
XL. Irinyi Janos Kozepiskolai 
Kemiaverseny 
2008. II. fordul6 

Magyar Kemikusok 
EgyesUlete 

Munkaido: 150 perc Peri6dusos rendszer a feladatlap 5. oldalan talalhat6 
Osszesen 160 ont 

I. ALTALANOS KEMIA ES ANYAGSZERKEZET (Osszesen: 30 pont) 

1. Tegye ki a megfelelo relaciojelet (>, =, <) a kovetkezo mennyisegek koze! 12 pont 

1. mennyiseg ReM
ciojel 

2. mennyiseg 

kotesszoz a szen-dioxidban kotesszoz a szilfciurn-dioxidban 
o-kotesek szarna a Pz-molekulaban o-kotesek szama az SOrmolekulaban 
n-kotesek szarna a szen-rnonoxid-molekulaban n-kotesek szama a szen-dioxid-rnolekulaban 
kota elektronparok szarna 1 g grafitban koto elektronparok szarna 1 g gyernantban 
protonok szama a karbonationban elektronok szama a karbonationban 
protonok szama a vfzrnolekulaban elektronok szarna az ox6niumionban 
koteshossz a karbonationban koteshossz a szen-dioxidban 
szen-dioxid-rnolekula polaritasa ken-dioxid-rnolekula polaritasa 
Hel forraspontja HI forraspontja 
Na olvadaspontia K olvadaspontia 
a kl6r oldhatosaga vfzben a kl6r oldhatosaza s6savban 
0.2 mol/drrr'-es s6savoldat pl-l-ja 0,1 mol/drrr'-es kensavoldat nll-ia 

2. A sav-bazis indikatorok kozott nagy szamban talalunk olyanokat amelyeknek a savas 
vagy bazikus formaja sarga szimi. Nehany ezek koziil: 

plf-tartomany, ahol az . I 
Indikator I indikator szant vall savas , bazikus I 

[Metilibolya I 0,5 - 1,6 sarga 
~._._._- -]------.._--_._ _ _ _.•.•...._...•...._.. 
Timolkek I 1.2 - 2,8 piros sarga 
r~i~ti·i~-;~;;;;-~~··-····-····-T-·-·····----ii··=4~4..... .... piros sarga 

.Bromkrezolzold ·--r------3,8=-s,4---··---·· .·~i~g;-····· k~i'-'! 
:•.._.-.-.- .•.•.•- ....- -.- ••• -·-·····r·--···········_··········-···················................ ....•.........•.... ·1 
.Metilvoros I 4,2 -. 6,2 piros sarga, 

fKi6;{~~~1~6~6~--····r-··-4.8- 6,4 sarga . pir~~'1] ·_·_-_·········..··_·__·__··--··--1 
'Timolkek I 8,0 - 9,6 sarga ! kek 
~--------rf------ ._-_... -·--·------1 
[Alizarinsarga R i 10,1 - 12.0 sarga piros i 
~-· -··..- .._····-··-··-··_..•·•·•••• ..-r-vr- ..•·· - -................... ..·..· 1
 

rlndig6karmin I 11,4 - I~__...__ .__.~e~__ .. sarg.~j 

Az alabbi anyagok 0,5 mol/dnrl-es oldatat vizsgalva az adott oldatban hany indikator mutat 
tiszta sarga szint? (Az atmeneti szfnt -ahol az indikator szint valt- ne tekintsiik tiszta sarganakl) 
Ks(ecetsav)=Kb(ammonia) =2·lOos mol/dnr' 

ammonia arnonium
acetat 

ecetsav natrium
hidroxid 

sosav 

Ennyi szarmi indikatortol 
lesz sarza az oidat 

10pont 
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3. Az atomok, elemek szamos Contos adatat olvashatjuk ki a periedusos rendszerbOl. 
Ezek kbzill ken nehanyat Celismerni, es a nevet a vonalra irni. 

(10 . 0,5 + 1 + 2) pont= 8 pont 

\ 
I 
/ 

95 pm 190 pm 

u,9 

IINa 
/ [Ne]3s 1 

\ 

\
 
49~ 

mol 

0,97c~, 
97.8°C 

/
 

/
 
22,99-.L 

mol 

11N1\, 
1,24kg UC 

\ 

a) A kijtott natriumatomra jellemzo O,9-es ertek egy olyan szamskalahoz tartozik, 
meJynek onkenyesen kivalasztott egyik alappontjat a F-atom jeJoJi kit Hogy hivjak azt a 
ketszeres NobeJ-dijas tud6st, aki bevezette a fogalmat? 

b) Konyhasot sz6runk a langba. Mit tapasztalunk es miert? 
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II. SZERVETLEN KEMIA
 
(Osszesen: 25 pont) 

. 0 e 1 az a a labbi k tkozo' t'abl ' azat hi , , d taitl 9.pont1 T'lts k· 1 e erne re vona ranyzo a a ai . 

Elem neve 

foszfor 

Allotrop modosulat 
neve 

rombos 

monoklin 

A molekulat felepitd 
atomok szama 

2 

...._-._--.... 
60 

_.....------

racstlpusa 

atomracs 

atomracs jellegil 

2. A kovetkezo feladatban a sosav melle kell a reakcioban kepzodo gaznak megfelelo 
reakclopartnert keresni. Az alabbiakban felsorolt anyagok kozlil kell valasztani. Egy 
partnert csak egyszer szabad felhasznalni, de vannak kdzdttiik olyanok is, amelyek 
egyszer sem keriilnek felhasznalasra. 

Szen, meszkd, rez, kalium-permanganat, magnezium, natrium-szulfid, 

Reakclo
partner 

A fejlodo gaz 

Szines 

Agaz 
keplete 

Zaptojas 
szazu 
Kohogesre 
inzerlo 
Tovabb nem 
oxidalhato 
Elemi 
allapotu 

o·'t . lfit k na rtum-szu 1 , varc 11 pont 
Reakcioegyenlet 

3. Egy torott lab gipszelese utan hosszu percekig "slit" a gipsz. Amikor ez a
 
kellemetlenseg alabbhagy, akkor akar egy egesz napon at is "hilt" a gipsz.
 
Mi a gipsz keplete es milyen folyamat jatszodik Ie a gipszeles soran?
 

Mi okozza a ,,slitest'~? 

Mi okozza a "hiltest"? 

5pont 
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, 
III. SZERVES KEMIA 

(Osszesen: 25 pont) 
1. A kdvetkezo feladatban az ecetsav soja, a natrlum-acetat kepzodlk vagy lesz 
reakclopartner. 
Irja fel az alabbl folyamatokhoz tartozo reakcioegyenleteteketl Nem lehet ket olyan 
egyenlet, amelyben mlndket reakciopartner megegyezik. 12pont 

a) natrium-acetat kepzodese redoxireakcloban 

b) natrium-acetat kepzodese gazfejlOdessel jaro reakcioban 

c) natrfum-acetat kepzodese sav-bazis reakcloban 

d) natrlum-acetat kepzodese eszter hidrolizise soran 

e) natrlum-acetat es viz reakcloja 

f) natrlum-acetat es natrium-hidroxld hevitese 

2 T"'lts e. 0 

X 

H-
atom 
metil
csonort 
etil
csoport 
fenil
csonort 

. , ., ke Iki labbi 'bl' t felkI az a a Ita aza ot e onstitucios eplettel!I' 13 pont 
Y 

formll
csoport 
acetil
csoport B 

X-Y 
(keplet, nev) 

H-atom 

H-atom 

X-O-Y X-NH-Y 
(keplet, nev) (keplet, nev) 

A 

C D 

E 

Irja Ie a betuvel jelzett vegytiletek reakclolt! 
A+C 

A + ammonias eztist-nitrat-oldat 

B oxidacioja forro HN03-val 

D + viz 

E + natrium-hidroxid-oldat 

4
 
XL. Irinyi Janos Kozepiskolai Kemiaverseny, masodik fordulo, 2008. rnarcrus 19. Minden szerzoi jog 
fenntartva, a verseny anyaga a szerzok engedelye nelkul sern reszben, sern egeszben nern kozolheto, 



AZ ELEMEK PERIODUSOS RENDSZERE 
I. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, I 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 

LA ILA lILA IV.A V.A VI.A VILA VilLA 
I 2 

H HeI. 1,008 4,0 
hidrozen helium 

3 4 106 75 8 9 
Li Be NeB C N F02. 6,94 9,01 10,8 12,01 19,0 20,214,01 16,00 

litium berillium bor nitrogen fluor neonsz~n oxigen 
11 12 17 1813 14 15 16 

Na Mg CI ArAI Si P S3. 23.0 24.3 27,0 2!l,1 35,531,0 32,0 39,9111.13 IV.a V.13 VI.B VII.I3 VIII.B I.B 11.13magneziumnatrium aluminium szilfcium k~n klor arzonfoszfor 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 35 3633 34 

K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Zn Br KrCu Ga As SeGe4. 39.1 40,0 45,0 47,9 50,9 52,0 54,9 55,9 58,9 79,958,7 63,5 65,4 69,7 72,6 79,0 83,874,9 
szkandiumkalium kalcium titan vanadium germanium arzenkrom rnangan vas kobalt galliumnikkel cink szelen brorn krintonrez 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 52 5450 51 53 
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sb Te I XeSn

5. 85,5 87,6 88,9 91,2 92,9 (99)95,9 101,1 102,9 112,4 127,6 126,9 131,3106,4 107,9 114,8 118,7 121,8 
rubidium stroncium ittrium cirkonium niobium rnolibden lrlniUn ruteniurn rodium palladium jodezust kadmium indium antirnon telhir xenonon 

55 56 57 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 
Cs Ba La* Hf Ta Re IrW RnAu PbOs Bi Po AtPt Hg TI

6. ) 32,9 137,3 138,9 178,5 181.0 183,9 186,2 190,2 (222)209,0 (210) (210)192,2 195,1 197,0 200,6 204,4 207.2 
cezium barium lantan hafnium tarnal wolfram renium ozmium platinairidium aranv hizanv talliurn olom bizrnut Ipolonium asztacium radon 

87 88 89 104 105 106 107 108 109 

Fr Ra Ac** Rf Db BhSg Hs Mt
7. (223) (226) (227) rutherfor seabor meitne

francium radium aktinium dium dubnium aium bohrium hassium rium 

58 59 60 61 62 63 64 
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Cd 

140,1 140,9 144,2 (147) 150,4 152,0 157,3 
cerium p<rodnim n:ain-nlll Ilm ititln sr.ln'm.n cu{,.mn ~dJlfriun 

90 91 92 93 94 95 96 
Th Pa U Np Pu Am Cm 

232,0 (231.0) 238.1 (237.0) (242.0) (243,0) (247,0) 
torium proaktf uran neptu pluto amerfciu kurium 

nium nium nium m 

65 

Tblantanoidak" 
158,9 
'l1num 

97 

Ukaktinoidak** (249,0) 
berkelium 

66 

Dy 
162,5 

~(lIium 

67 

00 
164,9 

IUniun 

68 

Er 
167,3 
llwn 

69 

Tm 
168.9 
tmm 

70 

Yb 
173,0 

anil.m 

71 

Lu 
175,0 

...xim 
98 

Cf 
(251,0) 
kalifor

nium 

99 

Es 
(254,0) 
einstei

nium 

100 

Fm 
(253,0) 

fermium 

101 

Md 
(256,lJ) 

mendele
vium 

102 

No 
(254,lJ) 

nobelium 

103 

Lr 
(257,0) 
lauren
cium 
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v. SZAMITASI FELADATOK
 

1. A kereskedelemben fagyallo folyadekkent kaphatd oldat viz es glikol (C28602) elegye. A -12,2
 
°C fagyaspontu elegy 25,0 tomeg%-os, sfirusege 1038 kg/nr'.
 
Szamftsa ki, hogy 1,00 dnr' fagyallo folyadek hany gramm viz es hany gramm glikol elegyftesevel
 
kesztilt! Hatarozza meg az oldat anyagmennytseg-koncentraciojat es anyagmennyisegss-os
 
osszetetelet! 6 pont
 

2. A klornak es az eziistnek is ket-ket termeszetes izotOpja van. Az lzotopok gyakortsaga: a 35-os
 
tornegszamu klor izotop eldfordulasanak gyakorisaga 75,5%, a 37-es tdrnegszarmle 24,5%, a
 
107·es tomegszanni eziist izotop elOfordulasanak gyakorlsaga 51,9%, 109-es tomeg

szamue 48,1 %.
 
a) Elvileg hany eltero molaris tornegu eziist-kloridot lehet eloallitani?
 
b) Hany darab protont tartalmaz egy mol eziist-klorid?
 
c) 100,0 gramm eziist-klorid hany gramm 37-es tomegszarmi kldrizotopot tartalmaz?
 

Az Avogadro-allandoe 6,02 '1023 lImol 12 pont 

3. Egy jol zar6 245 cnr' terfogatii tartalyban 25°C-os es 0,101 MPa nyomasu klorgaz van. A
 
klorgazt a reakcio teljes lejatszodasaig razatjuk 100 cnr' 0,100 mol/dnr' koncentracloju kalium

bromid-oldattal. Ezutan hozzaadunk 4,98 g szilard kalium-jodidot, Hany gramm jod valik ki?
 
Az oldathoz ] 00 em:' kloroformot ontve a jodot kirazzuk. A vizes f:izishan a jod eredeti
 
mennyisegenek tized resze marad. Hany gramm natrium-szulflt szukseges a minta teljes
 
elszintelenftesehez? 14 pont
 

4. Valamely ismeretlen fern vizben oldodo fem-jodld vegyuletenek 200 g tiimegii oldatat 5,00 A
 
erossegu egyenararnmal 15,0 percen at elektrolizaltuk, mlkozben az oldatban a fem-jodid
 
tornegszazalekos aranya 80 %-a lett az eredetinek. Az elektrodokon az anyag elemi allapotban
 
valt Ie, a katOdon 1,524 gramm anyag semlegesitddott.
 
Melyik fern vegytileterfil lehet szo?
 
Milyen volt a kiindulasl oldat tomegszazaiekos dsszetetele? 14 pont
 

5. Egy ismeretlen oldoszer adott tornegeben 60,0 g ammonlum-nltratot oldunk. A keletkezett
 
oldat 11,2 anyagmennyiseg%-os. Ha az elozovel azonos minosegu es mennylsegfi oldoszerben
 
80,0 g kalium-jodidot oldunk, akkor az oldat 44,2 tomeg%-os lesz.
 
a) Mi az oldoszer molarls tomege?
 
b) Mi lehet az oldoszer, ha tudjuk, hogy kozonseges korulrnenyek kozott gazallapotu?
 
c) Miert es hogyan oldodnak lonracsos vegyiiletek az oldoszerben?
 
d) Hatarozza meg az ammonlum-nitrat-oldat nitogentartalmat tomeg%-ban! 10 pont
 

6. A rnetan klorozasa utan a termekosszetetelt vizsgalva: 0,490 m) 25,0 DC-OS 0,101 MPa
 
nyomasu metanbril kiindulva a mono- es diklorszarmazek anyagmennyiseg-aranya 2:1, mig a
 
triklorszarmazek aranya eppen haromszorosa a szen-tetrakloridenak. Adja meg a terrnek
 
rnolszazalekos osszetetelet, ha tudjuk, hogy a terrnekek dssztdmege (mellektermek nelkiil) 1251
 
g-mal nagyobb a klindulasl metanenal! Mekkora terfogatu 25,0 DC-OS es 0,101 MPa nyonuisu
 
klorgazra volt szukseg a reakclohoz? Irja fel a reakcloegyenleteket is! 15 pont
 

7. Elelmiszereink tapertekenek meghatarozasahoz elvi alapili a Hess-tetel szolgal, Egy arm
 
alkalmas berendezesben isrnert tiimcgli clclmiszcrt elegetnek; a felszahadulo homennyiseggel
 
ismert tomegti es homersekletu vizet melegftenek Iel, Ezen adatukbol szumitva lajekoztatjak a
 
fogyaszl6kat egy clelmiszer tapcrlckcrol: x kJ/ 100 g tcrrnek egyseghen.
 
a) Szamitsa ki egy ked veil joghurl laperteket, ha 25,0 grammnyi tomeget oxigenfeleslegben
 
tokeletesen elegetve 500 gramm 16,0 DC-OS vizet 50,0°C-ra melegit fel a keletkezo homennylseg!
 
(A viz fajhOje: 4,2 kJ/kg DC)
 
b) Hany gramm szolocukor elfogyasztasa szolgaltat a joghurt tapertekenek megfelelo energiat?
 
(Kepzodeshok: CO2(g) : -394 kJ/mol 8 20m: -286 kJ/mol C68 I20 6(sz) : -1271 kJ/mol) 9 pam
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Kateg6ria: . Nev: . 
Iskola: . 

lRINYI KEMIAVERSENY BUDAPEST! FORDULOJA 
2008. marcius 19. 

Citrompotle almasav-tartalmanak a meghatarozasa 

A citrompotlo tabletta atlagos tomege: 0,1300 g 

Az almasav, mint gyengesav natrium-hidroxid - merooldattal meghatarozhato. 

1. Az almasav-tartalom meghatarozasa: 

A,.(C) = 12,01 Ar(O) = 16,00 Ar(H) = 1,01 

A meghatarozas menete: 

1. A munkahelyeden 1evo200,0 em' -es merolombikban 1,2000 g eitromp6tl6t tartalmazo o1datvan. 
2. Az oldatbol keszits torzsoldatotl (Toltsd fel a korjeligl) 
3. Pipettazd a torzsoldat 20,00 - 20,00 cnr' -et titralo 1ombikba! 
3. Merj hozza merohengerrel kb. 20 em' desztillalt vizet! 
4. 1 - 2 esepp fenolftalein indikator hozzaadasa utan titrald az oldatot 0,1011 mol/ dnr' koncentracioju 

NaOH - merooldattal r6zsaszinig! 
5. Vegezz Iegalabb harem titralastl
 

A NaOH merooldat fogyasa 20,00 em" torzsoldatra: 1. cnr'
 

2. . cnr' 

• • 3
3. .. cnr' Atlagfogyas: em 

a) Az almasav motaris tlimege: .. 

b) A tiirzsoldat almasav-tartalma: mg. 

c) A cttrompetlo almasav-tartalma: tiimegszazah~k. 

d) Miert lenne pontosabb a meres, ha a vizsgatathoz kiforralt es lehUtiitt desztiUalt vizet hasznalnank? 

II. Szamitsd ki a tea almasav l<oncentraciohit!
 

200 cnr' terfogatu tea keszitesehez 2 db atlagos tomegu eitromp6tl6 tablettat hasznaltunk fel.
 

Szamitsd ki az igy elkeszitett tea almasav koncentraciojat mol / dnr' -ben!
 

A tea almasav kcncentracioja; mol/ dnr',
 

Az eredmenyek csak kovetheto szamolas eseten fogadhat6k el! 

A burettaban desztilhilt viz van! 



Kateg6ria: . Nev: . 

Iskoia: . 

IRINYI KEMIAVERSENY BUDAPESTI FORDULOJA 
2008. marcius 19. 

Kristalyos Mohr-so v3s(II)-iontartalmanak meghatarozasa 

A MOhr-56 (Fe(NH4MS04)2' 6H20) vasfflj-iontartalmanak a meghatarozasa kalium-permanganat-oldattal 
tortenik az alabbi kiegeszitende egyenlet szerint: 

Ar(Fe) = 55,85 Ar(S) = 32,06 A.(O) = 16,00 A.(N) = 14,01 A.(H) = 1,01 

1. A vas(ID - iontartalom meghatarozasa: 

A meghatarozas menete: 

I.	 Keszits torzsoldatot a munkahelyeden leva 250,0 em' -es merolombikban leva oldatb6l! (Toltsd fel a 
korjeligl) 

3.	 Pipettazd a torzsoldat 25,00 - 25,00 cnr' -ettitralo lombikbat 
4.	 Merj hozza az automataadagolobol 10 cnr' 20 tomegszazalekos H2S04 -at! 
5.	 Adj hozza merohengerrel kb. 20 em' desztillalt vizet! 
6.	 Titrald az igy elkeszitett oldatot 0,02022 mol Jdnr' koncentracioju KMn04 - merooldattal rozsaszinig! 
7. Vegezz legalabb harem titralast!
 

A KMn04 merooldat fogyasa 25,00 em' torzsoldatra: 1. . cnr'
 

2. . cnr' 

• • 3
3. . cnr' Atlagfogyas: em 

A torzsoldat Fe2
+ - tartalma: mg. 

II. Az ismeretlen oldat ugy kesziilt, hogy Mohr-sot (Fe(NH4MSO~)1' oHIO) megsavanyitott desztillalt 
vizben oldottunk. 

Az 1. pontban leirt vizsgalathoz 30,00 cnr' terfogatu ismeretlen oldatot kaptal, 

a) Szamits ki az ismeretlen Mohr-so oldat mol Jdnr' -ben kifejezett koncentraciojat! 

Az ismeretlen Mohr-so oldat koncentacioja: mol Jdm", 

b) Szamits ki, hogy 1 em" ismeretlen Mohr-so oldat hany mg Fe2+-t tartalmaz! 

Az ismeretlen Mohr-so oldat osszetetele: mg Fe2+Jem", 

e) Szamitsd ki, hogy hany g kristalyviz tartamu Mohr-sot kellett bememi 2000 em} terfogatu ismeretlen 
oldat keszitesehezl 

A Mohr-so molaris tomege: . 

Az ismeretlen oldat elkeszitesehez szukseges Mohr-so: g. 

Az eredmenyek csak kovetheto szamolas eseten fogadhatok ell 
A burettaban desztillalt viz van! 


