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Úvod 

A kémia olimpiász valamennyi fordulójának feladatai (tanulmányi, iskolai, 

körzeti és kerületi forduló) ugyanazok az alapiskolák és nyolcéves gimnáziumok 

diákjainak részére. 

Az elméleti feladatok három, egymással összefüggő témakörbe vannak 

beosztva. A témakörök fontos részét képezik a környezetvédelmi nevelés elemeinek 

alkalmazása (környezetszennyezés és környezetvédelem).  

 

1. Teszteljük a kémia alapjait 

Átismételjük az alapvető fogalmakat, amelyek nélkül nem tudnánk a kémiában 

komunikálni és a kémiát megérteni. Kitüntetett figyelemmel tanulmányozzuk az 

anyagok összetételét, az elemek periódusos rendszerét, a kémiai reakciókat és 

kémiai egyenleteit, az  oxidok, hidroxidok, savak és sóik, (úgyszintén a hidrogénsók) 

nevezéktanát. 

 

2. Megvizsgáljuk a kémiai elemeket és vegyületeiket 

A oxigénnel, előállításával, valamint különböző elemekkel, főleg a hidrogénnel, 

szénnel, nitrogénnel és kénnel alkotott vegyületeivel fogunk foglalkozni, 

tanulmányozzuk az összetételeiket, tulajdonságaikat, előfordulásukat, 

jelentőségüket, és kémiai reakcióikat.    

 

3. Számítások nélkül   ez nem megy 

Nagyon gyakori kémiai feladatok közé tartoznak az oldatokkal kapcsolatos 

számítások. Az oldott anyag tömegét, az oldat térfogatát, az oldott anyag 

tömegtörtjét és anyagmennyiség-koncentrációját (anyagkoncentráció) fogjuk 



 

 

kiszámítani. A számítások során a sűrűség fogalmát is felhasználjuk. Fontos 

megemlíteni az anyagmennyiség és a 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.  

 

Használt irodalom: 

1. Vicenová, H., Ganajová, M.: Chémia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník 

gymnázia s osemročným štúdiom. 1. vyd. Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA, 
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2012. ISBN 978-80-8091-256-7 
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1. feladat (18 p) 

Dmitrij Ivanovics Mengyelejev (1834-1907), orosz kémikus nagy érdeme az 

elemek tulajdonságainak megismerése. Az addig ismert elemeket atomtömegjük 

alapján sorrendbe állította, és megállapította, hogy olyan periódusos rendszert 

képeznek, amelyben az elemek tulajdonságai rendszeresen ismétlődnek. Az 1869 

februárjában közzétett periódusos táblázatából azonban hiányzott néhány elem. 

Mengyelejev helyesen ítélte meg, hogy a hiányzó elemek léteznek, de még nem 

fedezték fel őket. Feltevései később beigazolódtak, és fokozatosan felfedezték 

azokat az elemeket is, amelyek létezését feltételezte.  

a)  Az elemek periódusos táblázatából az 1.-től az 5. periódusban levő elemek közül  

keressétek ki azokat, amelyek szlovák nyelvű megnevezésében megtalálható az „m“ 

betű. Írjátok le szlovák neveiket és vegyjeleiket.   

Keressétek ki közülük azt az elemet/elemeket, amely/amelyek: 

b)  az alkálifémek közé tartoznak, 

c)  a halogének közé tartozik,   

d)  a nemesgázok közé tartozik, 

e)  normál körülmények között folyékony halmazállapotú,  

f)   elektronhélyukban 2 alhély található,   

g)  a főcsoportokban helyezkednek el és vegyértékhéjukon 2 elektron található, 

h)  elektronhéjában 32 elektronja van,  

i)   olyan oxidot képez, amely a homok fő alkotórésze, írjátok le az oxid kémiai nevét, 

j)   a kékgálicban található.  

 

 

2. feladat (32 p) 

Szellem a palackban 

A tanárnő a diákok részére meglepetést készített. Papírzsebkendőbe két 

teáskanálnyi lila színű kristályokat (A) szórt és cérnával összekötötte. Egy 

vékonynyakú sötét üvegbe folyadékot (B) öntött, és beledobta az 

elkészített kristályokkal teli kis batyut. A diákokat elkápráztatta a lejátszódó kémiai 

reakció. Velük együtt oldjátok meg a következő feladatokat.  

a) Írjátok le a megfigyelt kémiai reakció folyamatát.   

b) Írjátok le a megfigyelt kémiai reakcióban keletkezett gáztermék kémiai nevét 

és képletét. A gáz móltömege 32 g/mol. Állítástokat indokoljátok meg.  



 

 

c)   Írjátok le az A anyag kémiai nevét, képletét és köznevét (triviális nevét).  

d) Írjátok le, hogy az A anyag hány elemből áll, és tüntessétek fel az elemek  

oxidációs számát.  

e) Jelöljétek meg, hogy a redox reakciókban az A anyag redukálószerként, vagy 

oxidálószerként reagál, és állítástokat indokoljátok meg.  

f)   Milyen színű az A anyag híg oldata, és a közéletben hol használják?   

g) Írjátok le a B anyag kémiai nevét és képletét.  

h) Soroljátok fel a B anyag oldatának három felhasználási módját.  

i)    A B anyag oldata laboratóriumi hőmérsékleten bomlékony. Írjátok le 

bomlásának kémiai egyenletét.  

 

 

3. feladat (10 p)  

Ádám 1,00 dm3 térfogatú KNO3 oldatot készített, melynek anyagkoncentrációja 

1,30 mol/dm3.   

a) Írjátok le az oldatban feloldott anyag kémiai nevét.  

b) Számítsátok ki az oldatban feloldott anyag tömegét.  

c) Számítsátok ki az oldatban feloldott anyag tömegtörtjét.  

        M(KNO3) = 101,1 g/mol, ρ(KNO3 oldat) = 1,08 g/cm3 

 

 

Az elméleti rész vége 



 

 

 

PRAKTICKÉ ÚLOHY 
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Doba riešenia: časovo neobmedzená 

 
 
Úvod    

 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, pipettálás, 

melegítés, megfelelő összetételű oldatok készítése főzőpohárban és mérőlombikban, 

ülepítés (dekantálás), szűrőkészülék felállítása, egyszerű szűrés, pH érték 

meghatározása pH-papír segítségével, anyagok szárítása.  

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 az oxidok, sók, hidrogénsók és hidrátjainak (mono - deka-) 

nevezéktanát, valamint az alapvető kémiai számításokat (anyagmennyiség, 

tömegtört, anyagmennyiség koncentráció).  

A gyakorlati feladatok az oxidokra összpontosítanak. Sokat közülük 

a gyakorlatban ásványi eredetű festékek – pigmentek alkotórészeként használnak. 

A feladatok főleg előállításukkal és tulajdonságaikkal foglalkoznak (triviális 

megnevezésük, vízben való oldékonyságuk, sav-bázis, redox, ill. mágneses 

tulajdonságaik). Ugyanakkor fontos elsajátítani a kémiai reakciók típusait 

(csapadékképző, redox és sav-bázis reakciók). Az ajánlott irodalom a tanulmányi 

forduló elméleti feladatainál található. 

 A laboratóriumi gyakorlatok végzése során használjátok a szükséges 

védőeszközöket.  

 



 

 

1. feladat: KMnO4 oldat készítése   (4 p) 

2. Óraüvegen mérjetek le 0,730 g KMnO4. Mérőhengerbe öntsetek 50 cm3 desztillált 

vizet. A lemért anyagot az óraüvegről óvatosan szórjátok főzőpohárba(100 cm3), 

öntsétek hozzá a mérőhengerben lemért vizet, és üvegbottal folyamatosan 

keverve oldjátok fel (a KMnO4 lassan oldódik, ezért a lemért mennyiség 

feloldásáig körülbelül 10 percig kell a keveréket keverni).  

3. A főzőpohárból az oldatot öntsétek át egy üres mérőlombikba (használhattok  

tölcsért). A főzőpoharat néhányszor öblítsétek ki kis mennyiségű desztillált vízzel, 

majd öntsétek a mérőlombikban lévő oldathoz (az öblítéshez használt desztillált 

vízben feloldható a főzőpohár alján fennmaradt fel nem oldódott KMnO4, de 

vigyázzatok, hogy az öblítéshez használt víz térfogata ne haladja meg a 30 cm3). 

Ezután a desztillált vizet tartalmazó fecskendővel jelre töltsétek fel 

a mérőlombikot.  (A vizet a mérőlombik nyakának belső falára fecskendezzétek, 

míg a folyadék meniszkuszának alsó része a jel síkját nem érinti). A mérőlombikot 

dugóval zárjátok le, és nyakával lefelé fordítsátok meg (a mérőlombik 

elfordításával keletkezett légbuborék összekeveri a készített oldatot).  

 

2. feladat:   A MnO2 előállítása (20 p) 

A MnO2 a természetben piroluzit ásvány formájában fordul elő. Hidratált formáját 

(MnO2·nH2O) a KMnO4 oldat H2O2 oldattal való reakciójával állíthatjuk elő 

a következő kémiai reakció alapján:   

2 KMnO4 + 4 H2O2   2 MnO2 + 3 O2 + 2 KOH + 4 H2O 

Tekintettel a MnO2 stabilitására (vízben kevésbé oldódó, ellenálló az erős bázisokkal 

szemben, csupán a tömény savakkal reagál), ez a barnásfekete por 

színezőanyagként használatos pl. padlóburkolatok, tégla, kerámia vagy üveg 

festésére. A színezőanyag mennyiségétől és pontos összetételétől függően az üveg 

ibolyaszínt, a tégla vagy a padlóburkolatok különböző színárnyalatokat kaphatnak a 

vörösesbarnától a szürkéig.  

 

A munka menete 

 

1. A 250 cm3 térfogatú magas főzőpohárba öntsétek át a mérőlombikban elkészített 

KMnO4 oldatot.   



 

 

2. A KMnO4 oldatához adjátok hozzá a H2O2 elkészített oldatát (a főzőpoharat az 

oldattal a tanártól kapjátok meg). Vigyázat: a reakciót heves pezsgés kiséri, ezét 

a H2O2 oldatát nagyon kis mennyiségekben adagoljátok (az oldatot üvegbot 

mentén öntsétek). Minden hozzáadás után a reakcióelegyet óvatosan keverjétek 

össze üvegbottal. A reakció folyamán figyeljétek meg a színváltozást, kézzel 

érzékeljétek, hogy változik-e a főzőpohár hőmérséklete. Az eredményt írjátok le 

a válaszlapba.  

3. A H2O2 teljes mennyiségének hozzáadása után a reakcióelegyet keverjétek 

össze, majd a főzőpoharat  tartalmával forrásig hevítsétek (dróthálón gázégővel 

vagy villanyrezsón). A keveréket kb. 5 percig forraljátok. A reakcióelegyből 

melegítése és forralása folyamán jelentős mennyiségű gázbuborék szabadul fel, 

ezért a főzőpoharat óvatosan hevítsétek (vigyázzatok, ne égessétek meg 

magatokat).  

4. Hagyjátok a főzőpoharat a reakcióeleggyel lehűlni, és várjatok, míg a csapadék 

a főzőpohár aljára leüllepedik.   

5. Óraüvegre helyezzetek néhány darab pH-papírt. Üvegbot segítségével 

cseppentsetek a pH papírra a leüllepedett csapadék feletti oldatból, és 

a keletkezett színeződés pH–skálával való összehasonlítása alapján 

határozzátok meg a pH értéket.  Az eredményt írjátok le a válaszlapba.   

6. A csapadék feletti oldatot óvatosan, üvegbot mentén öntsétek a mosdóba 

(vigyázzatok, hogy az oldattal ki ne öntsétek a csapadék egy részét is).   

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

A keveréket  üvegbottal keverjétek össze, és a csapadékot hagyjátok leüllepedni. 

Ismét határozzátok meg a csapadék feletti oldat pH értékét (mint az 5. pontban). 

Abban az esetben, ha az oldat nem semleges, óvatosan öntsétek le (mint a 6. 

pontban) és folytassátok a csapadék átmosását.   

8. A csapadék átmosásának folyamatát desztillált vízzel (100 cm3) addig ismételjük, 

míg a csapadék feletti oldat pH értéke nem semleges.   

9. Állítsátok fel az egyszerű szűrőkészüléket.  

10.  Az átmosott csapadékot sima szűrőpapíron szűréssel válasszátok el, és 

a szűrletet főzőpohárba fogjátok fel.   

11.  Szűrőpapírt  a csapadékkal pinzetta segítségével helyezzétek óraüvegre, és 

a szabadon szárítsátok ki.  

 

 



 

 

3.feladat (16 p)  

A válaszlapot töltsétek ki a kért adatokkal.  

 

 

Segédeszközök egy diák részére: 

▪ mérleg, óraüveg (1 db), mérőhenger (100 cm3, 1 db), üvegbot (1 ks), főzőpohár 

(100 cm3, 1 db), fecskendő desztillált vízzel (1 db), magas főzőpohár (250 cm3, 

1 db), mérőlombik (1 db, 100 cm3), pH papír, vasháromláb (1 db), 

drótháló (1 db), gázégő, gyufa (öngyújtó) (vagy villanyrezsó). 

  

Vegyszerek: 

 0,730 g KMnO4  

 H2O2 (15 cm3 30% H2O2 + 30 cm3 H2O) 

 

Megjegyzések a végrehajtáshoz:  

▪ A reakcióhoz H2O2 felesleget használunk, hogy reagáltassuk a KMnO4 teljes 

mennyiségét, mivel a keletkezett MnO2 katalizálja a H2O2 bomlását.  

▪ A csapadék felett levő oldat kb. 4 dekantálás (ülepítés) után neutrális 

(semleges).    
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