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xedves Tanul ! Hinden papirra, arnelyen dolgozor a NEVEDET, kateg ria
jeledet az ISK'LÁD PoNTos cÍxÉr szíveskedj ráírnÍ !

El rhet maiimatis pontszfun IOO pont.
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1. Az ffiaNog 30 oc-on telÍtett oldata 7017 ttineEt-<ls,

pedig 6518 tiimegpos. SzfurÍtsd ki' hogr Mrrgr grann

datot ke1l kéSzÍteni, ha azt'akarjuk, hogl 20 oc-ra

NH4N03 kristályosodjék klt

a 20 oc-on telÍtetté
30 oc-on telített o1-
vaI htéskorlrro1

10 pont
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ELMÉLETI FEL^DAToK

Adottak a kijvetkez mo]ekulák: C}ln, Mt3, Coz, ttzo, lIrS és C?tlz.
Tijltcd ki oz nl bbi Lí-rblÍz.rttoL' onlelybe cz.ckcL n molckul krrt kcl l
beÍrnod. A helyes kit lt sben scgíL n hány c] rc bcírt adat.

l7 pont
2' Válaszolj rijvviden az alábbi kérdésekre! A vá]aszodat minden esetbenindokold rnegl

a/ t'tetyik a 1egkisebb. rends1ámri olyan elem, amelynek alapállapotr3 atomja5 párosÍtatlan elcktront l tart'almaz?
b./ Á lrarmadik pcri <Jus e]"' i ko'ul mclyiknck a legna1ryobb a másocjik
ionizáci s cnergiáj a (uc+ /t/__--, we2+ /r,/te_) ?
c/ d co s a I'ígo standardállapotban nem azonos halmazál1apotr1 . Helyik-nck mi lyen a lral mazál la1lota?
d/ 

^ 
co?-.9n 

" 
Sior_ctandardállrrpotban nem azonos tr.elmazá1lrrpotti.Nelyik-

nck irilycn a hálnazállapota?
e/ e cclo és a CIa ktjzrjl standardállapotban az eglik folyadék, a oásikszlIárd anyag. Helyik ninlyen halmazállapotri?
t/ az alábbiak ktjz'rjt melyek old dnak J l vÍzben?

HCl, CCl4, NaCl, Na

lB pont

2. T térfogat* X gázb l és ?o Í hidrogénb r áll gáze|egt srirrisége fele
?3,3 * ! cázuor 6s 26.,? Í hidrog'énb61 á11 gáze|eg erirr3ségének. Szá-
mÍtsrtikr I mol ris Ltincg tl }l1 lclrcL molckulájÁnak k plolc?

': : ' i toPonL
i

3. Adott gázelegyr netánt, hidrogén>t és szén-{onoxÍdot tartaluraz. Ha
a g{zeJ.egret l,bszcres térfogatri oxigénnel] keverJiik, akkor éppen
anrvi oxigén lesz Jelen, ami a gázel.eg tiikéletes elégetéaéhez
szilksé1res. l

Az oxigénnel nár elegrÍtett gáz 3or.3-éb.n 'negindÍtjuk a reakci t.

Az égésterrnéket kiíndulási h6rnérsékletre hr]tve il .'3 Co.- uázt kapunk.

SzámÍtsd ki a kÍÍndulás{ gázcleg3l térfogatÍ-os iisszetétel tt
/n nért gáztérfogatok azonos nyonÉson értend k./ 

12 pont

4. A|urniníunot és cinket tartalmaz keveréket két eglenl6 tiimegri részre
méritnk szét. Az eg1rik részletet-j ddal reagáltatjuk. A keletkezett
anyagot vÍzben oldva or7 mol I -lont tartalmaz az oldat. A rrásik
réezletet kénnel reagáltatva 27,ol5 g termék keletkezik. SzámÍtsd
-ki, hog3l hány granm'fémkeverékb6l índultunk k1! Határozd meg az
aluminiur_ és a cínkatomok arányát a kiindu]'ásí keverékbent

(Al: 27rO gt/nol, Znz 65,4 g/mol, S: 32rl g/nol)
13 pont

5. Két elem atomJa a per1 dusos rendszeí azonos perí dusába, egtrnás-
nelletti két csoportJába tartozik. A két aton protonjainak és elektron-
jainak szárrriisszegg 134'
SzánÍtással igazold, ho8y nelyik két atoor l varr sz t

Ádd neg rendszánukat és a két elen nevét!

lO Pont

6" 2o'o g'2,oo tiimegt_os kénsavoldathoz 2oro gramm 2r@ tiimegÍ_os KoH

.oldatot iinttink.
}lllyen lesz tisszeiintés után az oldat kénhatása?
Hán' t í''egÍ-os az oldat káIiur-szulfátra nQzue? /il (K) = 39,1 E/wL,
t{(S)= 9.rL glnoU 
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1 2. 3. 4. 5. 6.
A molekula képlete

A nolekula téralkata

J1.'_xoteo.k szÁma 2 2

emkijt6 elektronpárok
z.áma I o

A molekula polaritása dip -
lus

dÍp6-
lusA vc'gyÜlet halmazál lapota

standardál lanotban gáz

A szi l árd tra1maz t ijssz.e-
Lart leger scbb kijL cr.<j
megncvez se

tri d-
rog n
kiit s


