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XLV. Irinyi János 
Középiskolai Kémiaverseny 

2013. május 18.* 
III. forduló – I.a, I.b, I.c és III. kategória 

 
 

Munkaidő: 180 perc 
Összpontszám: 160 pont 
 
A használandó moláris atomtömegek a mellékelt periódusos rendszerben megtalálhatók. 
Az elméleti feladatokat és az első számolási feladatot a feladatlapon oldjátok meg, és a 
feladatlapokat is adjátok be. 
Segédeszközként csak számológép használható. 
 

 

E1. Szervetlen kémia 53 pont 

1. feladat (20 pont) 

Töltsd ki az alábbi folyamatábrát! A téglalapok felső sorába a keletkezett termékek jelét, az 
alsóba a kísérlet során tapasztalt megfigyeléseket írd! A nyilak mellett levő téglalapokba a 
reagens (reakciópartner) kerüljön! 
 

  
 
                                                            
*Feladatkészítők: Dóbéné Cserjés Edit, Forgács József, Lente Gábor, Márkus Teréz, Ősz Katalin, Petz 
Andrea, Pálinkó István 
Szerkesztők: Nagy Mária, Petz Andrea, Pálinkó István 
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2. feladat (16 pont) 
Írd a táblázatba a megfelelő vegyület triviális/hétköznapi nevét és képletét! 

 
 vegyület neve képlete 
Összetett karbonát, sok hegység 
alapkőzete 

  

Lila színű vizes oldatát fertőtlenítésre 
használják 

  

Gyakran használják borotválkozáskor 
okozott vágások vérzésének 
csillapítására 

  

A sütőpor hatóanyaga.   
Gletteléshez gyakran alkalmazzák 
tömény szuszpenzióját 

  

Vízlágyításra használják   
Vizes oldata a bordói lé   
Az üveggyártás alapanyaga   
 
3. feladat (17 pont) 
Hasonlítsd össze a hidrogén-halogenidek fizikai és kémiai tulajdonságait! 
 
 Hidrogén-fluorid Hidrogén-bromid Hidrogén-jodid 
Mi a legerősebb, a 
molekularácsot összetartó 
másodrendű kötés szilárd 
halmazállapotban? 

   

Halmazállapota  
(25 oC-on), színe, szaga 

 

Reakciója vízzel 
(reakcióegyenletet) 
 

   

Vizes oldatának saverőssége 
hogyan változik a moláris 
tömeg növekedésével 

 

Előállítása 1-1 egyenlettel    

Reakciója klóros vízzel 
(ha van reakció, írd fel 
egyenlettel, tapasztalat 
CCl4-dal összerázva a 
terméket) 

   

Vizes oldatának reakciója 
ezüst-nitráttal 
(tapasztalat, egyenlet) 
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E2. Anyagszerkezet és általános kémia 25 pont 

1. feladat (19 pont) 
A táblázatban megadott általános képletű molekulák, összetett ionok szerkezeti képletét írd 
be a táblázatba (A: központi atom, X: a hozzá kapcsolódó atom (nem atomcsoport!); nemkötő 
pár is lehet bennük)! 
 

 AX3 AX4 CnH6 
csak szigma 
kötések vannak 
benne 

   

csak kettős 
kötések vannak 
benne 

   

datív kötést is 
tartalmaz 
 

   

delokalizált 
kötés is van 
benne 

   

 
A beírt részecskék közül válassz 1-1 különbözőt, s összegképletével válaszolj! 
 síkháromszög alakú ion: ........  
 síkbeli, de nem háromszög alakú: ........  
 tetraéder  alakú molekula: ........  
 piramis alakú: ........  
 benne a kötésszög 120o:                    ........  
 a központi atom nem nemesgáz-szerkezetű  a molekulában: ........  
 a központi atom kovalens vegyértéke 6:                ........  
 benne a központi atom oxidációs száma +4:        ........  
 
2. feladat (6 pont) 
Tekintsük az alábbi gázegyensúlyra vezető reakciókat! 
 
A) N2 + 3 H2  2 NH3 B) 2 SO2 + O2  2 SO3 C) H2 + I2  2 HI 
∆rHA = −91,8 kJ/mol  ∆rHB = −315,4 kJ/mol  ∆rHC = +51,2 kJ/mol 
 
(a) Mely esetekben tolódik el az egyensúly a felső nyíl irányába, ha növeljük a nyomást? 
Karikázd be a megfelelő válasz betűjelét! Több válasz is helyes lehet. 

A)  B)  C) 
(b) Mely esetekben tolódik el az egyensúly a felső nyíl irányába, ha növeljük a hőmérsékletet? 
Karikázd be a megfelelő válasz betűjelét! Több válasz is helyes lehet. 

A)  B)  C) 
(c) Mely esetekben nő a felső nyíl irányú reakció sebessége, ha növeljük a hőmérsékletet? 
Karikázd be a megfelelő válasz betűjelét! Több válasz is helyes lehet. 

A)  B)  C) 
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Számítási feladatok  82 pont 

Sz1. feladat (19 pont)  

Töltsd ki a KI oldhatósági táblázatát az alábbi információkból! 
  

A) Ha 30oC-ra hűtünk 745,0 g 70 ºC-on telített oldatot, akkor 84,00 g só válik ki. 
B) A 40oC-on telített oldat koncentrációja 6,414 mol/dm3, sűrűsége 1,730 g/cm3. 
C) 60oC-on telített oldat 350,0 g vízből és 616,0 g sóból készíthető. 
D) Készítsd el a só oldhatósági diagramját! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100
0 10

150

 
A számításokat itt végezd el! 

hőmérséklet 
(ºC) 

oldhatóság 
(g só/100,0 g víz) 

telített oldat  
w% 

30   
40   
50 168,0  
60   
70  64,79 
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A következő számítási feladatokat külön-külön lapon oldd meg! 

Sz2. feladat (17 pont) 

Valamely víz 81,0 mg Ca(HCO3)2-ot, 146,3 mg Mg(HCO3)2-ot, 90,2 mg MgSO4-ot 33,0 mg 
CO2-ot, 23,0 mg NaCl-ot és 44,4 mg CaCl2-ot tartalmaz dm3-enként. 
a) Mi okozza a víz keménységét? 
b) Számítsd ki a víz változó, állandó és összes keménységét mmol/dm3-ben! 
c) Mennyi idő múlva kell azt a kávéfőző gépet vízkőmentesíteni, amelyben naponta 500 dupla 
feketét főznek? Egy dupla fekete átlagos térfogata 50 cm3. Az üzemeltetés körülményei között 
a változó keménységet okozó sók 70–70 -a bomlik el a hő hatására, és rakódik le a 
készülékben vízkő alakjában. A gépben a megengedett vízkő mennyisége 0,50 kg. 
 
Sz3. feladat (12 pont) 

Egy szénhidrogén 0,1 móljának brómmal való egyesülésekor 37,4 g termék keletkezik. 
Ugyancsak 0,1 mol szénhidrogén tökéletes égetéséhez 64,18 dm3 25 oC-os standard nyomású 
levegő szükséges. A levegő 21 térfogat%-a oxigén. 
Mi lehet a szénhidrogén és brómszármazékának összegképlete? 
 
Sz4. feladat (16 pont) 

4,23 g magnézium-karbid hidrolízisekor 1,225 dm3 25oC-os, standard nyomású szénhidrogén 
(a vegyület csak szénből és hidrogénből áll) keletkezik. A gáz eltávozása után maradt anyag 
39,2 g 25 tömeg%-os kénsavoldattal reagál. Számítsd ki: 
a) a magnézium-karbid képletét! 
b) a keletkezett szénhidrogén összegképletét! 
 
Sz5. feladat (18 pont) 

Egy zárt tartály propén és hidrogén elegyét tartalmazza, valamint a falába beépítve egy 
hidrogénező katalizátort. Kezdetben a hőmérséklet 300 K, a nyomás 70,0 kPa. Az elegyet 
megmelegítik, ekkor kémiai reakció játszódik le, amely teljes mértékben végbemegy. Az 
elegyet visszahűtve 300 K-re a nyomás 50,0 kPa lesz. A zárt tartályba ekkor még annyi 
oxigént adnak, hogy a teljes nyomás 300 kPa legyen. Az elegyet újra megmelegítik, majd 
visszahűtik 300 K-re. Ekkor a nyomás 195 kPa lesz. Mekkora a kiindulási gázelegy sűrűsége 
300 K-en és 70,0 kPa-on? 
A (talán) szükséges egyenletek: 
       CH2=CH−CH3 + H2 → CH3−CH2−CH3 
 CH2=CH−CH3 + 4,5 O2 → 3 CO2 + 3 H2O(f) 
 CH3−CH2−CH3 +  5 O2 → 3 CO2 + 4 H2O(f) 
                     H2 + 0,5 O2 → H2O(f) 
 
 


