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$afa$a$o$
1. Réu:órc 10CI gnamm$ának pörkölése a'n aLábbÍ' egyen]-etek szerínt

7B'8 g 8615 százalékos tísatagágu fénrrezet ad. Ag órc Ca"S ós
ÜuS mel]-ett' més ]-]- snázaa,ók índlffgrens szenn[c;ődést ág tartalnrag'.
}Iány saága]-ók Cu'S van a rézércben?

Űu'S*02=2Űrl+SÜz

CUS +0r- 0u+S0Z

Cul 63, 55
S: 32, 06 T'Pent

2, Há:ry o*,1 kérrbidr-egérr o1d'ódik 10o g víaben 2Ooc-en és 1 atm
2 . r. r I r r-a--r-t-t--^ 

-!-,,- -J- 
anyomáson, ha,a z tgy telitett kónbídirogénes víz ].or00 g-ja

4

50'00 cmJ 013_0 móLos KMn0n -o]-datot szÍntelenít e]. a
í'I{nou + H'S - lo1n02 + K'Sou + KoI{

kiegésairrtendő egyenlet ezerint? b porrt

5. Ká1iurn-a1urn1rr,irrm-tírnsót' KA1/S0 
4/ z.J-2Hro-oi á11ítB]* e]-ő.

100 g ]-6'0 sulyszáaalékgs A12/S04 / 
'-o}datbga 

sr,üije'híometrikus
raennyÍségti 8'0o sulyszáaa].ékos Krsó*-o]-datot eJ_egyíttink.
}iágy graJnn Kfllso4/2. ]-2I{2o.kats*í-ayosod1k kÍ a 2ü Co-os
o1dat&i51? Á teIitett tínsóoöd'at 20 Cs-on 5 

' 
50 sulyszázalék

KAl/So4 / z-t tartalmaz.
Atorseulyok: K: 39rl Á]-} 27ra S: 12rl o: ]_6'0 Ií: 1'0

7.2 pont

-1r



4. KrÍstál}wíaét r6szben elvesztett nátr1urn-karbonátból ég nátrÍrm-
hídgeeón-ka:sbonát'p'ó1 á11ó keverék 1126 g-jából 50ro ml 1l5? mólgs

HÜl-o]-d.at hatásiá.,,ca meJ.egltéskor' 592 **5 T6o l{gmm nyonásu
20 Co-os Caréáa keletkeaÍk. á fe3.es&egbm vÍssue.maradt sav köatjmb.ö-

sítésé:re 3412 m1 1r12 uóJ-os Na0H-o1dat fogy. !{ány su1yszá*'ga1-ék
I{arCOr-otl Nafic0,-ot és i{rO_t /t<ristá].wÍze*/ tartalmaz a keverék?

Átomsulyok: Na:25la C: ]-2'0 ol ]-6'o H: 1rO

? 
12 pont

5'5 K:rÍstá]-}e,s rnátrium-kromát 3r+2 gralnmjábóJ- 10o o*3 o]_datot kész1tiin]c
a,rae1yb61 20 

"*3-t 
k1pípettáaunk. Á 20 

"*3 
g1datot savas közegben

fillös mennyíségii Kr_jelen].étében ísmeretlen tönénységü Na'S'or-ol"dat-
ta;l titrá]-ta ]-2 ,*3 fogyást t'apaszta].unk. Ha 1crigtá1yrÍz'u''tós
ná{irírrm-krornát 312+ gr'arnmjából készÍtiink 100crn5 oldatot és ebbőL

20 "*3-t aa e].őaő]nőa hasonló köci.i]-nények között tÍtrá]-unk rneg,

?+ .*" fogy a váltoaatlan tög'éaysésii l{anSror-oldat}ó1. Hány nóL
kristál3nr1zet tartalnaz a krístá]-yos nátríum-kromát?
l{al 23 Ürl 52 K: 39 S: 32 I: f27
Kiegészitő egyenletek:

i{ar0:roo + iírS0o + KI = KrS0u + crr/son/, + Hra + 312 *

+ NarSOUp NarSrO, + AZ = ldaI + i'larSn05
L4 Psnt

6'. Szénlrídrosén - a/mely gőzének oxigénre vgnatkoztatgtt süriisége
3175 - l?-szeres térfogatu oxígénben égettínk e1. Áz ésésné1 a'z

oxigón feles-,legben YalL. A.z égéstextoék térfogata, a via:gőz kondenzá-
].ása ratán 30:.'í-ka1' esökken.
Ád.juk meg a vegyület képletét és a.% égós egyen]-etét,!

10 pont

7. Egy CrHr$o összegképletü sgze]lres vegyüIet gőzét 2ara szár'alékos
oxÍgénfeles-,legben elégetjük. Á vegytilet széntartalma szón-d'ioxid-
dá, hidrogén tartalma vizgő. zzé, nÍtrogéntartalma pedig eler:ri
nitrogéngéngé alaku].. Irjuk fe3. &.sZ égés reakeíóegyenletét és
á].]-apitsu.k meg, hosy mekkgra aa ésésí reakcíó során kapott gáze]_egy

ti1drogéngórrzta vonatkoztatott reIativ síiriisége? 8 r:ont

-z-



B. }Íalleg3r et1].éat' ecetiléat és e{i.analt" tarta].mazó gáaeJ.egÍ 016
mól$át 'roegfe3.e].ő hőnérsék]-etsn 2 $ó]" ex1gónbea tijkél.eteeeg
e3.égetiink 2r8 nó3. gáaeJ-egyet nyertink. Ezt az eJ-egyet 20g0-ra
]-ehiítve 1 at*. nyonáson 36 d;j EáZs ma$* $eszeg vÍzen átvezetve
'I 12 d*'3 gáz marael vigsza' Hí vo]-t a gáaelegy összetéte].e?

12 pont

9.' 'lKá1iun-gzu1fitt| felírafu iívegből L00 ng amyagot 3o'oo 
"*5 

oro5
gró].gs Jóde1datba szónrsk. /A jóöo3-dat eóea,vat ís tarta-1rnaa./
Fe1o]-&ódás utá:a a fö3.ijs, Jód e]-sairrte]-enítésébea L2r00 **3 o|ro
nó]-os Na'Sro, o]-dat fogy.

}1Í vo]-t aa tirrugbeal K2so5 . 27120 vagy KzSeO' /pírosrultjbl't
Kíegé szitend'ő egyenLete$l

SOr2- + IZ= I- + to4t-

vagg Seo5'- * Í2 = *o4'- + 3-

é s Í2 * s2o32' = 1- +'4o6'-
8 pont

].0; 10 m3 netráx6ázbó1 háür rrn5 aeetíléaeáz á]-lít}rató elő, }ira a rnetárt
hőbggrtrí-sáb;az sztikséges b6nenrryÍ.séget Lg: a kÍÍ'rldulásí netáneágból.
ke11 fedezní?
}'e]-téteJ-ezzük' bosy aa égéeb,ől szárr,aaő bő 8oÍó-a basznosítbetó'
és a::hagrag,ogitba{ió ,bő,"arek Eg3rglqcg'a,k sO/._a feilezÍ a hőbontást.
/ * aáaek térfegatét aa@:l@s körtilaények között haso:g]-itJuk
össze. /

Á netán égésbőJe 2]-o kea]./r,óL, a'ornláshője 45 kcal /mól.
9 pont

*3-


