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Kedves Tanul ! 'A fe'adatokat a meilékelt lapokon oldd meg !

A lapon tijntesd fel a NEVEDET, fgr.oLÁoAT,
rcerecÓRtn szÁtvooer. .'

A megoldctt feIadatokat tedcj a meIIékeIt
borÍtékba és arra is írd ré a NEVEDET, ISKOL-Á9
CIMÉT és KATEG0RIA számodat o

Felacia tok :

1. Sorcld fe1 az a1ábbi reakci egyenle1 mennyiségi je1entéseit
1ega1ább négy szempont szerint !

'"orr,*oa/g/ '"or/g/* Áe 4 pont

2. a) HCl + Fe 
--'b) CuSOO + Fe 
-+c) FeSOO + Cu

d) HCI + Cu
e) H2SO. + NaOH -=+
f ) HzSoa + Zn 

----;-t/ ÁLLapitsd me$, hogy meJ-yik anyagok reaEéinak egyrrássa1,ne}yek nem, laboratorÍumi l<orÜImények kcjzott !II/ Írd feI a reakci egyen1eteket !

III/ Melyik redoxi folyamat? t{rlylk nra?
Iv/ A redoxi reakcir5kban mi oxÍdál dott, mÍ reduká1odott?

LZ pont

3 ' Egészítsd ki a kove tkez hiányos reakci egyenleteket !A1 *o.z -.'.
"coc' +'Hao 

--+ 
Na/aH/ * .,.

teSO+ + Ca/OH/, 

-+ 

. . . . ._-

H2 * "'coe 'co 

-> 

*t3 
4pont



RJA-É@ /.a' megotdásokkal t rekedjminéJ. tijbb pont ssze61rii jtésére/
1. l'x'l és rrYll e6z stiriisé6énok az aránya 2:) azonos

álIapotbarr. I{ány db llYtl molekula ttímoge egyezik
meg 1 mo1 tlxll tiime6éve1? 8 pont2- Dgy anyag te'itett o'data adott h mérsékleten 50'oottimogszázalékos - U6yaníJ-yon h mérsék' t 2oo .rannr25 roo t rnegszázaLékos oldata hány grammot képes
rnég ebb J- az anyagb I feJ.o].dani? 8 pont

3. MeJ_yík az az oJ.em, amelyíknek t/3-n6i-lában
L.rZ.Loz\ db proton és e]_ektron van sszesen? 6 pont\' 1IB mg 10'oo t me6száza1ékos oldat elektrolízísekor
a kat don 2\15 cu' standard állapotu gáz keJ-etkezik.
A folyanratban csak víz bom].ott. H6ny tilmegszázaJ.ékos
J.ett a maradék oJ.dat? 8 pont

5. 2ooc-on, standard nyomáson rlxt' g6z L2 do'- 1 grarun,llYll g6z 6 dl'-e 8 6ramrn. Reagáltatva a két g6zt,
míJ-yen anya* képz dík és mekkora anya.mennyísé6bon?
Marad-e valame'yíkb l feles'eg?Ha ígen, hány m I? 8 pont6' Egy lrá.omértékti fén jodídJának a mdárís ttimoge
oxidja nrolárís tiimogénok pontosan a nég'yszer s 'Szárnitássa]- ígazold, ttogy melyik f émr l van sz t 10 pont

7. rrxtr vog.yiilet Or25 n L/dur_es oldat6nak 35O ct'_{56"
bozz6 ntjtik ugyancsak 'lxtl vegyiilet Jo 6/dl, t mény-ségii oldatának JJo crr'-ét. Áz oldat koncentrácí ja
OrJ m l/durt lett.
I(érdés: a/ }íokkora az l'X|l ve )rtilet mo]-árís ttimege?

b/ Mi a ltéplete?
c/ Yan-e a feladatban felesJ_eges sz6mszerÍi

adat? 
J_o pont

8- Eziist-rrítrát és ezijst'-szu1f át keverék 2llr1 grarrunJát
vizbon olcJjul<. Feles].e8ben s savat adunk nozi6, s
ek]<or orIJ lno]. eztjst-klorid csapadék vá]-ík kí.
Milyen a l<everék mo1százalékos ijsszetéteIe? l-o pont

9' i :::árl lríj.Jrontás során etí1énné és acetílénné alalcu]..Óx 99 qvg Ul.LEIrrle aÁalcl.l

i'1:1l:::T.: r:1|? 1"!1 két te].itetJ-en szénhídro6én
:'1::*]]"T^''':"'iát -tc1jos te1ítésí6 uoor.iáu-i"]f;-"loo"Ave 4 g-lAlJJ.

:i:::Y'j 4: 
1T stanrlard álJ_apotrr br mg zzeL. A br m-

í:*"i::^1:'9l"} /l7,cran'n uiti"t-;;ff;-iiií*il.iá"liu 
.rÁ ÜliI{ány t rfo6;r tsz6za'.l. *után a1akuJ.t etilénné? 10 pont


