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A megoldás időtartama: 120 perc 
Maximális elérhető pontszám: 80 pont (elmélet: 60 pont, virtuális gyakorlat: 20 pont) 

 
A feladatok oldása során a tanulók csak számológépet használhatnak. Bárminemű 

táblázat, illetve a periódusos rendszer használata nem engedélyezett. 

 
 

ELMÉLETI FELADATOK       (Összpontszám: 60 pont) 

 

T1 Feladat  A kénsav ipari előállítása  (25 pont) 

A kénsav ipari előállítása világszinten a legnagyobb mértékű - éves szinten több mint 

200 millió tonna kénsav előállítására kerül sor. Mivel nagy mennyiségben alkalmazzák 

további vegyszerek előállításánál, a vegyipar vérének is nevezik. 

Vegyipari előállítása A anyagból történik, ami az ércek feldolgozása során keletkezett 

melléktermék – példaként vehetjük a szfalerit (B anyag) reakcióját oxigénnel, 

miközben az A anyag mellett még cink(II)-oxid is keletkezik (1. reakció).  

Jelenleg az A anyag-ot a C elem elégetésével állítják elő (2. reakció). A következő 

lépésben az A anyag a levegővel D anyaggá oxidálódik (3. reakció) vanádium(V)-oxid 

jelenlétében, ami hozzájárul a reakció gyorsabb lefolyásához. A következőkben 

a D anyag és az E anyag reakciójával kénsav keletkezik (4. reakció). A fentiekben 

leírt kémiai átalakulásokat a következő séma ábrázolja: 

 

 

 

a) Írjátok le az A, B, C, D és E anyagok kémiai megnevezését! 

b) Írjátok le a szövegben említett 1-4. reakciók kémiai egyenletét! 

c) Milyen szerepet tölt be a vanádium(V)-oxid az  A anyag oxidációja során? 

 



a. hőt szolgáltat 

b. redukálószer 

c. katalizátor 

d. feloldja a reagenseket  

 

A fosszilis tüzelőanyagok égése során is keletkezik A anyag. Ebben az esetben 

azonban a keletkezése nem kívánatos, mivel további vegyipari hasznosítás céljából 

nem tudjuk felfogni. A légkörbe, mint a gépjárművek kipufogógáza, illetve a 

környzetszennyező anyagok (exhalátumok) részeként kerül, amelyek a fűtőanyagok 

égése során, de különösen a hőerőművek villamosenergia-termelése során 

keletkeznek. Mivel az A anyag mérgező és a savas eső okozója, a légkörbe való 

kijutásának megakadályozására a hőerőművek kénmentesítő rendszert alkalmaznak, 

amelyben az A anyagot tartalmazó füst vízben lévő kalcium(II)-hidroxid-

szuszpenzióval keveredik oxigén jelenlétében: Kölcsönhatásuk termékeként 

kalcium(II)-szulfát és a víz keletkezik. 

 

d) Mi az égés? 

e) Mely ásványi nyersanyagok a fosszilis tüzelőanyagok/üzemanyagok forrásai?  

f) Írjatok le legalább két további anyagot az A anyag kivételével, amelyek 

hozzájárulnak a savas esők kialakulásához! 

g) Mi a szuszpenzió? 

h) Mi a kalcium(II)-hidroxid és a kalcium(II)-szulfát-dihidrát triviális megnevezése? 

i) Írjátok le a hőerőművek füstjének kéntelenítése során lejátszódó kémiai reakció 

egyenletét! 

 

T2 Feladat  Vegyész Samu ismét a laboratóriumban  (23 pont) 

 

Vegyész Samu a következő anyagok 5,0 grammnyi mennyiségét mérte be az 

óraüvegekre: kálium(I)-klorid (A anyag), nátrium(I)-szulfit (B anyag), kálium(I)-szulfát-

monohidrát (C anyag), nátrium(I)-szulfát-dekahidrát (D anyag), kalcium(II)-szulfát-

dihidrát (E anyag), cink(II)-szulfát-heptahdrát (F anyag) és kristályvíz mentes réz(II)-

szulfát (G anyag). Sajnos az egyes óraüvegeket előzetesen nem jelölte meg és 

a vegyszerek sorrendje összekeveredett. Ezért néhány kísérletet hajtott végre, hogy 

az anyagokat beazonosítsa. Megszámozta az óraüvegeket 1-től 7-ig, amelyeken az 

egyes, fentiekben említett A-G anyagok voltak. Segítsetek Samunak az 1-től 7-ig 

megjelölt óraüvegeken levő vegyszereket (A-G anyagokat) beazonosítani! 



1. kísérlet: Az 1-től 7-ig megjelölt óraüvegeken levő vegyszerekből kis mennyiséget 

kivett és kémcsövekbe helyezett, amelyeket azonos módon 1-től 7-ig megjelölt. Majd 

a kémcsövekbe 2 ml vizet adott és az elegyeket jól összekeverte. Az 1-től 5-ig 

megjelölt kémcsövekben színtelen oldat, a 6. kémcsőben világoskék oldat; a 7. 

kémcsőben pedig fehér szuszpenzió keletkezett. 

 

2. kísérlet: Samu a következő kísérleteket a laboratóriumi digesztorban végezte el. Az 

előző kísérlet 1-5.kémcsövei tartalmához 1ml híg kénsav-oldatot adagolt. 

A 4. kémcsőben csípős szagú gáz fejlődött, amely a benedvesített lakmuszpapírt 

pirosra színezte. A többi kémcső esetében Samu nem tapasztalt változást. 

 

3. kísérlet: További üres és tiszta kémcsövekben Samu az 1.,2.,3. és az 5. óraüvegen 

levő vegyszerekből kis mennyiséget 2 ml vízben feloldott, majd mindegyikhez 

bárium(II)-klorid oldatot öntött. Az 5. kémcső kivételével, mindegyikben fehér 

csapadék keletkezett. 

 

4.kísérlet: Samu az 1., 2. és a 3. óraüvegen levő vegyszerekkel lángpróba kísérletét 

is végre hajtotta. Az 1. óraüveg vegyszere lilára-, a 2. óraüveg vegyszere nem festette- 

és a 3. óraüveg vegyszere pedig sárgára festette a lángot. 

 

a) A Samu által az óraüvegekre bemért vegyszerek mindegyike azonos színű. Írjátok 

le az anyagok színét! 

b) Írjátok le, hogy az A-G anyagok közül melyikének a vizes oldata világoskék színű!  

c) Írjátok le a 4. kémcsőben a kénsav-oldat hatására felszabaduló csípős szagú gáz 

nevét és képletét! 

d) Írjátok le annak az anionnak a nevét és képletét, amely az 1., 2. és 3.kémcsőben 

a fehér csapadék képződését okozta! 

e) Írjátok le azon elemek vegyjelét, amelyek vegyületei a láng lila (1. sz. elem) és 

sárga (2. sz. elem) színéért felelősek! 

f) A válaszadó ív táblázatába írjátok be az A-G anyagok képletét és határozzátok 

meg az óraüveg sorszámát (1-7), amelyen az adott anyagok voltak! 

 

 

 



T3 Feladat  Szulfitok a gyümölcsökben (12 pont) 

 

A kén(IV)-dioxidot (E220) és a nátrium(I)-szulfitot (E221) a szárított gyümölcsök és 

a bor gyártásánál konzerváló anyagként használják, mivel megakadályozzák 

a baktériumok és penészgombák fejlődését. Az emberek többségénél az 

élelmiszerekben kis mennyiségben található SO2 és szulfitok jelenléte nem okoz 

problémát, azonban néhány esetben az említett anyagok allergiás reakciót váltanak ki, 

vagy mellékhatások jelentkeznek, mint pl. a fejfájás. A nátrium(I)-szulfit maximálisan 

megengedett mennyisége 1kg szárított gyümölcsben 3500 mg. 

Vegyész Samu, aki egyébként szereti a mazsolát, szerette volna meghatározni 

a mazsola szulfittartalmát. A csomagoltan forgalmazott mazsolából lemért 

20,0 grammot, hozzáadott desztillált vizet és az elegyet mixerrel összezúzta, majd 

leszűrte, és a szűrletet 100,0 cm3 – es mérőlombikba töltötte és a jelzésig a lombik 

tartalmát felöntötte desztillált vízzel. A szulfittartalom meghatározásában Samu 

barátnője, Barbara volt a segítségére, aki megállapította, hogy a mérőlombikban levő 

oldat nátrium-szulfit koncentrációja 0,0036 mol/dm3. A nátrium-szulfit móltömege 

126,043 g/mol. 

 

a) Számítsátok ki, hogy hány mg nátrium-szulfitot tartalmaz a mérőlombikban 

levő oldat! 

b) Számítsátok ki a mazsolában a nátrium-szulfit tömegtört értékét! 

Feltételezzük, hogy a mazsolában levő nátrium-szulfit a vízben teljes 

mértékben feloldódott és a szűrést követően a mérőlombikba került. 

c) Döntsétek el, hogy vajon a mazsolában meghatározott nátrium-szulfit 

tartalom magasabb vagy alacsonyabb, mint a megengedett határérték! 

Válaszaitokat számítással indokoljátok meg! 

d) Javasoljatok megoldást arra, hogy otthon, fogyasztás előtt hogyan 

csökkentenétek a mazsola szulfittartalmát! 

 

Vége az elméleti résznek  



VIRTUÁLIS GYAKORLATI FELADATOK  (Összpontszám: 20 pont) 

  

Határozzátok meg az SiO2 + K2SO4 + CaCO3 keverék egyes komponenseinek 
tömegét! 
A keverék összetételét fejezzétek ki az egyes komponensek tömegtört-
százalékainak segítségével! 
A rendelkezésetekre álló vegyszerek: HCl-oldat, NaOH-oldat, desztillált víz 

 

A háromkomponensű keveréket alkotó anyagok tömege meghatározható, feltéve, 

hogy sikerül egymástól elválasztanunk legalább két komponenst. Az anyagok 

keverékekből való elválasztásának módszerét kémiai tulajdonságaik alapján 

választják meg. 

 
 
Első körben megvizsgáljuk, hogyan viselkednek a következő tiszta anyagok az egyes 
reagensekkel: SiO2, K2SO4 a CaCO3:  
 
 

Az első kép azt ábrázolja, hogyan viselkednek a keverék egyes komponensei víz 

hozzáadásával. A K2SO4 – t tartalmazó kémcsőben vízzel oldat keletkezett, a többi 

kémcsőben az anyagok változatlanok maradtak (nem oldódtak).  

 

                 

 
 

A következő kép a kémcsöveket mutatja NaOH-oldat hozzáadása után. A SiO2 és 

CaCO3 tartalmazó kémcsövekben nincs változás, a K2SO4 részben feloldódik. 

                 

 
 

A következő kép azt ábrázolja, hogy az adott keverék komponensei hogyan 

viselkednek HCl-oldat hozzáadásával. Az SiO2-t tartalmazó kémcsőben nem 



tapasztalunk változást, a K2SO4 a reagens hatására részben feloldódik, és a CaCO3-t 

tartalmazó kémcsőben heves buborékképződést tapasztaltunk és oldat keletkezett. 

                 

 
 

A válaszadó ívbe írjátok le a következő kérdésekre adott válaszaitokat:  

 

a) A keverék mely komponensei nem oldódnak vízben? 

 

b) A keverék mely komponensei reagálnak a HCl-oldattal? Írjátok le a reakció 

egyenletét! 

 

c) Az anyagok megismert tulajdonságai alapján a következő munkamenetben az A - I 

betűk helyébe illesszétek a megfelelő szót/kifejezést (ami lehet eljárás, a keverék 

komponenseinek vagy a reagensek képlete) úgy, hogy a leírt eljárás alkalmas 

legyen a keverék komponenseinek tömeg meghatározására. 

 

 

Segítség: 

A munkamenetben a B, C, E és I betűk laboratóriumi műveleteket jelölnek. Az A és az 

F betű reagenseket jelöl (a munkamenetben rendelkezésre álló reagensek közül csak 

két reagens). A D, G, H betűk pedig a keverék egyes komponenseit jelölik. 

 

 

1. Először leméritek az üres óraüveget. 

 
 
2. Majd az óraüvegen leméritek az elkészített, SiO2, K2SO4 a CaCO3 komponensekből 
álló keveréket  



 
 

3. A keveréket átszórjátok főzőpohárba, hozzáöntötök 50 ml (A) reagenst, és alaposan 

elkeveritek. 

 

 

4. Összeállítjátok a (B) berendezést és végrehajtjátok az elválasztási eljárást, amit (C) 

nevezünk. Az elválasztás során keletkezett oldatot főzőpohárba, a keverék szilárd 

(nem feloldott) komponensét pedig papíron fogjátok fel. 

 

 

5. A keverék szilárd (nem feloldott) részét kiszárítjátok és leméritek (az előzőleg már 

lemért óraüvegen - lásd az 1. pontban) 

 

 
 
6. A 4. pontban levő oldatból kinyeritek a (D)-t. Az alkalmazott eljárást (E) nevezzük.  
 
 

7. Az 5. pontból a keverék szilárd (nem feloldott) részét főzőpohárba tesszük és 

hozzáadunk 10 ml (F) reagenst. A főzőpohár tartalmát óvatosan elkeverjük, majd 

várunk mindaddig, míg a reagenssel a (G) reagál. A főzőpohárban az el nem reagált 

anyag az eredeti keverékünk (H) komponense. 

 
 

8. A keverékünk el nem reagált komponensének (lásd 7. pont) izolálása elválasztási 

módszerrel történik, amit (I) nevezünk. Az így kapott fehér, porszerű anyagot 

kiszárítjátok és leméritek (az előzőleg már lemért óraüvegen - lásd az 1. pontban) 



 
 

A fenti munkamenet leírása alapján és a mérleg kijelzőjén leolvasható 

tömegmennyiségi értékek alapján határozzátok meg a keverékben a 

d) SiO2 tömegét, 

e) K2SO4 tömegét, 

f) CaCO3 tömegét. 

 

g) A komponensek tömegszázalékai segítségével fejezzétek ki az SiO2 + K2SO4 + 

CaCO3 keverék összetételét! 
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