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Bevezetés 

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, a kémiai kötéseket, az elemek periódusos rendszerét, a kémiai reakciókat és 

kémiai egyenleteit (ionos formáiban is), az oldatok pH értékeit, az  oxidok, hidroxidok, savak 

és sóik (úgyszintén a hidrogénsók és a sók hidrátjai) nevezéktanát. 

 

2. Megvizsgáljuk a kémiai elemeket és vegyületeiket 

A fémekkel foglalkozunk – a nátrium, kálium, vas, réz és a cink fémes elemeinek a 

periódusos rendszerben való elhelyezkedésével, tulajdonságaikkal, előfordulásukkal,  

jelentőségükkel és kémiai reakcióikkal. Vegyületeik közül főleg oxidjaikat, hidroxidjaikat és 

sóikat (sósavval, szulfonsavval, salétromsavval, szénsavval és kénsavval alkotott sói) fogjuk 

tanulmányozni.  

 

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  

mailto: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.  

 

1. feladat (21 p) 

A nátrium(I)-klorid nátrium és klór kémiai reakciójával keletkezik. A reakció nagyon  

hevesen játszódik le, energiafelszabadulással jár.   

Írjátok le: 

a) a reakció kémiai egyenletét, 

b) a kémiai reakcióban mely anyagok a reagensek, és melyek a termékek, 

indokoljátok meg,  

c) mely reagensek és termékek sorolhatók az elemek és vegyületek közé, indokoljátok 

meg,   

d) a kémiai kötés típusát a termékben, és írjátok le hogyan keletkezik,  

e) a reagensek és termékek atomjainak oxidációs számát,  

f) mely reagens az oxidálószer, és melyik a redukálószer,   

g) hogyan változna meg a reakció sebessége, ha a klór helyett fluórt használnánk,  

h) hogy nevezzük a kémiai reakciókra vonatkozó törvényt, írjátok le a szövegét.  

  A kémiai reakcióra mely állítás érvényes  

i) exoterm/endoterm reakció, indokoljátok meg,   

j) kémiai egyesülés/kémiai bomlás, indokoljátok meg,  

k) neutralizációs/redoxi reakció, indokoljátok meg.  

 

 

2. feladat (22 p) 

Ádámot, a kémia olimpiász egykori sikeres megoldóját, jelenleg főiskolai hallgatót, 

meghívta tanárnője a kémia szakkörre. Ádám a fémekről készített beszámolót. A kérdéseken 

kívül, amelyeket feltett a diákoknak, a szövegben szándékosan hibákat követett el.      

Válaszoljatok a kérdésekre, találjátok meg a szöveben a nyolc hibát, és javítsátok ki.  

A vasat az emberiség ősidőktől kezdve ismert, nagyobb ütemű ipari termelése a 18. 

században kezdődött. Kitermelése a szén-monoxiddal, esetleg nitrogénnel történő 

neutralizációs reakció alapján történik a nagyolvasztóban. A nagyolvasztó hőmérséklete 

körülbelül  1 800 °C. Felülről adagolják a vasércet, kokszot, salakképző anyagokat, és  az 

alsó részéből a megolvadt vasat  rendszeresen, időközönként engedik ki (a vas 

megcsapolása). A nyersvas a szénen kívül különböző más adalékanyagokat is tartalmaz, 

ezért közvetlen használatra nincs megfelelő tulajdonsága. Megmunkálásával acélt 



készítenek belőle, amely viszonylag kemény, de törékeny. Azonban nagyon jó önthetőségi 

tulajdonságokkal rendelkezik. Ezért olyan termékek készítésére használják, ahol nem 

szükséges a nagy pontosságú megmunkálás, amely öntéssel állítható elő (például 

burkolatok, radiátorok). A szenet a nyersvasból eltávolítva öntöttvas készül, amely 

összehasonlíthatatlanul jobban feldolgozható, nyújtható és rugalmas. Más fémek (mangán, 

króm, vanádium, volfrám, kobalt stb.) hozzáadásával különböző mechanikai tulajdonságai 

módosíthatók (szilárdság, keménység, kémiai ellenálló képesség és sok más). Találkozunk 

vele a mindennapi életben (például az iparban, a közlekedésben és az építőiparban).  

A réz a második elem, amelynek ismerete több ezer évre nyúlik vissza (rézkor, 

bronzkor). Kiváló elektromos vezetőként használják, hideg és forró vízvezeték csövek 

gyártására, valamint rézvegyületek oldatait a növények védelmére. A réz könnyen nyújtható, 

rugalmas, korrózióálló és újrahasznosítható anyag. Legismertebb más fémekkel alkotott 

vegyülete a sárgaréz. A sárgaréz mindig tartalmaz bizonyos mennyiségű cinket is (néhány 

%), de tartalmazhat ónt, alumíniumot, vasat, mangánt, ólmot, arzént és szilíciumot. 

Különböző adalékanyagok hozzáadásával elérhetők a sárgaréz széleskörű felhasználásának 

további lehetőségei.  

A cink a középkor óta használt nagyon kemény fém. Különböző ötvözetek alkotórésze, 

festékek előállítására használják, és az élelmiszerben való jelenléte alapvető fontosságú a 

szervezet megfelelő fejlődéséhez. Azonban a túlzott mennyiségű cink káros lehet.  

A vas, réz és a cink az emberi szervezet számára fontos elemek - ezeket az elemeket 

bionáris elemeknek nevezzük.  

Kérdések: 

a) Hány elektronhéja van a vas, réz és cink atomoknak? Indokoljátok meg. 

b) Írjátok le minden fém oxidjának, szulfidjának, hidrogén-halogenid sóinak és 

oxosavaik sóinak képletét és nevét, melyekben a fém oxidációs száma mindig II. A 

hidrogén-halogenidek és oxosavak anionjai a sókban nem ismétlődhetnek.  

c) Írjátok le a reakciók kémiai egyenleteit, amelyek lejátszódnak, mikor a cink-, réz- és 

vaslemezeket sósav oldatába mártjuk. Indokoljátok meg, mely fém nem fog 

reagálni.  

 

 

3. feladat (17 p)  

A cink a természetben megtalálható, például goszlarit ásvány formájában. Az ásványi 

anyagban lévő cink kénnel és oxigénnel alkotott kémiai vegyülete 7 molekula vizet tartalmaz. 

Szintetikusan is előállítható.   

a) Milyen a leírt cink vegyület kémiai neve és képlete? 



b) Milyen a színe? 

c) Milyen a vegyület köznapi neve? 

d) Számítsátok ki, milyen tömeget kell lemérni az adott vegyületből, 200 cm3 térfogatú 

és 14,0 % tömegtörtű oldatának elkészítéséhez.  

e) Milyen a vegyület anyagmennyiség-koncentrációja az elkészített oldatban?  

f) Írjatok két példát ennek a vegyületnek a felhasználására.  

 

M(Zn) = 65,38 g/mol, M(S) = 32,07 g/mol, M(O) = 16,00 g/mol, M(H) = 1,01 g/mol,  

ρ(a vegyület oldata) = 1,060 g/cm3  

Az elméleti rész vége



PRAKTICKÉ ÚLOHY 

Chemická olympiáda – kategória D – 55. ročník – šk. rok 2018/19 
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Jana Chrappová 
 

Maximálne 40 bodov  
Doba riešenia: časovo neobmedzená 

 
 
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, 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 eljárások és technikák 

elsajátítása: tömegmérés, térfogatmérés mérőhengerrel és pipettával, közvetlen melegítés 

(gázégő vagy villanyrezsó fölött), vízfürdőn való melegítés, kívánt összetételű oldatok 

készítése, dekantálás, szűrőberendezés összeállítása, egyszerű szűrés sima és hajtogatott 

szűrőpapírral, anyagok szárítása.  

A gyakorlati rész elsajátításának előfeltétele a laboratóriumi eszközök helyes 

megnevezése és használata, az alkalmazott laboratóriumi eljárások leírása és a 

megfigyelések eredményeinek rögzítése. Fontos megtanulni az oxidok, sók, hidrogénsók és 

hidrátjainak (mono – tól a deká – ig) nevezéktanát, valamint az alapvető kémiai számításokat 

(anyagmennyiség, tömegtört, anyagmennyiség koncentráció), és leírni a megfigyelt kémiai 

folyamatokat kémiai egyenletekkel.  

A laboratóriumi gyakorlatok végzése során használjátok a szükséges védőeszközöket.  

A gyakorlati feladatok ebben az évfolyamban a fémekre összpontosítanak: 

előkészítésükre és redox tulajdonságaikra. A redoxi reakciókon kívül ismerni kell a bomlási 

reakciókat is, különösen azokat, amelyek folyamán a folyékony oldatból gáz-halmazállapotú 

vagy szilárd anyag keletkezik. A redoxi folyamatokon belül ismerni kell a következő 

fogalmakat: oxidáció, redukció, oxidálószer, redukálószer, nemesfémek, Becket-sor.  

   A réz a kékgálic vizes oldatából különböző nem nemesfémek redoxi reakciójával állítható 

elő. A réz képződését a réz(II)-só oldatok vassal történő redukciós reakciójával az alkimisták 

a középkorban a vas rézzé való átalakulásának nevezték. A réz előállításának ezt a módját 



cementezésnek nevezik. Ez a módszer Szlovákiában elterjedt az ércbányászattal foglalkozó 

területeken, például Banská Štiavnica környékén. 

 

1. feladat: A réz előállítása kékgálicból   (15 p) 

A munka menete 

1. Egy 250 ml térfogatú nagy főzőpoharat töltsetek meg körülbelül félig csapvízzel (vízfürdő 

készítéséhez). A vízzel töltött főzőpoharat helyezzétek a gázégő feletti dróthálóra, vagy 

a villanyrezsóra. A főzőpohárra helyezzetek egy megfelelő  méretű párologtató csészét.   

2. Óraüvegen mérjetek le 5,0 g kékgálicot. Kis főzőpohárban a lemért kékgálicból 28 ml 

desztillált víz hozzáadásával készítsetek vizes oldatot. Üvegbottal keverve 

meggyorsíthatjátok az oldódást. Az elkészített oldathoz pipettázzatok 2 ml H2SO4 oldatot. 

Az oldatot öntsétek át a vízfürdőn levő párologtató csészébe (üvegbot mentén).  

3. A párologtató csészében levő oldathoz adjátok hozzá az előkészített vasszögeket, majd 

a főzőpoharat a vízfürdővel kezdjétek melegíteni. A reakció folyamán az oldatot üvegbot 

tal keverjétek (igyekezzetek a bottal enyhén ütögetni a szögeket, hogy a kelettkezett réz 

leváljon róla). A keverés folyamán vigyázzatok, nehogy megégessétek magatokat! A réz 

kiválása addig tart, míg az oldat kék színe világoszöldre nem változik. A reakció végén 

állítsátok le a reakcióelegy melegítését, óvatosan vegyétek le a porcelán csészét 

tégelyfogóval (vagy kesztyűvel) tegyétek az asztalra, és hagyjátok kihűlni.   

4. Állítsátok fel az egyszerű szűrőkészüléket az előre lemért sima szűrőpapíron keresztül.  

5. A kicsapódott réz felett levő oldatot óvatosan öntsétek a szűrőtölcsérbe úgy, hogy a réz 

és az el nem regált vasszögek a párologtató csészében maradjanak. A szűrletet 

főzőpohárba fogjátok fel. A kicsapódott rézből pinzettával távolítsátok el az el nem 

reagált vasszögeket, vízzel öblítsétek le, és helyezzétek a meghatározott helyre.   

6. A keletkezett rezet dekantálással tisztítsátok meg: A kicsapódott rezet a párologtató 

csészéből 50 ml destillált víz segítségével vigyétek át a főzőpohárba. A keveréket 

üvegbottal keverjétek össze, majd várjatok, míg a réz le nem üllepedik a főzőpohár 

aljára. A réz felett levő oldatot üvegbot mentén óvatosan öntsétek a mosdóba 

(vigyázzatok, hogy az oldattal ki ne öntsétek a termék egy részét is).  A dekantálást még 

kétszer ismételjétek meg, az átmosásra mindig körülbelül 50 ml desztillált vizet 

használjatok.   

7. Az utolsó dekantálás után vigyétek a réz teljes mennyiségét a szűrőkészülékben 

elhelyezett sima szűrőpapírra. A szűrletet főzőpohárba fogjátok fel.   



8. Szűrőpapírt  az anyaggal pinzetta segítségével helyezzétek óraüvegre, és a szabadon 

szárítsátok ki.   

9. Szárítás után a terméket mérjétek le, a réz tömegét írjátok le a válaszlapba, és a rezet 

helyezzétek a kijelölt üvegbe.  

  N. N. Becket, orosz kémikus a fémeket az alapján hogy hogyan reagálnak a savakkal 

és különböző fémek sóinak oldataival, két csoportba osztotta: nemesfémekre és nem nemes 

fémekre. Reakcióképességüktől függően a fémeket felsorakoztatta: az a fém, amely 

a sorban minél inkább balra helyezkedik el, annál kevésbé nemes, azaz annál könnyebben 

reagál a savak sóival (pl. HCl-el), és képes kiredukálni a tőle jobbra elhelyezkedő 

fémkationokat sóik oldatából. A nem nemes fémek savakkal lejátszódó reakciójával általában 

hidrogén szabadul fel. A nemesfémek nem reagálnak olyan savakkal, amelyeknek nincs erős 

oxidáló hatásuk (pl. HCI vagy ecetsav). Azonban reagálhatnak erősen oxidáló hatású 

savakkal (pl. HNO3 vagy koncentrált H2SO4), ha eléggé koncentráltak, vagy magasabb 

hőmérsékleten. Reakciójuk folyamán nem hidrogén keletkezik, hanem más termékek.  

2. feladat: Egyes fémek reakciói HCl és  HNO3 oldatokkal  (3 p) 

A munka menete 

1. Három kémcsövet jelöljetek meg számokkal 1-től 3-ig. Mindegyik kémcsőbe 

pipettázzatok 2 ml HCl oldatot. Az első kémcsőbe helyezzetek egy darab Zn-t, 

a másodikba egy darab Mg-t, a harmadikba egy darab Cu-t. Megfigyelésteket írjátok le 

a válaszlapban levő táblázatba. Majd a Cu tartalmú kémcsövet merítsétek forró vizet 

tartalmazó főzőpohárba, és figyeljétek meg a változást. A folyadékokat a kémcsövekből 

óvatosan öntsétek a mosdóba, az el nem reagált fémeket öblítsétek le csapvízzel, és 

használjátok fel a következő kísérlethez. A kémcsöveket mossátok ki.   

2. Három megjelölt kémcsőbe pipettázzatok egyenként 3 ml HNO3 oldatot. Az első 

kémcsőbe helyezzetek egy darabka Zn-t, a másodikba egy darabka Mg-t. A harmadik 

kémcsőbe tegyetek egy darabka Cu-t (ezt a kísérletet az elszívó fülkében végezzétek!). 

A fémeket a kémcsövekben egy kis ideig reagáltassátok, majd megfigyelésteket írjátok le 

a válaszlapban levő táblázatba. Majd a Cu tartalmú kémcsövet merítsétek forró vizet 

tartalmazó főzőpohárba, és figyeljétek meg a változást. A folyadékokat a kémcsövekből 

óvatosan öntsétek a mosdóba, az el nem reagált fémeket öblítsétek le csapvízzel, és 

tegyétek a kijelölt helyre. A kémcsöveket mossátok ki.    

 

3. feladat:   A Cu reakciója Zn(NO3)2 és AgNO3 oldatokkal (2 p) 



A munka menete 

 Egy- egy Cu darabot tegyetek két kémcsőbe. A válaszlapba írjátok le milyen volt 

a jellemük. Az első kémcsőbe öntsetek körülbelül 2 ml Zn(NO3)2 oldatot, a másodikba 2 ml 

AgNO3 oldatot. A fémeket a kémcsövekben 3 – 5 percig reagáltassátok. Megfigyelésteket 

írjátok le a válaszlapba. A folyadékokat a kémcsövekből óvatosan öntsétek a mosdóba, az el 

nem reagált fémeket öblítsétek le csapvízzel, és tegyétek a kijelölt helyre. A kémcsöveket 

mossátok ki.  

4. feladat (16 p)  

A válaszlapot töltsétek ki a kért adatokkal.  

 

Segédeszközök egy diák részére: 

mérleg, óraüveg (1 db), párologtató csésze (1 db), üvegbot (1 db), kis főzőpohár (100 cm3, 

2 db), fecskendő desztillált vízzel (1 db), nagy főzőpohár (pl. 250 cm3, 1 db), pipetta (1 db, 

5 cm3), pipetta labda vagy griffin ballon (1 db), mérőhenger (1 db, 50 cm3), vasháromláb 

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

szűrőkarika (1 db), tölcsér (1 db) és  szűrőpapír (2 db), kémcső (3 db), kémcsőállvány, 

főzőpohár forró vízzel, fixceruza jelölésre. 

 

Vegyszerek egy diák részére: 

5,0 g CuSO4·5H2O, körülbelül 1,5 g Fe szög (a kísérlet előtt mártsuk néhány percre 10 %-os 

NaOH oldatba zsírtalanítás céljából, így jobban reagálnak),  

Fémek a kémcsőben végzett kísérletekhez: Mg, Zn, Cu (különböző formában: drót, granula 

vagy lemezlap, (a reakció előtt a védőréteget el kell távolítani), 

vizes oldatok (max. 20 ml az egyes oldatokból): HCl (w = 0,1), HNO3 (w = 0,1),  

H2SO4 (w = 0,1), AgNO3 (w = 0,01), Zn(NO3)2 (w = 0,01).  

Megjegyzések a végrehajtáshoz:  

A réz előállításához előnyös a vasszögeket feleslegben használni.  

Kémcsőben a réz AgNO3 oldattal végzett kísérletéhez előnyös vékony lemezlapot használni 

– a reakcióban lejátszódó változások jobban megfigyelhetők.   
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