
 

 

 

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti 
Tel: +40 21 405 62 00, Fax: +40 21 405 63 00 

www.edu.ro                                                                                   

Pagina 1 din 5 
 

 

 

DIRECȚIA GENERALĂ  MONITORIZARE 

ȘI EVALUARE ÎNVĂȚĂMÂNT 

PREUNIVERSITAR 

 

CONCURSUL DE CHIMIE PENTRU CLASA a VII-a „RALUCA RIPAN” 

– etapajudeţeană – 

13mai 2017 

Ediţia a XIII-a 
I. Tétel........................................................................................................................................40 pont 

A. ...............................................................................................................................................20 pont 

 
Az első periódusos rendszert 1869 publikálták, egy orosz kémikus Mendeleev, aki az akkor ismert összes 

kémiai elemet az atomtömegeik növekvő sorrendjébe helyezte. Ez a táblázat 66 elemet tartalmazott, de  

Mendeleev megjósolta még továbbiak létezését is. Üres helyeket hagyott ezek számára amiket elnevezett mint 

eka-szilicium (germanium), eka-aluminium (galium) és eka-bor (szkandium). Mindezen elemek 15 evvel 

később lettek felfedezve. Ma a táblázatban 118 elem található, az 1-es atomszámútól (Hidrogén) a 118-as 

atomszámúig (Oganesszon), a legutóbbi elemek a nihonium, moszkovium, tennesszinum és oganesszon amiket 

a   IUPAC  is elismert 2015 dec. 30-án) kitöltvén ezzel a 7 periódust. (A periodusos rendszer, mint függelék 

lett megadva és felhasználhatod a példák megoldásához.). 

 

1. Add  meg a Mendeleev által megjósolt három elem atomszámát. 

2.  Ird le a vegyjelét annak az elemnek amely megfelel az  alábbi leirásoknak: 

a. alkali fém a 4-ik periódusból; 

b. a 3-ik periódusból való halogén; 

c. kémiai elem a VII-ik mellékcsoportból, a 4-ik periódusból. 

3. Add meg a vegyérték elektronok számát a következő kémiai elemek egy atomjára: 

a. Na;  b. S;  c. Ar. 

4. Határozz meg egy kémiai elempárt a priódusos rendszerben, melyek atomtömege kisebb mint 20, melyek 

eltérnek a Mendeleev  által használt szabálytól, amikor elhelyezzük őket a periódusos táblázatban. 

5.  Két, (A) és (B) elem azonos periódusban találhatóak a periúdusos rendszerben, őket egy elem választja el. Az 

(A) elem kétvegyértékű izoelectromos kationokat alkot a neonnal. Az (A) elem oxidjának egy molban lévő 

protonjainak és a (B) elem oxidjának egy molban lévő protonjainak aránya 2:3.  

 

B. 

........................................................................................................................................................................20pont 

1.  Két, (X) és (Y) elem atomtömegeinek az aránya AX : AY = 0,62992, mig atomszámaiknak aránya ZX : ZY = 

0,66037.   Az (X) elem atommagjában lévő protonok száma a saját atomtömegének a 43,75%-át teszi ki, mig az 

(Y) atom atommagjában 74 neutron található. Határozd meg az (X) és (Y) elemeket. 

 

2. Tudva, hogy „x” g NaCl-ban, az összes klor ion utolsó két elektronhéjon 48,176·10
24

 elektron kering, 

számoljátok ki „x” értékét.  

3. (X)és(Y) kémiai elemek X
2+

és Y
2- 

ionokat képeznek, melyek elektronkonfigurációja azonos ugyan azzal a  

nemes gázzal. A két elem (X) és (Y) hidridjeinek echimolekuláris keveréke 9,09% H-t tartalmaz 

tömegszázalékban. Azonositsd a két elemet és add meg a két hidrid vegyi képletét.  

 

II.Tétel .................................................................................................................................................30 pont 

A. ..........................................................................................................................................................4,5 pont 

http://www.wikiwand.com/ro/Germaniu
http://www.wikiwand.com/ro/Galiu
http://www.wikiwand.com/ro/Scandiu
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Harom Berzelius poharban A, B és C-ben, három  oldat található: 

A: 10 g cukor 150 g oldatban; 

B: 45 g cukor 300 g oldatban; 

C: 20 g cukor 200 g oldatban. 

Számitsd ki a három oldat töménységét és kösd össze az oldatokat tartalmazó poharak jelét (A, B vagy C) az 1, 

2 és  3 számokkal. Az 1, 2 és  3 számok az oldatok édességi fokát jelölik növekvő sorrendben. 

 

B. .......................................................................................................................................................25,5 pont 

 

Adva vannak  a következő reakciók sémái,  amelyek  néhány szervetlen anyag kémiai és fizikai tulajdonságaira 

utalnak: 

 

1) konyhasó +a → b↓+NaNO3 

2) a +c → b↓+HNO3 

3) a+d → b↓+Ba(NO3)2 

4) szilvin +a → b↓+e 

5) a+mosószóda → f↓+ NaNO3 

6) NaNO3

0t C g+ k↑ 

7) mosószóda + c → konyhasó + h↑ + i 

8) perhidrol
catalizator i + k↑ 

9) a
0t C j↓+ m↑+ k↑ 

10) n
0t CCuO+ m↑+ k↑ 

11) p
0t C  r+h↑ +i 

12) p+c→s↓+ h↑+ i 

13) r+c→s↓+ i 

14) x+c→s↓+w↑+ i 

15) y+c→s↓+w↑+ i 

 

Ismerve a következő adatokat: 

A konyhasó és a szilvin két binér kristályos vegyület, amelyeknek egyik eleme azonos; 

- r egy binér vegyület amelyben  egyik elem 7,175% (tömegszázalék)-ban van jelen és amelynek 2 elektronja 

hiányzik  ahhoz , hogy a második héja telitett legyen , a két elem  tömegaránya a vegyületben 1:1; 

- a molaris tomegarányok : : 1:1,072: 3,072 ;r x y   
 

- a p anyag moláris tömege p =775 g/mol; 

-w egy sárgás zöld, fullasztó gáz. 

a. Azonositsd a betüknek megfelelő anyagokat .  

b. Ird fel a reakcióegyenleteket. 
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III. Tétel......................................................................................................................................................30 pont 

A. ...................................................................................................................................................................6 pont 

A Coca-Cola valószinűleg a legismertebb szénsavas ital márka a világon. A Coca-Cola1886-tól vált közkedvelt 

itallá, reklámokkal alapozva meg a sikerét. Annak ellenére, hogy jelenleg, ez az üditő ital nagy mértékben 

fogyasztott, a vegyi összetételét a cég titokban tartja. Csak a cég két hivatalos tagja ismeri a Coca-Cola recept 

összetételét és ők ketten soha nem utazhatnak ugyanazon a repülőgépen. 

Coca-Cola pH-ja 3-4. Ez a savas pH, nagy részben egy A savnak köszönhető; ez a sav okozza, nagy mértékben 

a Coca-Cola függőség kialakulását. Megállapitották, hogy ez az üditőital megtisztitja a fémtárgyakat a rozsdától. 

Elképzeltétek,  milyen reakciók játszódnak le a gyomorban, az üditőital fogyasztásakor? 

a. Határozd meg az A sav vegyi képletét tudva hogy: 

- a móltömege a kénsav móltömegével egyenlő; 

- nátrium-hidroxiddal való reakcióban három sót képezhet; 

- az oxigén tömegszázaléka 65,30%.  

b. Határozd meg egy másik anyag vegyi képletét, amely Coca-Cola – ban jelen van, tudva hogy az anyagban a 

tömegarány  H:C:O =1:6:24. 

c. Számitsd ki a moláris koncentrációját az A savnak a Coca-Cola – ban, mol/L – ben kifejezve, tudva hogy az 

üditőital 0,98 g/L A savat tartalmaz. 

B. ..........................................................................................................................................................10 puncte 

Ird le a következő reakcióegyenleteket, kiegészitve a reakciótermékeknek megfelelő vegyi képletekkel.  

 

1) AgNO3 + LiCl→….+…. 

2) KI +Pb(NO3)2→….+…. 

3) Cu +AgNO3→….+…. 

4)HgO
0t C….+…. 

 

Figyelembe véve mindegyik reakcióban a reakciótermékek tulajdonságait, határozd meg, hogy melyikben ezek 

közül:  

- képződik sárga csapadék; 

 - válik az oldat kék szinűvé; 

 - képződik fehér, túrós capadék;  

 - képződik olyan gáz amely fenntartja az égést. 

C. ........................................................................................................................................................14 puncte 

Egy 98,6 g tömegű minta, amely Ni(NO3)2·nH2O és Fe(NO3)3·1,5 nH2O tartalmaz, 2:1 mólarányban, 201,4 g 

vizben való oldásával, olyan oldatot nyerünk amelyben  a nikkel-nitrát tömegszázalékos koncentrációja12,2%. 

 

a.Számitsd ki a keletkező oldat tömegét. 

b.Számitsd ki a vas(III)-nitrát tömegszázalékos koncentrációját. 

c.Határozd meg a két kristályhidrát vegyi képletét. 

d. Ird le a két vizmentes só reakcióját kálium-hidroxid oldattal. 

 
MEGJEGYZÉS: Munkaidő 3 óra.  

-Melléklet-AZ ELEMEK PERIÓDUSOS RENDSZERE 

-  Avogadro féle szám= 6,022•10
23

 mol
-1

. 
A tételeket javasolta: 

 Daniela Bogdan – inspector general, MinisterulEducaţieiNaţionale 

 Costel Gheorghe –profesor, ColegiulNaţionalVlaicuVodă, Curtea de Argeş 
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ANEXA  :   
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TABELUL PERIODIC AL ELEMENTELOR 


