
 1

 

 

 

 

 
XLVI. Irinyi János 

Középiskolai Kémiaverseny 
2014. április 26.* 

III. forduló – II.a, II.b, és II.c kategória 
 
Munkaidő: 180 perc  A periódusos rendszer az utolsó lapon található. 
Összesen 170 pont  Egyéb segédeszközként csak toll és számológép használható! 
 

Feladatok 
 
E1. Általános és szervetlen kémia 
(1) Három kémcsőben párosával vannak az alábbi vegyületek híg oldatai. (Tehát minden 
egyes kémcsőben két vegyület vizes oldatát elegyítettük.) 
AlCl3, NH4Cl, Na2CO3, NaCl, KBr, ZnSO4. 
A kémcsövek tartalmát vizsgáltad: (a) Univerzál indikátor papírral, (b) AgNO3-oldattal, (c) 
NaOH-oldattal, (d) BaCl2-oldattal, (e) HCl-oldattal. 
A vizsgálat eredményeit az alábbi táblázat tartalmazza:  

Reagens 1. kémcső 2. kémcső 3. kémcső 
a) Piros kék piros 
b)  fehér csapadék sárga csapadék fehér csapadék 
c)  gázfejlődés  nincs változás fehér csapadék,  

lúgfelesleg oldja 
d) nincs változás fehér csapadék fehér csapadék 
e) nincs változás pezsgés nincs változás 

Állapítsd meg, melyik kémcsőben melyik két vegyület van! 
Írd be az alábbi táblázatba a vegyületek, a csapadékok és a fejlődő gázok képletét! 
 

Reagens 1. kémcső 2. kémcső 3. kémcső 
Vegyületek    
(b)     
(c)     
(d)    
(e)    

Összesen: 16 pont 
                                                 
*Feladatkészítők: Dóbéné Cserjés Edit, Forgács József, Lente Gábor, Márkus Teréz, Markovics Ákos, 
Muráth Szabolcs, Ősz Katalin, Pálinkó István, Petz Andrea, Sipos Pál, Tóth Albertné 
Szerkesztő: Pálinkó István 
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(2) Töltsd ki az alábbi táblázatot! 

Reakciója 
Képlet 

Halmazálla-
pot (standard 
körülmények) 

Szín 
+H2O +HCl-oldat +HNO3-oldat +NaOH-oldat +O2 

Egyéb 
tulajdonságok 

   NH4
+ + OH−    N2, N2O ,NO, 

NO2, N2O5 
kellemetlen 

szagú 

  vörös színű, 
fémes elem      a bronz egyik 

alkotóeleme 

    H2O + CO2 + 
CaCl2 

  nem reagál a kagylóhéj fő 
alkotója 

     H2 + Zn(NO3)2 
H2 + 

Na2[Zn(OH)4] 
 horganynak is 

nevezik 

   nem reagál nem reagál nem reagál nem reagál CO2 
szén tökéletlen 

égésekor 
képződik 

   H2CO3     növények 
tápanyaga 

    AlCl3+3 H2O  Na[Al(OH)4]  az Al-gyártás 
alapanyaga 

  vörösbarna  2 FeCl3+3 H2O    a Fe-gyártás 
köztiterméke 

 gáz  oldódik nem reagál nem reagál Na2S  záptojás szagú 

   NaOH+0,5 H2     a lángot sárgára 
festi 

 
Összesen: 26 pont 
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(3) A következő standard elektródok közül választhatsz: 
Cu2+(aq) │ Cu(s)   εo = + 0,34 V 
Fe2+(aq) │ Fe(s)   εo = − 0,44 V 
Ag+(aq) │ Ag(s)   εo = + 0,80 V 
Pb2+(aq) │Pb(s)   εo = − 0,13 V 
2H+(aq) │ H2(g)   εo = 0,00 V 
 
 

1. Celladiagrammal írj fel egy olyan galvánelemet, melynek katódja a réz! 
 
 
2. Celladiagrammal írj fel egy olyan galvánelemet, melynek anódja a réz! 
 

 
3. Mely elektródokból állítható elő a legnagyobb elektromotoros erejű galvánelem? 
 
 
4. Mely elektródokból állítható elő a legkisebb elektromotoros erejű galvánelem? 

 
 
 
5. Milyen elektrolit oldatba tennél rézlemezt, hogy a felületén fémbevonat keletkezzék? 
 
 
 
6. Milyen irányba vándorolnak az elektronok a vas-ezüst elektródokból összeállított 

galvánelemben? 
 

 
 
7. Milyen irányba vándorolnak a káliumionok a sóhídban az ólom-vas elektródokból 

összeállított galvánelemben? 
 
 
8. Mikor játszódik le spontán redoxireakció, ha vaslemezt teszünk ólom(II)-nitrát-oldatba, 

vagy ha ólomlemezt teszünk vas(II)-szulfát oldatba. Milyen színváltozás tapasztalható a 
fémen és az oldatban? 

 
 
 
9. Hány darab fématom oxidálódik a 8. reakcióban, ha a lemez tömeg 1,51 g-mal változott 

meg? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Összesen: 18 pont 
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E2. Szerves kémia 
A következő feladatban egyértékű, telített vegyületek gyökcsoportos képletével és nevének 
megadásával válaszolj! Minden kérdésre add meg az összes lehetséges választ! 
 
(a) egyszénatomos alkohol: …………………………………………………………………… 
 
(b) kétszénatomos éter: ……………………………………………………………………….. 
 
(c) háromszénatomos aldehid:………………………………………………………………… 
 
(d) négyszénatomos keton: ………………………………………………………………….... 
 
(e) ötszénatomos karbonsav:………………………………………………………………….. 
 
 (f) hatszénatomos észter, amelyet a fenti vegyületek közül kettő felhasználásával lehet  
 
előállítani:...................................................................................................................................... 
 
A feladat folytatásában a fenti vegyületek közül kell kiválasztani azt (azokat), amely(ek)re igazak a 
következő állítások. A betű(k) megadásával válaszolj! 
(A) A legalacsonyabb forráspontú, szobahőmérsékleten gáz halmazállapotú. 
 
(B) Tiszta anyagi halmazában hidrogénkötés alakulhat ki. 
 
(C) Adja az ezüsttükör-próbát. 
 
 
(D) Két azonos molekulából egy másik állítható elő. Mi lehet a kiindulási anyag és mi a termék? 
(Ebben a sorrendben add meg a betűket!) 
 
 
(E) Oxovegyületek. 
 
 
Összesen: 20 pont 
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Számítási feladatok 
 
Sz1. Ha a mangán(II)-klorid melegen telített oldatát lehűtjük, akkor az oldatban levő só 58,01%-a kristályos 
formában kiválik. Hány mól kristályvizet tartalmaz a só mólonként? 
A vízmentes só oldhatósága melegen 108,3 g/100 g víz, alacsonyabb hőmérsékleten 70,94 g/ 100 g víz. 
Összesen: 19 pont 
 
Sz2. Egy egyértékű erős sav vizes oldatának sűrűsége 1,180 g/cm3. Az oldat 30,00 tömeg-százalékos, 
anyagmennyiség-koncentrációja 5,619 mol/dm3. 
(a) Mennyi a sav moláris tömege? 
(b) Mennyi az oldat mólszázalékos összetétele? 
(c) Hányszorosára kell az oldatot hígítani, hogy a pH-ja 2,00 legyen? 
Összesen: 12 pont 
 
Sz3. A vizekben előforduló szerves anyagok kimutatására, mennyiségi meghatározására többféle módszer áll 
rendelkezésre. Mindegyik módszer esetében közös, hogy mennyiségüket azzal az oxigénmennyiséggel jellemzik, 
amely az adott körülmények között az oxidálásukhoz szükséges. 
A kémiai oxigénigény (KOI) az az oxigénmennyiség, amely a vízben előforduló szerves anyagok kémiai úton történő 
lebontásához szükséges. Mértékegysége mg/dm3 víz. 
Egy szennyvíztisztítóban a KOI meghatározásához 100 cm3-es mintákat használnak. A kénsavval megsavanyított 
mintákat KMnO4 mérőoldattal titrálják meg, az átlagfogyás egy 1,082·10−2 mol/dm3 koncentrációjú oldatból 12,25 cm3 
volt. 
A) Rendezd a lejátszódó reakció egyenletét!                    KMnO4 + H2SO4 →MnSO4 + K2SO4 + O2 + H2O 
B) Számítsd ki a szennyvíz kémiai oxigénigényét! 
C) A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. két telepén naponta átlagosan 235 ezer m3 vizet tisztítanak meg. Mekkora 
térfogatú 18 °C-os standard nyomású oxigén szükséges ennyi szennyvíz szerves anyagtartalmának lebontásához? 
Összesen: 14 pont 
 
Sz4. A laboratóriumban meg akarjuk mérni az ismert x tömeg%-os kénsavoldat sűrűségét. Csak a 
térfogatméréshez szükséges eszközök (pipetta, büretta, titrálólombik), valamint az ismert y mol/dm3 
koncentrációjú NaOH-oldat és indikátor állnak rendelkezésünkre. 
Hogyan határozod meg a savoldat sűrűségét? Add meg a számításhoz alkalmazható egyszerű képletet! Dolgozz 
paraméterek alkalmazásával (pl. v1 cm3 kénsav, v2 cm3 NaOH-oldat)! 
Összesen: 14 pont 
 
Sz5. Az analitikai kémia standardizáló anyagoknak nevezi az olyan vegyületeket, melyek hosszú ideig is bomlás, 
illetve elfolyósodás nélkül könnyen tárolhatók és valamilyen titrimetriás módszer során az ismeretlen töménységű 
mérőoldatunk pontos koncentrációjának meghatározására használhatók. Az egyik jodometriás standardizálószer 
anionja a HIO3 képletű jódsav savmaradék-ionja, a jodátion, általános összegképlete pedig M(IO3)x·xHIO3. A vegyület 
tehát analóg a kristályvizes sókkal, ám víz helyett jódsav található a kristályrácsban. M valamilyen fémet jelöl. 0,2313 
g ilyen sóból 100,00 cm3 oldatunk készítünk, melynek 5,00 cm3 részleteiből KI segítségével elemi jódot szabadítunk 
fel enyhén savas közegben. A képződő I2-ot átlagosan 7,44 cm3 0,04785 mol/dm3 koncentrációjú Na2S2O3-oldat 
semlegesíti. Mi az ismeretlen vegyület összegképlete? A meghatározás során az alábbi reakciók mennek végbe: 
..….IO3

– + ……I– + ……H+ → ……I2 + ……H2O 
……S2O3

2– + ……I2 → ……S4O6
2– + ……I– 

Összesen: 16 pont 
 
Sz6. A szalicilsav (C7H6O3) a benzoesav (C7H6O2) orto-helyzetben hidroxilcsoportot tartalmazó származéka. A 
szalicilsavból ecetsavas észterképzés segítségével acetil-szalicilsav (C9H8O4) állítható elő, amely az aszpirin 
hatóanyaga. Írd fel ennek a reakciónak az egyenletét! 
Egy kaloriméterben először 1,53422 g benzoesavat égettek el oxigénfeleslegben, így a készülék 2,549 °C-ot 
melegedett fel. Írd fel ennek a reakciónak az egyenletét is! A benzoesav égéshője jól ismert, −3225,5 kJ/mol. Ezután 
háromszor elvégezték ugyanezt a kísérletet ugyanebben a kaloriméterben más anyagokkal. 1,73218 g szalicilsavat 
égetve a felmelegedés 2,384 °C, 1,84233 g acetil-szalicilsavat elégetve 2,489 °C, végül 1,45450 g tiszta ecetsavat 
elégetve a felmelegedés 1,332 °C volt. Becsüljük meg az adatok alapján a szalicilsav ecetsavas észteresítésének 
reakcióhőjét! 
Összesen: 15 pont 


