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Feladatok

1. Kb" 10 sorban foglalja öseze versenybeezámolóját ,/pálya-
nurrkáját,/. Mindenkíre kötelezó feladat !

10 pont

2. 50rOg KrCrrOr-ot akarunk átkrístélyositani.
a,/ Hárry g vizben ke1l feloldani az 5010 8 arvagot, ho§

9ooc-on éppen telitett oldatot kapjurrk?

bl 
^ 

9Ooc-on telitett o1datot 2OoC-ra ]-ehütve, hár\y granm

kristályosodik ki?

4g4l- |ru
a

vIz

vLz

9OoC-on

2OoC-on

KrCr r0r-ot old

KrCr rOr-ot old

8715 g

12,0 g

KrCr rO,

1C0 g

100 e

6 pont

7. 1r0O liter telitett NaCl-oldat 
'lt 

8 NaC1-ot tartalmaz.
e

A azilárd §aCJ. oürüsége 21160 g/cm', a telitett Na0l-oldat
siirüsége 1r19?., ú"^-l . /Lz adatok 2OoC-ra vonatkozn&./

V szánitsuk ki a tetitett oldat #W#*.s össze-
tételét.

b/ §sáInitguk ki, hogy 1OO s viz hány 8 §aCl-ot old.

c,/ Hasonlitsuk össze az oldat térfogatát a tiszta kompo-
nensek térfogatával és állapitsuk nr€gl történik-e tér-
fogatcsökkenée /kontíakcíó/ oldódás közben.
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10 pont



setánt és hidro8ént tartalmazó gázelegy levegőre vonatkoz_

tatott siirüsége or4r.§enr5ri hő r6rerhet6 a g$ze}egy éar

köbné t erének / zol,f,ffi eréget és éveJ,?

/A Leveg6 átlagoe nóI
8ralulBi

t7 
gr'ayr^. /

'g 
pont

gázelegylzez 62 cű
oxi.géngázt, vezetürü. A gázelegyet elektronos szikrával neg-

grujtjuk és elégetjtik. A visszarnaradó gázok térfogata - a

virz eltávo;-itása után - 40 .Ű. lr. " vízmentes gázokat kálíun-

-hidroxid-oldaton vezetjilk át, atkor térfogatuk 16 ",5-,"
csökken.

sgánítsuk ki a kezdeti metán_etán alery,térfogatszázalékos,
össz etételét.

a
a

hidrogén égésh6je:
metán égéshője:

8 oont

Égy gázelegy hidrogénb61, oxigénb61 és argonból á1l. Áttaepr
nolekulasulya 18160. Ea az elegyet elektronog szikrával fel-
robbantjuk, uajd a keletkezett vízgőzt a térb61 teljesen eI*

távolitjuk és a naradékot az ef.egl eredeti rlyonására ég b6-
nérsákletére hozzuk, a Dgradék gáz térfogata az eredeti tér-
fogat ar25bazerese lesz. A naradékban az argon nellett
oxigén mutatható ki.

számitsuk ki niJ.yen yolt az eredetí gázelegy térfogatazáza-
lékos ösezetétele?

Az argon atonou\r a 79 r95.

l

6.

4-

12 pont
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'l . 12 grenrr kristáJ.yos réz-szulfátból ,/Cu§Oo .r3l20/ 1O0 grann

oldatot kéezitttrrk ée e},ektrolizáljuk. Menrryi lesz az o1dat

szézalékoe Cu++-ion koncentrációja abban az idópontban,
anikor az an6d9a fejl6d6 oxigérrgáz térfogata éppen 4OO B1

/Zoac-ra és ##.nyoráu"a vonatkoz talva/?

A réz atonsulya 6rr5
Á kén atomsuly a 72rO

].O pont

8. W gázelegy g su\rszázalékot tartalnaz az A gázból /mole-
kulasulya Ma/, b sulyszázalékot a B gázból ,/nolekulaotüya
M*/ és g sulyezázalékot a C gázból ,/rnolekulasu§a Mc/ . Vezeg-

"Ur 
te, hogy hogyan g2árnitanárrk ki a báronkomponensíL 8áz-

elegl térfogatszáza].ékos összetételét.

10 pont

I

9. Wc05-bó1l eóc0}-bó1 és BacO.=*ból á1]"ó keverék Lr694 g_ját
48og0-re hevitjük. A keverék sulya 11245 g-r.a esökken, ezt
a maradékot 20 cn, 2 nólos HCl-oldatban oldjuk és a CÓ, n-
forralása után visszamaradt savat títrá]-áskoi J.B;9 em2 ,

Or741 mólos Na0H-oldattal közönbösitjük. Mi}yen a kevenék
oulydzázalékos öeszetéte].e? /4*OoC-on a iígCO, é" a CaCO,
oxiddá slakuJ., a BaCO, nem változik.,/

Atonsulyok: Ms 24 ,7; Cd tL? )4; Ba L5? ,4.

14 Bont
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. Egy AB, összetételü gáz a következí egtenlet szerint
disszociá]-:

AB2<=+ * o, + n2 ;

' q A\{?a,

a dísszociáció elhar5ragolható. tía a 2ro0-os i-at*
gázt, zárt térben 2OOoC-ra nelegitjitk, r5ronrása

nő. A nolekulák hány ezázal'.éka dísszociál ebben

10 pont

1l.

25oc-on

Szánitsuk ki a KOIi képzddési
alapján!

K+HaO+aq = KOH. ag t L/2 H2

Hr+L/2 O, = HrO

KOH+aq=KOH.aq

h6jét az alábbi aclatok

-,0ü,2 LYl*^ü
Qr = {&{eeal. /exotern folyanat./,l _2s\82[vlJ
Q2 = ffii §oterni 

folyarnat,/

Q, = -ifi:e*eel /exoi erm folyanat,/

az esetben?

12 pont
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