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I.a' I.b és IÍI. kategól'ia

Kedves Versenyző ! A kapott feladatokat ktilön lapon oldd meg! A lapon tÍintesd fel a nevedet,
is ko lád cimét' kategóÍíádal.
A feladatok megoldásiíhoz a zsebszárnológépen kívÍil hasz:rrálhatod a periódusos
rendszert! A verseny utiín ezt a feladatsort elvüeted!

Firyelem! A márciusi budapesti fordulón mar olyan jellegű feladatokat kapnak a versenyzők, mint
a dóntőn.

I. feladat

Add meg egy-egy olyan molekula szerkezeti képletét (a kötő és az esetleges nemkötő
elektronpáro"k feltiintetésével), amelynek szén a kozponi atomja(i)' és a köve&ező táblázatban
szereplő jellemzői vannak:

Atommaglai egyetlen
síkban helyezkednek el

Tetraéderes LineáÍis
(min. 3 atomMl ríl1ó)

Apoláris molekulájú l. 2- J-

Dipólusos molekulájú 5. 6.

l8 pont

lI. feladat
Határozd meg a következő fogalmakat, és válaszolj a fogalornmatr kapcsoiatbarr feltett kérdésre is!
a) Első ioniációs energia. Melyik elemé a lepagyobb?
b) Mrásodik ioniációs energia_ Melyik elemé a lepagyobb?
c) Elektronegativitás. Melyik elemé a legnagyobb?
d) Hund_szabály. Melyik az a legkisebb rendszámú elem, arnelynél figyelembe kell venni?

") Párosítatlan (páratlan) elektron. A periódusos rendszer eiső 30 eleme köztil melyilrnek
alapállapotu atomja tartalmazza a legtribbet?

J) Kémiai elem. Melyik kristáyacstípus nem jellemző rá?
8') Tömegsám. MikoÍ lehet töruzim? 22 pont

III. Számítások
1. 1'00 kg vasbói mekkora törnegű 57Fe imtóp állítható eló, ha a természetben a vasatomok

2,2loÁ-a l1yen izotóp? (A vas átlagos relatív atomtömege: 55,85; az 57-es t<imegszírnú izotópé
pedig 56,94.) 5 pont

2. Egy ismeretlen összetételű Co _ 02 giue|egyet felrobbantva, a keletkező gáz térfogata a
kiindulási körtiiÍnények között az eredeti térfogat 5/6-a.
Add meg a kiindu|ási giuelegy lehetséges térfogaP/o-os összetételeit? 12 pont

L-



3. Mi az összegképlete ánnak a. vasat, ként és oxigént taÍtalÍnazó vegyiilehelq amely a vasat' a
\ft e1 az oxigént 7 : 6 : 12 ttimegarányb aa tanaltnaza? Írd fei; vegyüietet jkotó ionok
képletét is! @gész szárnra kerekített atomtómegekkel sámolj !) 8 pont
Egy elemi gázhoz, ve|e azonos (imegű szén-dioxidot keverve a keletkező gáze|egy sűrrIsége
standardállapotban (25 'C,0,l0l MPa) l,39ó g/dm3 lett.
Határozd meg, melyik elemi gázól vaa szó a feladatban! I 0 pont
Egy vegytilet 40,0 tömeg%-os vizes oldata 9,95 moVdm3 koncenrációjú. Az oldat sűnísége
1,40 !cm3.
a,,) Sámítsd ki az oldott anyag molríris t<imegét!
b) HatfuozÁ meg az oLdat mó|száza!ékos összetételét! 12 port
a) LOp g 20 tömeg7o-os sósavban még mekkora térfogatu, standardátlapotu (25 "C' 0,101 MPa)

HCl-gáá lehet elnyeletni, ha a telített oldat 37 tbaeg,o/o-os?
b) Az igy elkészített sósavat hány tiimego/o_os NaoHoldattal kellene semlegesíteni, hogy

éppen telített konyhasó_oldatot kapjunk? (Adott könrlmények közitt loo 8 vü 36,0 g'Naci-
ot old.) 73 pont

Maxinúlisan elérhető: 100 pont.


