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FiJ,áIlÁTC}; szel:osi t".t t"íílj
lls, Cl 7 dm, .o.-o-o ]- etg.; riyonásu gézhalrnazé}lapotu alként fölös
i,i., -"§ltqtun}, {r51 8 addicíóe tern:éket kapunk.
§zánitsuk ki az alkéii -;,i'i§iépletét! 6 pont

,:,, iii, lOc seaui EOoc-or: telitett }.k§Co-o1detot 5ooC-ra hütünk,
iC; 6 §aSc4,4H2O vélik ki - Ei a vienentes só o1dhatősá6a 5.oC-on,hg BOoC-or; 1C0 g vizben 72,6 g vizgjentes ső oldódik?

6 pont

l " Zért" térben B00 cn} viz és la} cm1, 25oC-os, 1 etrn rlvonáeu géz
képez heterogén renoszert; majd 1 s sziliciun-dioxid tartaleu
ke}ciun,-karbidot juttatur-t a vizbe. Az esemény. következtében,
a gáztérben a rlyornás 6O0 nn}íg-rel növekszik . /A fejlddött 8éz-n.L. az oldatben való oldódását a szánitások szempontjából
elhanyagolhetjuk !,/

Hány eulyszózelékos az elegr kalciun-karbidra nézve és mekkora
az oldat p'-ja? /A pH-L elégeéges egy tizedes jeg pontosságig
negadni t ,/Adatok: Ca: 4o, C: I2, Lu, lr27.1o-14 /póI/Z

/a^7/2

oz 20 ",} o, r:.:;:'
tÖményeégÜ NaOH-oldatot adva 12 ,72B-t rnér.-.nk pH értékül.
Hérry aó../dn5 volt g sónav-o1dat.tönérlyeége, ée hány .r1 N"oH
oldatot kellett volna semle,esitéeként hozzáad.nl?

{ -1-

8 pont



'r.,e5 
"*}, 

nikkei r'II,/-szulfét vi,:e-s o1detét eleLtrolizéljuk 10

,- perci6;l ani közben az anCCon 2Co,T cnl, 1 atn. rryornésu rrr€/q
fejlódik és s ketód tönege 1 g-ne1 ryarepcCik. Á vissaamgradt

elektrolitbÓl 50 cn5, 1,2 norr,él, f=OrQ-es 1sktoru nótrium-

hidrnxid-oldattaI választjuk le e ne§ogreat t{iZ+-iont nenrlyi-

ségileg,

Hári"l OC*"" a fejlődött gáz hónérséklete és héqy amper volt Bz

áran erőssége?

Hárry ve€ryesfi-os, nÓlos és nornál volt aa oldet }iiSOo-ra nézve,

gz elektrolizis negkezdése el őLl?/ Adatok: Ni: #;
lr1,,!\

NisC1 z ,L,54 í7l/

l,rlindkét elektródon csak egrféle ion senlegesitődik. Az e].ektron

töltése 1,6.10-19C' Í A.S!.

14 pont

6. yélesspuk kl a következó ionok és molekulák küzül:

K*; N0-5; mi-, il^; Fe2*; Hcllc; Hrsor; x"0;; HcOOH;

azokst az ion, va§/ moleku]-a-ion párokat, anelyek e§ 0r5 pH-ju

H2s04-o1dstb8n eglidejüleg, arralitiksi értelemben jelentőe

nenr4yioégben egynás nellett nem ].ehetnek jelenl A kiválaeztott

ionpár ne].lé, irjuk fel a hozzátartozó ionegyenletet is!
12 pont



köve,t -

{/,

1, Egy oldat-rendszerbeti, ane}y sava.§ kén}rgtés,a ip&éL-Zi, &

!;ező sók vannak feloldva:

Áe]tO, ; C,l/Nar/ 2i LL/Nar/ 7.

Vólasszuk szét reagensek segitsógével az o] Cetban lévő katiorro-

kat ury, hogy az elválagztéshoz csak 2 noru.ál HCl-ot és 2 nornái

}iaOH-ot haszná}unk fei. Az elválasztési eljárés közben jelent,-

kező csapadékok, az oldatba]i 1évő eryszerü és összetett ionok

képletét, szinét is irju}: fe1. Á reagensek alkalnazása el6tt

és utén a kéniai közeg jell.gét a hozzévetőleges pH-értékek fel-
tüntetéséve1 jellemez ziik !

A választ áttekinthetően, szenléletesen irjuk 1e, esetleg fog-

laljuk téblázatba.

9 pont

8. A C*""O, ösezeglépletü vegyitlet Or02 no],jának eJ.égetéséhea

5n76 an} ZOoC-os 1 atm qyornásu oxigén szükséges. A veg3lület

4?rlOfó szenet, 6r4r?% trldrogént tarta].rmz. ldelyik vegrületr6].

lehet azó? IrJa fel a azerkezetétt

12 pont

9. Ila ery etílént, acetl].ént ée etanolt tartalnazó gázele8y 016

nólját negfele16 hdnéreékleten 2 nól oxigénben tökéletesen

elégetilrrk 2r8 nól gázelegyet rlyerí.trrk , Ezt az elegyet 20o0-ra

lelrütve 1 atn. nyonáson 36 &'gáz, Eajd meaze§ víaen.átvezetve

712 dn'gáz narad vlssza. ldi volt a gázelegy összetétele ég

nenr5risége?

-r-

12 pont



}0. iO n1 metángázból hány n) ecetilé4góz állitható
netán hdbontásához ezükeégee hőmarqyiséget is 8

reetángázból ke].l fedeznj,?

Feltételezzük, ho§ az égésbó1 ezármazó hő BOt-a lrasznositható,

és e hasznosithetó hőnek u&yanc§sk 6O*-a feCezi a hőbontást.

/e gázaY térfogatát azonos körülnények közöti hasonlitju}:

össze./

A netán égéshője 210 kcal/r'ó:.-, bornJ-ésh6je 45 kcal,/mól.

9 pont

€/q
elő, he a l

kiindulési
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