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onszÁcos KözEPIsXoIAr t.ettuttrtÁt'tyt WRsENY I976/77.
Kém1a tagozatosak laboratóriumi fordu1ója

Név: Munkahely sorszána:

1. felattat: Egy egyértékü gyenge sav disszociációá]'1anduju*}"T:É::-

AJánlott nunkainenet:
a,/ Készitsen or1oO normá1 oxálsavoldatot a

rende1kezésre á11ó krístá1yv1ztartalmu oxáleav-
ból desztillált vizze1. Az cxáleav báz1sokkaI
kétértékü savként reagá1 . Az oxáloav 1 mó}ja

2 móL vizze1 kristályosodik' kép}ete:
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b/ A bürettát töltse neg a Bli3el:jÉfgg! 0'1 norrnál NaoH-o1datta1

és tÍtráJ.ja meg a készített, pontosan isnert normalitásu oxá1savolda-

trt, majd pedig a 1oo n1-e6' sorszámrzott folyadéküvegben 1evő egyér-

tékíi gyenge eav o1datát.
c/ Az egyértékü gyenge sav o1datábó1 higitson fel 10 rnl-t ponto-

san tlzszeresére. tríérJe rneg az eredet1 és a tIzszereere higitott egy-

értekü gyenge sav o1datának a pH_ját e1őször univerzá} indíkátorpa-
plrral, roajd or1 pti-e8ysé8re Stufan indikátorpapJ.rral . /Á Stufan in-
ct1kátorpap1r haszná1ata: öntsön kí a v1zsgálandó o1datbó1 néhány rnl-t
tiszta és száraz óraüvegre. Mártson bele egy sze}etet a megfe1e1ő pH_

tartományban mérő indikát orpapirból ugy, hogy az ösgzes szlnes csik
e8yszerre átnedvesedjék. Ezután hason1ltea össze a középső' 1ndikátor-
tól származó ceik ezínét a fölőtte' i]-1 . alatta l-evő )-)l öeszehason-

l1tó festéktőL szátmazó cs1k sz1néve1. ÁI1apitsa rneg, hogy az 1ndiká_

tor szj"ne melyik összehasonIitó festék szinéve1 egyezik me8 a 1egjob-

ban, az ezen 1evő szán adja a pH-t. Ha az indlkátor szine két csik
sz1ne közé es1k, becsléssel állapitsa neg a p}i-t. Á szin összebason-

l1tását nedves állapotban, közvetlenüI az oldatbamártás után ke11 e1-

végezni . /
d/ A t1trá1ás1 adatok alapján szánítsa ki a kapott savoldat nor-

malitását. A rnért pH-értékekből szán1tsa ki az eredet1 és a higitott
olctathlclrogéníon.koncentrác1óját,rraJdpedÍgasavdisszoc1ác1óá1-
landóJát.Végered'nénynekazeretlet1ésahigitottsavoldatatlataibó1
nyert al1sszociációál1antlók szár'tani középértékét fogadja el'

Üsyeljen arra, hogy a nérés1 atlatokat ee a sz:ínitásokat jó1 át-

tekinthetően Írja le.
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oRszÁcos KöZEPISKoI,AI TÁNuL!íáNYT WRSENY 1976/77 .

Xemia tagozatogak laboratóriuroÍ forciuló ja

Név: Munkabely eorgzáma:

2. feladat: A számozott kéncsövekben az alább íelsorolt anyagok vizes
oldatái vannak.

A1C13 HCI HZOZ Na2S2O3 ' TeS04 H2S04 Naolt NaCl

Pb&o3/z wo3 NH4cr Nat0o,

Á so!6zán nen egyezik meg a feloorolás sorrendJéve].. Határozza meg

a }re)'yes eorrendet, vagyis azt, hogy nelyik olciat mtlyen aorszámu

kéncsőben van. A vizegá1athoz csak a sorszáloozott kérncsövekben levő
oldatok, valamint deszt1l1á].t vÍz, kéaceövek és Bunsen-égő használ-
ható, bámeIy náe reagens vagy indíkátor használatá t11os, a láng-
featésl k1outatás 1s tilos.

Vlzsgálatának nóilszerét és a kisérletek erednéayetbdl 1evont

következtetéselt irja. Ie.
Az elvégzett reakciók közül vá1aeszon kÍ ijtöt' és írJa le a

reakcióegyenletét, lehetóIeg 1onegycnlet alakJában. Á reakciókat ugy

válassza ki' hogy ezerepeljeu csapadékképződésse1, csapaaték-oldódás-
ga1 és gázfeJlődéssel járó átalaku1ií8, valarrint redorlíolyanat ls.
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oRszÁGos KÖzEP1sKoLAI TANU].,MÁNYI vERsEl{Y l9'l6/77.
Kérnia tagozatosak laboratóriuni fordulóJa

Név: Munka}re]y sorszáma r

3. fetadat: Istneret1enként o1yan szerves vegyütet vÍzea o1tlatát kap-

Ja, anely moleku1ájában
a/ nitrogént es ként nen tartalrnaz'
b/ n1trogént tartalmaz' de ként nem /a vegyület Na0H-dal e]-

bontható/ 'c/nltrogéntésként1starta1maz/avegytíetNaOH.dalelbont-
ható/.

Egyezerii kisér1ettel határozza neg, hogy az ismeretlen a felsorolt
háron t1pus közü1, me1y1kbe tartoz1k.

Á kinutatáshoz a munkaasztalon 1evó eszközök, a po1con 1evő

reagensek ée a vegyifü1kében Ievő törrény savak is f e ].}raszná1hatók .

Válaszában azt 1s irja 1e, hogy nílyen pozitiv 111 ' nilyen ne-

gat1v ereclnénnyel végződött reakcló alapján döntött'


