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Javítókulcs a 7. osztályosok feladatlapjához

1. feladat

a) NH3, Clz, HCl ó) Nz, oz, Coz c/ NH3, HCl d) Hz

2. feladat

1. c, A, II 2. a, A,I 3. a, A, I 4. c, A,I 5. c (vagy a), A, II 6. b, B, I
Két helyes vá|asz 1, harom helyes vá|asz 2 pont

Összesen: 9 pont

Osszesen: 12 pont

h) 2.7. és 10.

Összesen: 14 pont

Összesen: 10 pont

,nol, ] AlzS: l rnot szulfidiont tartalmaz. (3)
55

(1)
Összesen: 16 pont

3. feladat

a) 3 ó/ l' és 8. c) 7. d) 6. e) 3. és l0. fl 2. és l0. g) 3. és 5.

4. feladat

1.boa, 2.b,c 3.b,c 4.a,c 5.c,b

5. feladat
a)
A harom képlet: Na2S, CaS, AlzS:.
1 mol NazS 3 mol iont tarta|maz, ezért I mol iont 1/3 mol Na2S tartalmaz.
1 mol CaS 2 mol iont tarta|maz, ezért l mol iont ll2 mo| CaS tartalmaz.
1 mol AlzSl 5 mol ionra bonthatő, ezért 1 mol iont 1/5 mol AlzSr tartalmaz.
A molaris tömegek alapjan 1 mol iont:
1/3 mol nátrium-szulfid: 1i3 mol ' 78 g/mol :26 gNa2S,
ll2 mol kalcium-szulfid: Il2 mol' 72 glmol = 36 g CaSo
1/5 mol alumínium szulfid: 1/5 mol ' 150 g/mol:30 g AlzSr tartalmaz.
b)

(3)
(l)
(i)
(1)

(2)
(2)
(2)

1 *ol Nazs ] *ol, 1 mol cas 1

A sorrend:NazS < CaS < AlzSl.

6. feladat
a)
Hz+ Clz =2HCl
2 CO + O2:2 CO2
b)

Azonos anyagmennyiségek, pl. l mol Hz és 1 molClz, valamint l mol HCl esetén:
az összes Hz és Clz reagál, 2 mol HCl keletkezik.
A tartályban csak HCl molekula lesz.
A molekulak száma váItozatlan: (l + l + l) mol-ból 3 mol HCl lesz.

Azonos anyagmennyiségek pl. l mol Co és 1 mol oz, valamint 1 mol Co2 esetén:
l mol Co elfogyaszt 0,5 mol oz-t és l mol Coz keletkezik.
A tartályban oz és COz molekulák lesznek.
Marad 0,5 mol 02 és összesen lesz 2 mol Coz, ami 0,5 mol-lal kevesebb,
mint az eredeti 3 mol:
0'5/3 ' 100% = I6,7o^-kal lesz kevesebb a molekulak száma.

(2)
(2)

(3)

(2)

(3)

Összesen: 12 pont
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7. feladat

a)
l00 g _ 17-g:83 g só oldódott fel a 200 cm3 20 oC-os desztillált vízben.
A200 cm' víz tömege 200 g, az oldat ttimege tehát 283 g volt.
20 oC-on a telített oldat tömegszéua|ékos összetétele:

83 g l283 g:0,293 -+ 29,3 tőmeg"Á sóÍtarta|maz a 20 oC_on telített oldat. (4)

b)

A 20 oC-on telíten oldat 100 cm3-ében 15 g + 25 g:40 g só volt feloldva.

Ezek szerint összesen: !1 . r oo cm3 : 2O7,5 cm3 volt a 20 oC-os telített oldat teljes térfogata.
40

A 20 "C_on telített oldat sűrus ége:283 g:207,5 cm3 : l,36 g/cm3 volt. (4)

c)
A l00 cm3 oldat tömege így 136 g.

Ebből 0 oC-ra hűtve kikristályosodott l5 g só, vagyis 136 g - 15 g: I21 g oldat maradt.

Az oldatban maradt 25 g só.

Így a 0 oC-on telített oldat: 25 g l 12I g:0,207 -+ 20,7 tömeg7o sót tartalmazott. (4)

d)
A 0 oC-on telített oldat sűrűsége nem határozható meg, mert nem ismerjtik atétfogatát.(2)

Osszesen: 14 pont
8. feladat

a)
2 Mg + oz=2 Mgo (vagy: Mg -+ Mgo is elegendő)
48,6 g 80,6 g
1,00 g x= 80,6/48,6 g:1,66 g
(24 glmol moláris tömeg esetén I,67 g.)

b)

1,00 g P l,29 g o-nel reagál
3 1,0 g P (1 mol) 31 ' 1 ,29 g:40 g O-nel,
40 g o anyagmennyisége: 40 g : 16 g/mol:2,5 mol
n(P) : n(O): I :2,5:2: 5

A képlet: P2o5
(Ha feltételezi a Pzos-öt és visszafele bizonyítja be, az is elfogadható.)

c)

(2)

(2)

(l)
(l)
(1)

(2)

1,00 g K
39gK
A képlet: Koz!

0,82 g o-nel reagál
39 ' 0,82 g= 32 g, ami 2 mol O

(1)
(1)
(2)

Összesen: 13 pont


