel.   

2. A tiszta oldatot tartalmazó főzőpohárba tegyetek egy üvegbotot. Az oldatot 

melegítsétek forrásig, és forraljátok addig, míg a térfogata körülbekül az eredeti 

térfogat egyharmadára csökken. (Az oldatot időnként megkeverhetitek, de 

vigyázzatok, hogy elkerüljétek az égési sebeket).   

3. Melegítés után a főzőpohárban levő telített oldatot hagyjátok kissé kihűlni.  

4. Egy tálban készítsétek el a hűtőkeveréket: a szétmorzsolt jégkockákra öntsetek 

hideg vizet (a vízcsapból). A hűtőkeverékbe helyezzétek a telített oldatot 

tartalmazó kihűlt főzőpoharat (vigyázzatok, hogy a hűtőkeverék ne follyon ki 

a tálból, miután belehelyezitek a főzőpoharat) és figyeljétek meg hogyan 

keletkeznek a kristályok (a folyamat körülbelül 15 percig tart).  

5. Állítsátok fel a szűrőkészüléket és a keletkezett kristályokat szűrjétek át egy előre 

lemért szűrőpapíron keresztül. 

6. A szűrőpapírt a kapott anyaggal helyezzétek  óraüvegre és szabadon szárítsátok 

ki.  

7. Szárítás után mérjétek le a termék tömegét, és adjátok át a tanárnak. 

 



3. feladat (20 p)  

A válaszlapot töltsétek ki. 
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