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Tanul neve és kateg ri'á^ja
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Iskoláj a osztálya

LII. Irinyi János K zépÍskolai Kémiaverseny
2020.ju''uár 23.

Iskolai fordul _ II.b és II.c kateg ria

Munkaidrí: l20 perc

Összesen 100 pont
A peri dusos rendszer Lz utols oldalon találh at .

E,gyéb segédeszktizként csak toll és számol gép használh 
^t 

.

Az Sz1. - Sz5. számolási feladatokat kiiltin lapon oldd meg!

Feladatsor
Elmélet

81. feladat
A) Raj zold be a megadott ciklohexán vázba az axiális pozíciokat!

9 pont

B) Rajzold meg a cisz-I,Z-dimetil-, a cisz-l,3-dimetil- és a cisz-I,4-dimetil-ciklohexán
molekulák szerkezeti képletét rigy, hogy a ciklohexán váz konformáciriia szék legyen
(azazu,gyanolyan, mint az el z pontban megadott ciklohexán vríz)!

Feladatkészít k: Dobéné Cserjés Edit, Forgács J zsef, Lente
Nagy Mária, Pálink lstván, Toth Albertné

Sze rkeszt : Ősz Kata lin ( )

Lektorok: Nagy Mária, Várnagy Katalin

Gábor, Márkus Teréz, Musza Katalin,
Toth lmre



}l2. feladat I 0 pont
A Magyarhoni lrcildtani 'rársulat Áz éy sványu nevti progranrjának célja az ásványok
népszertisítése és az ismerctterjesztés. Évente háronr ásvánl jelrjlnek, melyek k zi.il internetes

szavazás eredménye alapján kertjl ki a nyeíes. A 2020-ban kiválasztott ásvány nagy
keménységii, fizikai és k miai mállásnak ellenáll' A leggyakoribb bÓrtartalmr1 ásvány, a

floldkéregben elofordul b r Íb hordoz ja. Színes változaÍai kÖzkedvclt drágak vek. A
keresztrejtvény vízszintes soraiba beíl'va a meghatározásban szerepl elemek nevét a kozépso,

árnyékolt oszlopb l megtudhatod, hogy mi lett Az év ásványa 2020 szavazás eredménye. (A
bekarikázott rész pedig arra utal' hogy drágak kénÍ macskaszem-jelenséget is mutat azásvány.)

l . Atommagiában 78 proton Van.

2. A legnagyobb elektronegativitás elenr.

3. Alkálifuldfem, fak zoldre festi a lángot.

4. Eztistos színtÍ konnyÍfém, &ffiely csomagol -
anyagként aháztartásokban is m egtalálhat .

5. Oxidj a - amit barnakonek is neve znek - a
hidrogén_peroxid bom lásán ak kat alizátora.

6. Ionjai okozzák avíz keménységét.

7. Savakban oldva a hidrogén laborat riumi
e l o á l l ításár a h asználi ák.

8. V.gyjele Sb.

E3. feladat 15 pont
Az (a) és (b) pontokban ktilijnféle csoportokat |átsz. Készíts eI belolí.ik egy-egy telített
szénhidrogén-képletet rigy, hogy felhasználsz minden csoportot, akár tobbszor is ha kell, de az
illetcí szénhidrogén a lehetcÍ legkisebb szénatomszámri legyen. A kapott két szénhidrogén
szerkezeti képletét rajzold fel, add meg a molekulák nevét, és add megazt is, hogy azllleto
molekulában hány primer, szekunder, tercier és kvaterner szénatom van! (Ha valamelyikb l
egy sincs a molekulában, akkor nullát írj be a táb|áEatmegfelelo cellájába!)

(a)
Csoportok: -C H;

CHt3 |H'C-Í- 
H.,C-Íi-"r.

cH.

Szénhidrogén-képlet:

Molekula neve: prlmer: szekunder: tercier: kvaterner:



(b)

Csoportok: *C H,

CH
I' '3

H,C-C-\)l
cH.

Sz'é n lr id roge ll -l< ép lct:

Molekula neve: pnmer: szel<under: tercr er: kv atern er.

E'4. feladat

A táblázatban

kítliun,t, loru,

Ír,d be a férnek

10 pont
a felsorolt fémek k ztil l0-nek a jellemzo tulajdonságai szerepeln ek nálrium,
magnézium, kalcium, vas, réz, cink, ez st, arany, alumínium, n, líIium, nikkel'
vegyjelét atáblazatba, a sziirke négyzetbe, ahozzátartoz tulajdonságok mellé!

o siÍrrísége kisebb avízné|:
. késsel vághato

vízze| hevese n reagál

petr leum alatt tárolják

a lángot sárg ára festi

voros szrnu

nehézfém

o j l megmunkállrat
. nedves levegon patina vonja be

o j l nyujthat , huzalokká, lem ezekké
alakíth at

o sosavban nem old dik
fohér színu,j l alakíthat

a legjobb h - és elektromos vezeto
tomény Salétromsav oldj a

ékszereket készítenek bel o le

elemi állapotban is el fordul

o eztistfehér színrÍ
o j l nyujthat, kalapálhat
o neh ézfém

o régi neve cin
. egyik otvozete abronz

ezustfehér színti

konnytÍfém
o vakít fénnyel ég

o ionja a klorofill alkotoresze
. ionjai nélktilozhetetlenek az idegsejtek es

izmok mtÍkodéséhez

. stirtísége kisebb a víznél
o késsel vághat

vízzel hevesen reagál

petr leum alatt tárolj ák

a lángot ibo 1 y aszínríre festi

eztistfehér színu
konnyiÍfem

O vakíto fénnyel ég

o a lángot téglavorosre festi
o vegytiletei a csontok felépítésében

részt
vesznek

eztistfehér színti
o j l nffithat,kalapálhato
o konnyÍÍfém

o feltiletén osszefuggo oxidréteg alakul
ki

. savakban és lrigokban is old dik
o érce a bauxit

. tomény savak a feltiletét passziválják
o ércei a magnetit, hematit

ttszta állapotban témes tényu,
sztirke
j l nyuj that , alakíth at

nedves leveg n rozsdásodik

sárga, csillog
elem j állapotban is
elofordul

. a tomeny salétromsav nem oldja
o a királwíz oldja
. ékszereket készítenek belole

aJ



Sz molás

Szl . fclad at I pont

A 20. szÍnad második felében a szolo novényvéde Imében jelentos szerepet játszott egy bordc5i

lé elnevezéstÍ szer. Ez egy oldat, amely l,0 t meg%o-os réz-szulfátra (CuSol), valamint

0,0l3 nlol/dm3 koncentráci jri mésztejre (Ca(oH)z) nézve.0,30 m3 bord i lé elkészítéséhez

hány kg kristályos réz-szulfát (CuSo.l'5l-lzo) és hány kg oltot1 mész (Ca(oIJ)z) sziikséges?

Feltételezlretjiik, hogy a bord i lé síiriísége ugyanannyi, mint a tiszta vízé. (p(víz) : l ,0 g/crn3)

Sz2. feladat I 7 pont

Egy-egy ismeretlen gázt vagy gázelegyet kell meghatározni az alábbi informáci kb l. A
halmazalkot részecskék sszegképletét és szerkezeti képletét add meg! Minden k t és

nemktjt elektronpárt ttintess fel!

A) u n-alkánok homol g sorában egymást kijveto két gáz elegye; 2,0 mmol-ja l02 mg

torncgií

B) elem, melynek srinÍsége 25 "C-on és l,0.105 Pa nyomáson l,55 gldm3

C) nemfém_oxid, melynek nitrogéngrízra vonatkoztatott srÍnísége l,0
D) szénlridrogén, l,0,l023 db molekul jn 5,0 g t mcgii

E) alkin, aminek a héliumra vonatkoztatott stinÍsége 10

Sz3. feladat 14 pont

203,6 gramm tcimegiÍ 3,49 tomeg oÁ-os nátrium-szulfát-oldatot 8,00 amperes egyenárammal,

grafit elektr dok segítségével elektrolizáltunk. A mtÍvelet befejezésekor l,000 gramm t megií

mintát vetttink az o|datb l. és (ftil s mennyiségiÍ) BaClz-oldatot adfunk hozzá. A keletkezett

fehér csapadék t mege szátrítás utrán 58,33 milligramm.

A) Mennyi ideig tartott az plektrolizis?

B) Legalább hány cm3 térfogatu lehetett a feleslegben hozzáadott BaClz-oldat? (Az
alkalmazott reagens oldat 2,00 ttimegoÁ-os, l,0l5 g/cm3 siÍnÍségiÍ volt.)

Sz4. feladat

Azonos szénatom számu nyílt láncri

Melyik a|kánt és alként tartalm azza

osszetételét !

10 pont

alkán és alkén elegyének széntartalma 81'0 tomegoÁ.

a gázelegy? Számítsd ki a gáze|egy térfog atszázalékos

Sz5. feladat 7 pont

Amm nium-poliszulfidot [(NH+)zS*] sáochiometrikus mennyiségrí,20 térfogat% oxigént és 80

térfogat%onitrogént tartalmaz leveg vel elégettink. Azégetés során kén-dioxid, víz és nitrogén

keletkezik. A keletkez , vízgozmentes gázelegy átlagos moláris tomege 32,5 glmo|. Írd fel az

égetés reakci egyenletét! Számítsd ki azx értékét, add meg a poliszulfid pontos képletét!


