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I.Tétel..............................................................................................................................      35 pont 

1. Ellenőrizze le az X, Y, W, három kémiai elem rendszáma közötti összefüggéseket: 

ZX + ZY + ZW = 24 

ZY + ZW = 3ZX 

3(ZW – ZY) = 8ZX 

a. Számoljátok ki az ZX, ZY és ZW –t, majd azonosítsátok az X, Y, W kémiai elemeket felhasználva a 

tételsor végén megadott rendszámokat (atomszámokat). 

b. A három elem az XY4, YW és XW4 vegyületeket hozza létre. Írjátok fel a fenti vegyületek 

vegyi képletekeit és megnevezéseit.   

c. Modellezétek a kémiai kötések kialakulását az YW és XW4 vegyületekben felhasználva az 

elemek vegyjeleit és pontokkal jelölve az elektronjaikat.     15 pont 

 

2. A kálcium atom elektronburkában 8 s típusú és 12 p típusú elektron található 

a. írjátok fel a kálcium atom elektronkonfigurációját.  

b. Határozzátok meg a kálcium helyét a periódusos rendszerben, megadva a periódust, csoportot 

és elemek tömbjét is. 

c. A kalcium a következő reakciókban vesz részt: 

Ca + O2 → A 

Ca + H2O → B + D↑ 

A + H2O → B 

Ca + HCl → E + D↑ 

A + HCl → E + H2O 

B + HCl → E + H2O 

Na2CO3 + B → F↓ + G 

Írjátok fel a megfelelő kémiai reakciók egyenleteit és azonosítsátok az egyes betűkkel jelölt 

kémiai anyagokat tudva, hogy az (A) anyag 71,43% tömegszázalék kálciumot tartalmaz. 

20 pont 

 

II.Tétel..........................................................................................................................         ..35 pont 

1. A Föld felszínének megközelítőleg 71%-át víz borítja. A víz a földük jelképe és emiatt úgy 

tartjuk, hogy a Föld a “Kék bolygó” és az “Élő bolygó”.  

a. Modellezzétek a kémiai kötések kialakulását a vízmolekulában felhasználva az elemek 

vegyjeleit és az elektronjaikat jelöljétek pontokkal.  

b. Az alábbi ábrán a jég szerkezete van feltüntetve: 
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Jegyezzétek le a szilárd halmazállapotú vízben kialakuló intermolekuláris kölcsönhatások típusát.  

c. A jég szerkezete a víz egész sor fizikai tulajdonságát megmagyarázza. Kísérletileg például az 

tapasztalható, hogy a jég úszik a víz felszínén. Hasonlítsátok össze a szilárd és cseppfolyós 

halmazállapotú víz sűrűségét. A válasz indoklását alapozzátok a jég szerkezetére.  

d. Feloldanak 57,2 g Na2CO3∙10H2O mosószódát, 342,8 g vízben. Számítsátok ki az így kapott 

oldat tömegszázalékos koncentrációját.        15 pont 

 

2. a. `Írjátok fel a következő vegyületek vegyi képleteit: kálium-klorid, ezüst-klorid, alumínium-

hidroxid, nátrium-hidroxid, réz-hidroxid, cink-hidroxid, réz-szulfát, ólom-szulfát, ólom-nitrát és 

hipoklórossav. 

b. Az a pontban felsorolt vegyületek közül válasszátok ki a vízben oldhatókat és jegyezzétek le 

ezek megnevezéseit.  

c. Modellezzétek az alumínium-fluoridban a kémiai kötések kialakulását felhasználva az elemek 

vegyjeleit, az elektronokat pedig jelöljétek pontokkal.      13 pont 

 

3. A vas 246 L, 27 
0
C-on és 3 atm nyomáson mért klórral reagál. 

a. írjátok fel a klór vassal való reakciójának egyenletét. 

b. Számojátok ki a klórral sztöchiometrikus mennyiségben reagáló vas tömegét.  7 pont 

 

III.Tétel..........................................................................................................................         30 pont  

 A gyomorsavat a gyomormirigyek termelik és az élelmiszerek emésztésében játszik szerepet. A 

gyomorsav főbb alkotója a sósav.  

1. Írjátok fel a sósav vízben lejátszódó ionizációjának egyenletét. 

2. Egy 200mL és ρ = 1,217g/mL sűrűségű gyomorsav-minta a sósavra nézve 0,3% 

tömegszázalékos koncetrációjú. Határozzátok meg a minta pH-ját tudva, hogy a mintában 

található egyetlen savas természetű anyag a sósav. 

3. Jegyezzétek le a lakmusz színváltozását, ha 2-3 cseppet ebből a gyomorsavas mintába 

cseppentünk.            

4. A kémia laboratóriumban egy diák összetölt 300 g, ρ = 1,2g/mL sűrűségű 32%-os sósav 

oldatot és 500 mL, 6M-os és ρ =1,1g/mL sűrűségű sósavoldatot, valamint 150 g, ρ =1g/mL 

sűrűségű vizet. Számítsátok ki a diák által kapott sósavoldat tömegszázalékos- és moláros 

koncentrációját. 

 

 

Adottak: 

– (atomszámok) Rendszámok: H- 1; C- 6; O- 8; F- 9; Al- 13; Cl-17. 

– Atomtömegek: H- 1; C- 12; O- 16; Na- 23; Cl- 35,5; Fe- 56. 

– Ideális gázállandó: R = 0,082 atm∙L∙mol
-1

∙K
-1

. 

 

 

Megjegyzés: A munkaidő 3 óra. 

 

Subiecte elaborate de Iuliana Costeniuc, profesor la Colegiul Naţional ”Grigore Moisil” din 

Bucureşti          

Traducere/Fordította: Kolumbán Laura, Liceul Teoretic „Mikes Kelemen” Elméleti Líceum, 

Sf.Gheorghe - Sepsiszentgyörgy 
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