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TEORETICKÉ ÚLOHY 

Chemická olympiáda – kategória D – 54. ročník – šk. rok 2017/18 
Okresné kolo 
 
Helena Vicenová 
 

 

Maximálne 60 bodov  
Doba riešenia: 60 minút 

 
A tanulók a feladatok megoldásához zsebszámológépet használhatnak, de az 

elemek periódusos táblázatát és kémiai táblázatot nem.  

                    

STARTSZÁM: 

1. feladat     (16 p)  

Írjátok le: 

a) mi a periódus 

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

b) mi az oxidáció 

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

c) mi a molekula 

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

d) hogy nevezik azt a kémiai kötést, amelynél közös elektronpár keletkezik   

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

e) az oxigén atom oxidációs száma az oxigén molekulában ................................. 

f) oxigén atomból keletkezett oxid anion keletkezésének sémája 

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

g) mi a kémiai egyenlet.....................................................................................  

h) mi az égés......................................................................................................... 

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

i) mi az oldat, és miből áll  

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



j) oxigén atomban az elektron-rétegek száma, állítástokat indokoljátok meg 

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

k) kénatomban a vegyérték-elektronok száma, állítástokat indokoljátok 

meg........................................................................................................................ 

l) mi az ózonlyuk, eredetének okai, és következményei az élő szervezetre  

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

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

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

 

2. feladat     (15 p) 

A K, H, O, S vegyjelek és a 2, 3, 4 számjegyek, esetleg zárójelek segítségével 

alkossátok meg tizenöt szervetlen vegyület képletét, és nevezzétek meg. (Nem 

lehetnek a sók hidrátjai). A  vegyjelek és számjegyek a képletben külömböző 

számban fordulhatnak elő, de nem minden vegyjelet kell tartalmaznia.   

1. ......................................................................................... 

2. ......................................................................................... 

3. ......................................................................................... 

4. ......................................................................................... 

5. ......................................................................................... 

6. ......................................................................................... 

7. ......................................................................................... 

8. ......................................................................................... 

9. ......................................................................................... 

10. ......................................................................................... 

11. ......................................................................................... 

12. ......................................................................................... 

13. ......................................................................................... 



14. ......................................................................................... 

15. ......................................................................................... 

3. feladat     (17 p) 

Ádám a kémcsőbe egy kiskanál kálium-permanganátot szórt. Ezután 

a kémcsövet a kémcsőfogóba erősítette, és az égő lángjában hevítette. Hallotta 

a kristályok pattogását. Ezután a kémcsőbe néhányszor izzó pálcikát helyezett. 

A pálcika minden alkalommal lángra lobbant. Amikor a pálcika már nem égett, Ádám 

befejezte a melegítést. Félretette a sötét tartalmú kémcsövet, amelyet két anyag 

alkotott – kálium-manganát és mangán(IV)-dioxid. A kémcsövet dugóval lezárta, és 

a további használathoz félretette.  

Írjátok le:  

a) A megfigyelt reakció kémiai egyenletét:  

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

b) A kémiai reakció kémiai bomlás vagy egyesülés, indokoljátok meg: 

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

c) A reakció exoterm vagy endoterm, indokoljátok meg: 

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

d) A kálium-permanganát hétköznapi (triviális) neve:  .......................................... 

e) A mangán(IV)-dioxid hétköznapi (triviális) neve: ............................................. 

f) Mi okozta a pálcika lángra lobbanását: 

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

g) Miért nem lángolt a pálcika a reakció végén: 

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

h) Hogyan kell eljárni a kálium-permanganát melegítésénél:  

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

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



i) Mit figyelt meg Ádám, miután a kapott termékeket vízzel töltött magas 

mérőhengerbe szórta? A megfigyelést indokoljátok meg.  

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

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

4. feladat (12 p) 

Számítsátok ki, hogyan készítenétek 1000 cm3 térfogatú HCl oldatot, melynek 

anyagmennyiség-koncentrációja 0,100 mol/dm3. HCl oldattal rendelkeztek (w = 

0,370), melynek sűrűsége 1,19 g/cm3. Írjátok le az oldat elkészítésének 

munkamenetét.  

M(H) = 1,0 g/mol, M(Cl) = 35,5 g/mol 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



PRAKTICKÉ ÚLOHY 

Chemická olympiáda – kategória D – 54. ročník – šk. rok 2017/18 
Okresné kolo 
 
Jana Chrappová 
 

 

Maximálne 40 bodov  
Doba riešenia: 60 minút 

 
 
CaO-ból víz hozzáadásával keletkezik a Ca(OH)2. A keletkezett Ca(OH)2 vízben 

rosszul oldódik, ezért hogy tükrös oldatot kapjunk, a nem oldódó anyagot szűréssel 

kell eltávolítani. A Ca(OH)2 oldat pH-értéke eltér a sósav oldat pH-értékétől. A 

Ca(OH)2 oldat felhasználásával az AgNO3 oldatból az oxidok csoportjába sorolható 

anyag csapódik ki. A Ca(OH)2  oldat CuSO4 oldattal lejátszódó reakciójának terméke 

egy oldhatatlan hidroxid, amelyet a múltban „brémai kék“ néven festékként 

használtak. A Ca(OH)2 oldatotot vas(III)-sóoldattal reagáltatva olyan oxidot 

állíthatunk elő, amelyet a múltban szintén ásványi festékként használtak.  

 

1.feladat (20 p)  

1. Egy magas tiszta főzőpohárba (250 cm3 térfogatú) mérőhenger segítségével 

töltsetek 120 cm3 desztillált vizet. A főzőpohárban levő vízhez fokozatosan 

adjátok hozzá a fiolában lemért CaO-t. A főzőpohárban levő keveréket üvegbottal 

keverjétek össze. 

2. Állítsátok fel az egyszerű szűrőkészüléket redős szűrőpapíron keresztül. (A redős 

szűrőpapírt a felügyelő tanártól kérjétek). A szűrletet 250 cm3 térfogatú 

főzőpohárba fogjátok fel.   

3. A főzőpohárban levő keveréket redős szűrőpapíron át szűrjétek le. Az oldhatatlan 

anyag maradékát a főzőpohárból ne öblítsétek ki (további víz hozzáadásával 

hígulna a szűrlet).   

4. Egy kis főzőpohárba (50 cm3 térfogatú) öntsetek az elkészített szűrletből 10 cm3-t 

(mérőhengert használjatok). 

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

cseppentsetek a szűrletből a pH papírra, és a keletkezett színeződést 



hasonlítsátok össze a pH–skálával. Az eredményt írjátok le a válaszlapban levő 

táblázatba. (A pH-értéket írjátok be a táblázat „adagolás nélkül“-lel jelölt 

oszlopába).  

6. A főzőpohárban levő oldathoz pipetta segítségével adjatok 1 cm3 sósavoldatot. 

A keveréket keverjétek össze. Üvegbot segítségével a keletkezett oldatból 

cseppentsetek az óraüvegen levő pH papírra. A keletkezett színeződést 

hasonlítsátok össze a pH–skálával, és az eredményt írjátok le a válaszlapban 

levő táblázatba. (A pH-értéket írjátok be a táblázat „1. adalék“- kal jelölt 

oszlopába). 

7. A főzőpohárban levő oldathoz pipetta segítségével tovább adjatok 0,5 cm3 

sósavoldatot, az oldatot keverjétek össze, határozzátok meg a pH-értékét pH 

papír segítségével, és az eredményt írjátok le a válaszlapban levő táblázatba.  

(A pH-értéket írjátok le a táblázat megfelelő táblázatába). Ezt a munkamenetet 

(0,5 cm3 sósavoldat adagolása, és a pH-érték meghatározása) addig 

ismételjétek, míg nem kapjátok meg a pH 3 – 4 értéket. Befejezés után mossátok 

el a pipettát, öblítsétek át desztillált vízzel, és használjátok a 9. pontban.  

8. Egy üres és tiszta kémcsőbe, amely az állványban van elhelyezve, tiszta pipetta 

segítségével pipettázzatok 2 cm3 szűrletet (amelyet a 3. pontban készítettetek).  

A kémcsőben levő szűrlethez cseppentsetek 6 – 7 csepp AgNO3 oldatot. 

A megfigyelést írjátok a válaszlapba. Befejezés után mossátok el a pipettát, 

öblítsétek át desztillált vízzel, és használjátok a 10. pontban. 

9. Főzőpohárba (100 cm3) mérőhenger segítségével öntsetek 40 cm3 szűrletet, 

amelyet a 3. pontban készítettetek. A főzőpohárban levő szűrlethez tiszta pipetta 

segítségével adagoljatok 2 cm3 réz(II)-szulfát oldatot. A pipettából az oldatot 

cseppenként adagoljátok, a keveréket a főzőpohárban rövid ideig keverjétek 

üvegbottal. A megfigyelést írjátok a válaszlapba. A főzőpohár tartalmát öntsétek 

a mosdóba, mossátok el a főzőpoharat, az üvegbotot és a pipettát, öblítsétek át 

desztillált vízzel, és használjátok a 11. pontban.   

10. Főzőpohárba (100 cm3) mérőhenger segítségével öntsetek 60 cm3 szűrletet, 

amelyet a 3. pontban készítettetek. A szűrlethez tiszta pipetta segítségével 

adagoljatok 1 cm3 vas(III)-sóoldatot. A pipettából az oldatot cseppenként 



adagoljátok, a keveréket a főzőpohárban rövid ideig keverjétek üvegbottal.  

A megfigyelést írjátok a válaszlapba. A főzőpohár tartalmát öntsétek a mosdóba.  

11. A használt laboratóriumi eszközöket mossátok el és helyezzétek a kijelölt helyre.  

 

2. feladat (20 p)  

A válaszlapot egészítsétek ki a kért adatokkal.  



GYAKORLATI FELADATOK 

  Startszám: .................................... 

Válaszlap                          A pontok összege:.......................... 

1. Egészítsétek ki a táblázatot: 

 kémiai név triviális név 

CaO     

Ca(OH)2   

 

2. Írjátok le a kémiai egyenletet, amely kifejezi a CaO átalakulását Ca(OH)2 – 

ra:  

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

 

3. A tükrös Ca(OH)2 oldat elkészítéséhez az elegyet redős szűrőpapíron át 

szűrtétek. Magyarázzátok meg, miért előnyösebb a redős szűrőpapír 

használata a sima szűrőpapírral szemben?   

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

 

4. A meghatározott pH-értékek alapján (a munkamenetben a 6-tól 8-as pontig, 

a kis főzőpohárban) a kért adatokkal egészítsétek ki a táblázatot: 

A hozzáadott 
sósav 

adagolás 
nélkül 

1. adalék 2. adalék 3. adalék 4. adalék 5. adalék 

pH-érték       

Abban az esetben, ha az oldathoz több sósavat kell hozzáadni, folytassátok 

a táblázatot.  

 

 



 

5. Egészítsétek ki a mondatot (válasszatok a szavakból: savas, semleges, 

lúgos): 

A meghatározott pH-érték alapján a Ca(OH)2 oldata..........................  

 

6. Milyen térfogatú sósavat adagoltatok a főzőpohárban levő oldathoz, hogy 

a pH- értéke 3 – 4 legyen?   

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

 

7. Írjátok le a sósav és Ca(OH)2 kémiai reakciójának egyenletét. (Ne felejtsétek 

el a sztöchiometriai együtthatók kiegészítését). Nevezzétek meg a kémiai 

reakció típusát.  

Kémiai egyenlet: .................................................................................................... 

A kémiai reakció típusa: ............................................................................................ 

 

8. Írjátok le az elvégzett kísérletekből szerzett megfigyeléseket: 

- 8. pont 

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

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

- 9. pont 

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

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

- 10. pont  

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



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

9. Egészítsétek ki a következő kémiai egyenletekben a hiányzó termékek 
képleteit, ha tudjátok a következőt: 

- a 8. pontban lejátszódó reakció folyamán oldhatatlan nemesfém oxid 
keletkezik 

AgNO3 + Ca(OH)2  ............. +   Ca(NO3)2 +    H2O 

- a 9. pontban lejátszódó reakció folyamán oldhatatlan nemesfém hidroxid 
keletkezik 

CuSO4 + Ca(OH)2  ............. +   CaSO4  

Ne felejtsétek el mindkét egyenletet a sztöchiometriai együtthatókkal 

kiegészíteni.  

- a 10. pontban lejátszódó reakció folyamán oldhatatlan nem  nemesfém  

oxid keletkezik.    

Írjátok le a képletét és nevezzétek meg:  

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