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Tanul neve cs katcg ri ája Iskolája osztálya

Lil. Irinyi JáInos K zépiskolai K miaverseny
2020.január 23.

Iskolai fordulo - r.b és I.c kate g ria

Munkaidcí: 120 perc

Összesen 100 pont
A peri dusos rendszer az Utols oldalon találh at .

Egyéb segédeszkiizként csak toll és számol gép használhat .

Az Sz1. - Sz5. számolási feladatokat kiil n lapon oldd meg!

Feladatsor
Elmélet

81. feladat

Igaz vagy hamis? Írj I betrí t az igaz, H bettÍ t a hamis áI|Í'tások mellé I

I 0 pont

E,2. feladat 10 pont
A Magyarhoni F<jldtani Társulat Az év ásványa neviÍ programjának cé|ja az ásványok
népszenÍsítése és az ismeretterjesztés. Évente három ásványt jel lnek, melyek k<izi'il internetes

szavazás eredménye alapjrín keriil ki a nyertes. A 2020-ban kiválasztott ásvány nagy
keménységrí, Íizikai és kémiai mállásnak ellenáll. A leggyakoribb b rtartalmri ásvány' a

ftildkéregben el fordul b r ftí hordoz ja. Színes vá|tozatai kcjzkedvelt drágakovek. A
Feladatkészít k; D béné Cserjés Edit, Forgács J zsef, Lente Gábor, Márkus Teréz, Musza Katalin,

Nagy Mária, Pálink lstván, T th Albertné, T th lmre
Szerkeszt : Ősz Katalin ( )

Lektorok: Nagy Mária, Várnagy Katalin

Egy adott héjon beli.il az azonos mellékkvantumszám pá|yzk alkotják az alhéjakat.

Az elektronok száma megadj a az atom tom egszámát.

A nátriumatom átmér je nagyobb, mint a nátriumíoné.

A ey ém ánt rétegrácsos szerke zetul.

A kén-trioxid molekul ájában kett nemkoto elektronpár van.

A peri dusos rendszer egy periodusán beliil az atomok rendszáma azonos.

Egy molekulapályán legfeljebb két elekÍron lehet.

A kovalens kotés mindig poláris.

Az amm nia molekula síkháromszog alaku.

A karbonátionokb an a kotéss zog I20"



keresztrejtvény vízsz,intes soraiba beírva a nlcglratározásban szcrcplő e lentel< nevét a középso.

árnyékolt oszlopból megtudhatod, hogy mi lett Az óv ásvát4,ü 2020 szavazás eredrnénye. (A

bekarikázott rész pedig arra utal. hogy drágakoként nac,s&cszcm-.ie lenségct is mutat az ásvány ')

l. Atonrrrragiábarr 78 pr"oton vaÍ]'

2. A legnagyobb elektronegativitásri e lenl .

3. AlkáliÍbldÍbm , fak'oz ldre festi a lángot.

4. Ezustos színtÍ konnytÍÍ'énr, flffiely csolllagolo_
anyagként aháztartásokban is megtalállr at .

5. Oxidja - amit barnakonek is neveznek - a

h idrogén -peroxid bom lásának kat alizátora.

6. Ionjai okozzák avíz keménységét.

7. Savakban oldva a hidrogén laborat riumi
e l o á l l ítás ár a h asználj ák.

8. Vegyjele Sb.

83. feladat
Toltsd ki a táb|ázatot!

12 pont

F'4. feladat

Toltsd ki a táblázathiányz celláit!

18 pont

szén-Íetraklorid
(CClt)

kén-dioxid
(SOz)

kén-hidrogen
(HzS)

szigma-kotések száma

pí-kotések száma

nemkoto elektronpárok száma

kotések polaritása

molekula polaritása

molekula térbeli alakja

halmazá||apota (25 oC; 0, 1 MPa)

molekulák kozotti legerosebb
másodrendtÍ kolcsonhatás faitáia

kémiai jel tomeg (g)
atommagok

sz ma
protonok anyag-
mennyisége (mol) rácsát Ósszetart er

Oz 9,0. 1023

Mg 73

SiOz 60

36 3 ,6-1,024 hidrogénkotés

NaI 6,0.T022

4,0 2r0 di szp e rzios ko l csonh atás

2,0 zr0 di szperzios kolcsonhatás



Szillnolás

Szl. fcladat 7 pont
AZ0' század második lblében a szolo n vényvédelmében"ielentos szerepet játszott egy be;rtl i
lé elnevezésíl szer' Ez egy oldát' amely l,0 t megYo-os réz-szulfátra (CuSol), valamint
0,0l3 mol/dm3 koncentrácicijri mésztejre (Ca(ol-{)z) nézye' 0,30 m3 bord i lében hány kgréz-
szulfát és hány kg oltott mész (Ca(oH)z) van? Feltételezhetiilk, hogy a bord i lé stÍríisége
ugyanannyi, mint a tiszta vízé. (p(viz) = l,0 g/cm3)

Sz2. feladat
Egy-egy isrneretlen gázt kell rnegh atározni az alábbi
részecskék jelét (osszegképletét, illetve VegyjeléQ add meg!

A) 0,2 rnmol_j a 44,4 mg tomegti, nem esgáz

B) elem, melynek sÍinisége 25 "C_on és 1,0.l05 Pa nyomáson2,9 g/dm3

C) nemfem-oxid, melynek nitrogéngázra vonatkoztatott siÍnísége l,0
D) szénhidrogén, l ,0. l 023 db molekul ája 5,O g t megri

E) nitrogéntaftalma 63,64 tomegYo, és még oxigénttarta|maz

F) héliumra vonatkoztatott siinisége l0, és széntartalma 90 t meg7o

Sz3. feladat 10 pont
Azépitkezéseknél oltott meszethasználnak a habarcs készítéséhez, amely amegsz\lárdulásakor
szén-dioxidot k t meg.

A) Írd fel a mészoltás reakci egyenletét!

B) Számítsd ki, hogy 2,5 mázsa oltott mész el állítrísához mekkora térfogatri vizre van
sziikség! (p(víz): l,0 g/cm3)

C) Írd fel a habarcs megszilárdulásakor lejátsz d kémiai reakci egyenletét!
D) Számítsd ki, hogy legalább hány m3 25 oC-os, standard nyomásri levego sztikséges 2,5

mázsa oltott mész átalakulásához,ha a leveg 0,030 térfogatYo szén-dioxidot tarta|maz!

Sz4. Í'eladat 9 pont
A magyar pénzforgalomban a jelenlegi legkisebb címlet az cltforintos' amelynek osszetétele
75,0 tomegYo réz,4,0 t megoÁ nikkel és 21,0 ticmeg%o cink. Add meg egy cjtforintosban az
alkot részek anyagmennyiség-arányát,hatudjuk, hogy egy tjtforintos pénzérme 4,2O gt<lmegiÍ.

A htiszforintos ttimego/o-os sszetétele ugyanaz, de a t mege 6,90 gramm' Itt mennyi az
alkot részek anyagmen nyiség-aránya?

Sz5. feladat 6 pont
100,00 cm3 5,000 t<imegolo-os s savoldatot készítettiink 11,70 cm3 37,00 tcimeg7o-os oldat
hígításával. Határozd meg a hígított oldat sÍírrÍségétt p(3?,0O tomegoÁ-os oldat): 1,180 g/cm3.

I 8 pont
informáci kb l. A halm azalkot


