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Mindenik kerdesre ot valasz adott, melyeket a, b, c, d, e-vel jeloltunk. A megadott valaszok kozul csak egy helyes, melyet X-el 
jelolsz. A vizsgalapon levo tablazat kitoltesekor nem javithatsz, mert az a helyes valaszt ervenyteleniti. Maximalis figyelemmel 
dolgozz!

1. Az alabbi kijelentesek kozul melyik helyes:

a) A borszeszegot gyufaval gyujtjuk meg es az ego kupakjaval oltjuk el.

b) Az uvegeszkozoket femfogoval melegitjuk.

c) Egy oldat kevergeteset nem korkoros mozgasokkal vegezzuk.

d) Egy Berzelius-poharban levo oldatot direkt langon melegitunk.

e) Az azbesztes drothalot nem hasznaljuk az uvegedenyekben levo oldatok melegitesenel.

2. A jelensegek felsorolasanak helyes sorrendje: a ho olvadasa, a bor megecetesedese, a bronzok megzoldulese, az uveg 
eltorese, a haj megfestese, a fotoszintezis, a kovetkezo:

a) Kemiai, fizikai, fizikai, kemiai, kemiai, fizikai jelenseg.

b) Fizikai, kemiai, kemiai, kemiai, kemiai, fizikai jelenseg.

c) Fizikai, kemiai, kemiai, fizikai, fizikai, kemiai jelenseg.

d) Fizikai, fizikai, fizikai, kemiai, kemiai, kemiai jelenseg.

e) Fizikai, kemiai, fizikai, kemiai, fizikai, kemiai jelenseg.

3. Egy vizet, kavicsot, kretaport, ecetet tartalmazo keverek szetvalasztasi modszereinek sorrendje:

a) Ulepites, szures, desztillalas.

b) Szures, kristalyositas, desztillalas.

c) Ulepites, kristalyositas, desztillalas.

d) Ulepites, desztillalas, szures.

e) Desztillalas, szures, ulepites.

4. Osszekeverunk 0,5 liter 6,022×1023 hidrogen-klorid molekulat tartalmazo oldatot 0,5 liter 112 g KOH-dot tartalmazo 
oldattal. A vegso oldatra igaz kijelentes:

a) A vegso oldat semleges.

b) 1 mol KCl-dot tartalmaz.

c) KOH-dot es HCl-dot tartalmaz.

d) Csak KOH-dot tartalmaz.

e) Csak HCL-dot tartalmaz.



5. A neutronra vonatkozoan, igaz az alabbi mondat:

a) Elektromos szempontbol negativ.

b) Elektromos toltese +1.

c) Abszolut tomege egyenlo az elektroneval.

d) Elektromos szempontbol semleges.

e) Elektromos toltese -1.

6. Ammoniat es szendioxidot buborekoltatunk vizbe, amig egy olyan so kepzodik melyben az alkoto atomok aranya 
H:C:N:O egyenlo 5:1:1:3-hoz. A kepzodott sora igaz az alabbi kijelentes:

a) A neve ammonium-karbonat.

b) A neve ammonium-cianat.

c) Az ammonia, szendioxid es viz molaranya 2:1:1-hez.

d) A harom komponens 1:1:1-hez molaranyban reagalnak.

e) A kepzodott so kek szinu.

7. Az E elem elektronjainak megoszlasa a hejakon, a kovetkezo: xe- a K hejon, ye- az L-en, ye- az M-en, (y+5x)e- az N-
hejon, (x-1)e- az O-hejon.

a) Az elem egy erteku pozitiv ionokat kepez.

b) Az elem egy ket erteku fem.

c) Az elem atommagjaban 37 neutron van.

d) A klorral XCl2 tipusu vegyuletet kepez.

e) Az elem nemfem.

8. 6,022×1023 oxigenatom van:

a) 0,5 mol O2-ben, 2 mol H2O-ben, 1 mol CO2-ban.

b) 2 mol O2-ben, 1 mol H2O-ben, 1 mol CO2-ban.

c) 11,2 liter O2-ben, 1 mol H2O-ben, 0,5 mol CO2-ban.

d) 22,4 liter O2-ben, 18 gramm H2O-ben, 0,5 mol CO2-ban.

e) 11,2 liter O2-ben, 2 mol H2O-ben, 1 mol CO2-ban.

9. Az E elem atomjanak 2+ toltesu ionja ugyanannyi elektront tartalmaz az utolso hejban, mint a P3- ion. Az E elem:

a) Neon

b) Magnezium

c) Argon

d) Kalcium

e) Egyik valasz sem helyes.



10. Lehetetlen reakciok:

(A)          Na2SO4 + 2HCl = 2NaCl + H2SO4

(B)          Fe + Cl2 = FeCl2

(C)          Fe + H2O(goz) = FeO + H2

a. (A)

b. (B)

c. (C)

d. (A) es (B)

e. (A), (B) es (C)

II. Tetel……………………………………………………………..……………………….. 20 pont
Adott az alabbi reakciosor:

(1) A → a + b↑ (2) a + HCl → CaCl2 + c
(3) b + B → Na2CO3 + c (4) Na + c → B + d↑
(5) Na2CO3 + HCl → e + b↑ + c (6) CaCl2 + B → e + f

Tudva, hogy az A-anyag egy femkarbonat es hogy 0,1 mol fematomban 120,46*1023 proton van, illetve a B-anyag megkekiti 
a lakmuszt, kerjuk:

a) Azonositsd a betukkel jelolt anyagokat.
b) Ird fel a reakciok egyenleteit.
c) Jelold meg mindenik reakcio tipusat.

III. Tetel………………………………………………………..………………………….. 30 pont
Az  1-es  kemcsoben  barium-klorid  oldat  van.  Azonositsd  a  2-tol  6-os  kemcsovekben  levo  anyagokat,  tudva  hogy 

mindenik tartalmazza a kovetkezo anyagok valamelyiket (oldatban): kensav, ezustnitrat, olomnitrat, natriumhidroxid, kaliumjodid. 
Az azonositashoz hasznald a munkaasztalodon levo sav/bazis indikatorokat es a kemcsovekben levo oldatok kozotti reakciokat.

FIGYELEM! Kicsi terfogatokkal dolgozz es csak a rendelkezesedre allo kemcsoveket hasznald.
Munkamodszer:

1. Mindenik mintahoz 1-2 csepp fenolftaleint hasznalj. Megfigyeleseid ird a vizsgalaphoz csatolt 1-es tablazatba.

2. Hasonlokeppen jarj el metiloranzs indikatorral is.
3. A kemcsovek  tartalmanak  azonositasahoz,  mindenik  anyagra  vegezz  el  ket  jellemzo reakciot,  osszekeverve 

(osszeontve) a kemcsovekben levo oldatokat.
4. Toltsd ki a vizsgalaphoz csatolt 2-es tablazatot!

IV. Tetel…………………………………………………………..……………………………………….…….. 20 pont
21 gram nitrogent tartalmazo, azonos molszamu kalium-nitrat es kalium-nitrit kevereket vizben oldjuk.
Szamitsd ki:

a) A feloldott sokeverek tomeget (mennyiseget).
b) A kezdeti keverek feloldasahoz szukseges viz terfogatat, ugy hogy a keverek kalium-nitrit tartalma 9,968% legyen.
c) A b) pontban nyert kalium-nitrat oldat tomegszazalekos koncentraciojat.
d) A kalium-nitrit mennyiseget, melyet a kezdeti szilard keverekhez kellene adni, azert hogy a keverek nitrogen tartalma 

15,24% legyen.

Atomtomegek: H-1, C-12, N-14, O-16, Cl-35,5, K-39
Avogadro szama- 6.022x1023 reszecske/mol
Megjegyzes: Munkaido 3 ora. 10 pont hivatalbol jar.

                                Sok sikert kivanunk!


