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3. Az alábbi táblázatban különböző fizikai és kémiai átalakulások energiaváltozásait vizsgáljuk.
táblázatot!

Töltse ki a

9

t. Átrnúrvos KÉMIA És ANvAGSzERKEzET

1. Írjon példat olyan vegyületre (összegképlettel), amelyik:

e') d.pclusmoIekulákból áll, es a (oieSSzög 1B0":

b) apcláris molekulákból á|l, es a kotesszog'l 80":

c) dipólusmolekulákból áIl, es a kötésszög 109,5'közeli-:

C) apciá, is iT,uiei,uiakbúi áii, c: ir küLússzög 109,5':

e) dipólusmolekulákból áll, és a kötésszög 120" közeli*:_
f) apoláris molekulákból áll, és a kötesszög 120":

d apoláris molekulákból áll, és minden kötésszög 90':

(* 5 %-nál nem nagyobb az eltérés)

2.Adja meg 9 különböző kémiai részecske (atom, molekula, egyszerű
amely 10 elektront tartalmaz!

Milyen adatokból
számítható ki értéke?

1 mol kálium-klorid
oldása sok vízben

= Na'(o) + Cl'

1 mol hidrogén- és 1 mol

i !li lr-l:r, j:.cs K;ze,ois<o1ai Kemiaverseny, másoCik forduIó, 2010. március 17. Minden szerzői,jog fenntartva,
3 ,ei-se.,r' a-,,3Ja a s:e-:ól engeCel,,e né]küi sem részben, sem egészben nem közölhető,
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Az átalakulás leírása
A moláris

energiaváltozá§
meonevezése

A folyamatot leíró
egyenlet

Az energiaváltozás
számértékének
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= ca2*(q) + e-



ll. SZERVETLEN KEMlA
(Összesen: 25 pont

' !, z a:: anyaghármasok mellett felsorolt reagensek közül húzza alá annak a képletét, amely elegendő
:--:: -:=, a::nosítsa a három anyag mindegyikétl Adja meg a három eltérő tapasztalatot is, amelynek

{ifuanmÉotta azokat!

l. nikkel, ezüst, cink
Ni

17,5 pont

a reagensek: 2 r,-: =:l3 NaOH, 2 ptcli'Cri3 HzSOl, cc, HNOl

Ag

ln

ll, Na2CO3, NazS, NazSor a reagensek: 2 mol/dm3 NaoH, 2 mol/dm3 HCl, deszti|]áIt víz

Na2C03

Na25

Na2SOa

lll MgS{

CuSOn

MgSOa

Al2(s04)

NazSO+

lV. cc, sósav, cc. kénsavoldat, cc. saIé:rorirsa,.,oloat
cc. HCl

a reakciópartnerek: réz arani, vas

cc. HzSOl

cc. HN03

V. A9N03, Pb(NO3)2, Al(N03)3 (vizes oldataik)
0,5 mol/dm3 CuSO.

a reagensek: 0,5 mol/dm3 Kl, 2 mot/om3 HCt,

AgN03

Pb(No3)2

2. A világűrben a rakétaüzemanyag-tarlályt robbantással "semmisítik meg", a benne lévő hidrazinnal
(ösvegképlet] N2Ha, egyszerűsített szerkezeti képlete: H2N-NHJ együtt. Ír;a reI a hidrazin néhány kémiai

XLll. lrinyi Janos Középiskolai Kémiaverseny, második forduló, 2010. március 17. Minden szerzői jog fenntartva,
a verseny anyaga a szerzők engedélye nélkül sem részben, 5em egészben nem közölhető.

Al(N03)3

lll MgSOl, Al2(SO1)3, NauSOl (,",izes oldataik) a reagensek: 2 mol/dm3 NaOii, 2:l:, j-.,] |Ci, C,5 mol/drn3

Reakció Reakcióeqyenlet
A hidrazin robbanásszerűer reagál C::itr:ger-
tetraoxiddai, miközben árta lmatlan termékek
keIet}.,eznek.

Magas hőmérsékleten a hidrazin robbanásszerűen
bomlik ammóniára es elemi nitroqénre.
A hidrazin erősen bázikus anyag. Mutassa be ezt a

vízzel való kölcsönhatásában !

Vajon milyen halmazállapotú 25'C-on és 0,1 MPa nyomáson a hidrazin? Döntését indokolja!



lll. szÁMírÁst FELADAToK

1, A tankonYvÍró a rácsenergia, a hidratációs enengia és az oldáshő viszonyának grafikus ábrázolásához a
kalcium-klorid oldÓdását akarta Választani. Tábiáz2to.(!an megtalálta a kalcium-klorid rácsfelSzakítási energiáját(2198 rJlmot), a rloridionok hidratációs energiá..!ái (-406 Ü/mot), de nem lelte a kalciumion hidratációs
energiáját, Ezért aztán kéPződéshőket kereset,:: a szllárd, vízmentes kalcium-kloridé -796 kjlmol, a hidratált
kalciumionoké -543 k)lmol, a hidra€lt klcr-jcic;loke -158 k)lmol.
Számítsa ki a kalciumion hidratációs enerEi;üátl Hogyan változik a hőmérséklete annak a
vízm entes ka lcium- kloridot vízben oldt.mk? l,]tieít?

2- Három íőzőpohár egyikében 2o,0 cm' sóséy, a rnásikban 20,0 cm3 kénsavoldat,
térfogatú, 13,0-as pHju natrium-hidrcxid-oldat* ta|áiható. Ha mindhárom otdatot
kémhatású o ldathozjutnánk.

alékos alkohol
tömeg% kq/dmJ
39,86 0,940
?o ?tr 0,94,]

Jö,ö+ 0,942
1e a)J9,JJ

?] on noll

31,2B

tartalom és az aI kohol-víz elegv sűr
tömeg% kq/dm

0,946
36,21
?Á 

^^
35,1,1 U,9l+9

34,56 a::^

közti kapcsolat

kémcsőnek, amelyben
7 pont

és az utolsóban 70,0 cm3
egybeöntenénk, semleges

tomeq% kq/dm'
33,42 0,952
32,B4 0,953

0,954
31,66 n oq(
3,].05 0,956

0,657

10 pont

Hacsakasósavatöntenei{3 -.:-.: :...-a',:]-:,:::-a<özömbösítetlenmaradna.
a) HatárOzza meg a két sa,rol::: z- .z:- =--, j3:_-^-^:- -.^.|ni^tl
b) Mekkora a N'aOH töne::l:-:=].|.r-r,r'r'r..==: ^.;;:;;sített oldatban? (Az oldatok összeónlésénel
bekovetkező tertogati,lalic:3: : -3-, ::: --::
* Ha nem tudja kiszámolni a 13,0,as pHlu natrium.hidrorid.oldat koncentrációját, akkor számoljon úgy
mintha az 0,0800 mol/dmJ lenne, de csak akkor! 12 pont

3, Egy banda, rablasbÓl szar-a;3 '.:sz:asZ-sZ: á.,.-: ]: 2 ,,e:|c3at%alkoholt tartalmazó Vodkakent eladni.
100 liter hamis vocka készitéséie: e:érl a iis::as:es:: ji -i!,C iitert beleöntött egy 100 literes tartályba, majd
hozzákevert 60,0 liter deszt l áii ,,,izet

A kÖvetkező adatok alaPján haiér'c:za meg, hc3,,r,a ó,é:an hény térfogat%-os lett a hamisított ital? Tobb vagy
kevesebb alkoholt használt-e, mint kellett volna? Há;lrv liter hamis vooxát készített ezzel ar,.ródszerrel?
A vízmentes (ún. abszo|út) alkohol sűrűsége: 0,791 kg,'im3,
A 96,0 térfogat% alkoholt tartalmazó tisztaszesz sűrűsagel 0,312 kgldm3.
A víz sűrűsége 1,00 kgldm3.

9,5 pont

4,Ecetsavoldatban (CH3COOH) annyi kalcinált szódát (Na;CO3) oldunk, hogy a reakció maradéktalanul
végbemenjen. Az Összes képzódÖrc gáz eltávozása után az oldatot 0 ,C_ra hűtjük, majd }eszűrjük.
68,0 g tÖmegű kristálYvizes só (nátrium-acetát: CH3COONa.xH2O) keletkezett, amelynek kristályvíztartalma
39,7 tÖmeg9á, A nraradék oldatot bepárolva további 17,0 g kristályvizes sót nyerünk. (Tegyük fel, hogy abepárlás során is ugyanolyan összetételű kristálwizes sót kapunk.)
Számítással határozza meg a keletkezett krisulyvizes só képietét!
HánY tÖmeg9/o-os ecetsavoldatból és mekkora támegű kalcinált szódábói indultunk ki?
(0 "C-on 100 g víz 36,3 g vízmentes nátrium-acetátot old,)

11,5 pont5' A halogének egYmással alkotott Vegyületei, az ún. interhalogenek a vízre nagyon érzékenyek. Vízben azonnalhidrolizálnak és oxidációsszám-változás nélkül a megfeleiő halogén-oxosav, illetve hidrogén_halogenid
keletkezik, EgYjÓd-halogenid ]5,22 gját^vízzel reagá|ta§uk, tgy 2,000 om3 oldatot kaptunk, am-erynen.;oosau(HlO:) mutathato ki. Az oldat 10,00 im3-es részleteit átlagosan 15,00 ;.' Ó,ióÖo-;;)o'.i_", *uor_o,ou,
közömbösíti.
Ír.ja ret a_joO-r,a|ogenid vízzel való reakciójának egyenletét!
5zámítással határozza meg, melyik interhalogénól van szó a feladatbanl

XLll. lrinyi Janos Középiskolui K".
a VersenY anYa8a a szerzők engedélye nélkül sem részben, sem egészben nem kozc;lhetá.


