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Általános kémia dolgozat 

(emelt szint) 

 

 

1, Táblázatos feladat 

Töltsd ki a táblázatot a megadott szempontok alapján! 

 ammónia kén-dioxid szilícium-dioxid 

 

Rácstípus 

 

   

Rácsot összetartó 

erő 
   

Rácspontokban lévő 

részecskék képlete 
   

Vízben oldódik-e 

(igen, nem) 
   

 

Minden helyesen kitöltött sor 2-2 pont, 1 hiba egy sorban 1 pont, 2 vagy 3 hiba 0 pont. 

8/ 

2, Melyik atomnak van a legtöbb párosítatlan elektronja a negyedik periódusban? Hány 

párosítatlan elektronja van ennek az atomnak? Válaszodat az atom vegyérték 

elektronszerkezetének a felírásával magyarázd. A vegyérték elektronszerkezetet cellásan is 

ábrázold! 

 

 

Az atom kitalálása és a párosítatlan elektronjainak a számának megadása 0,5-0,5 pont a vegyérték 
elektronszerkezet felírása és cellás ábrázolása 1-1 pont. 
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3, Igaz-hamis 

Döntsd el, hogy mely állítások igazak illetve hamisak! A válaszodat az állítások alatt 

lévő táblázatba írd! Válaszodat minden esetben röviden indokold is meg (ha igaz, akkor 

miért és ha nem, akkor pl. javítsd ki).  

1. Ha színtelen ammónia oldatba azonos töménységű ezüst-nitrát-oldatból 1-2 cseppet 

töltünk, akkor a végbemenő kémiai reakció ellenére sem tapasztalunk semmilyen 

változást. 

2. A foszforossavban a foszfor oxidációs száma +3. 

3. Kálium-fluorid-oldat elektrolízise során az oldat pH-ja nő. 

4. Exoterm kémiai reakciók a hőmérséklet csökkentésével, endotermek pedig a 

hőmérséklet növelésével gyorsíthatóak. 

5. A szilícium-dioxid forráspontja alacsonyabb, mint a szén-dioxid forráspontja. 

6. Ha egy zárt, merev falú tartály hőmérsékletét 100°C-ról 200°C-ra növeljük, akkor a 

nyomás kétszeresére nő. 

7. A szén n=3, l=1, m=0 és a szilícium n=3, l=1, m=1 kvantumszámokkal leírt atompályái 

azonos energiájúak. 

8. Cinkből és ezüstből összeállított galvánelem működése közben az anód elektrolitja 

töményedik. 

9. A hidrogén-halogenidek közül (HF, HCl, HBr, HI) a hidrogén-jodid a legmagasabb 

forráspontú. 

10. A periódusos rendszer 3. periódusán belül az ionizációs energia balról jobbra 

monoton nő. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

          

 

Indokok 

1. 
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2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

Minden helyesen megválaszolt állítás 0,5 pont, a helyes indoklások 1-1 pontok. A végpontszám 

esetén nincs fél pont, lefelé kerekítek, mint a vizsgán. 

15/. 
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4, Táblázatos feladat 

Az alábbi táblázatban különböző gázokat és a halmazukat felépítő molekuláikat 

jellemezzük. 

Töltsd ki a táblázatot a megadott szempontok alapján! 

 PH3 H2S SO2 

molekula alakja 1. 2. 3. 

molekula polaritása 4. 5. 6. 

Molekula szerkezete a 

kötő és nem kötő 

elektronpárok 

feltüntetetésével 

(rajz) 

7. 8. 9. 

központi atom 

kovalens vegyértéke 

10. 11. 12. 

Levegőben merrefelé 

száll? 

13. 14. 15. 

 

1.-6. és 10.-15. 0,5-0,5 pontot érnek, a 7-9.1-1 pontot. A végpontszám nem lehet fél pont, fél 

pontos összpont esetén lefelé kerekítek, mint a vizsgán. 
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5, Kísérletelemző feladat  

1-1 főzőpohárban a következő sók vizes oldatai találhatóak: 

alumínium-szulfát-oldat  réz(II)-szulfát-oldat  magnézium-nitrát-oldat

  nikkel(II)-klorid-oldat  ezüst-nitrát-oldat 

Sajnos nem tudjuk, hogy melyik pohárban melyik anyag található, ezért különböző 

kísérleteket végzünk az oldatokkal. A kísérleteket és a kapott tapasztalatokat az alábbi 

táblázat foglalja össze: 

Oldat betűjele A B C D E 

Grafit elektródok 
között 

elektrolizálva 

Egyik elektródon 
fémkiválás, a 

másikon 
színtelen, 

szagtalan gáz 
fejlődik 

Mind a két 
elektródon 
színtelen, 

szagtalan gáz 
fejlődik 

Mind a két 
elektródon 
színtelen, 

szagtalan gáz 
fejlődik 

Egyik 
elektródon 

fémkiválás, a 
másikon szúrós 

szagú gáz 
fejlődik 

Egyik 
elektródon 

fémkiválás, a 
másikon 
színtelen, 

szagtalan gáz 
fejlődik 

Vaslemezt 
belemártottunk 

A vaslemez 
tömege 

megváltozott 

A vaslemez 
tömege nem 

változott 

A vaslemez 
tömege nem 

változott 

A vaslemez 
tömege 

megváltozott 

A vaslemez 
tömege 

megváltozott 

Nátrium-hidroxid-
oldatot öntünk 
feleslegben az 

oldatokhoz 

halványkék színű 
csapadék 

nem 
tapasztalunk 

semmit 

fehér színű 
csapadék 
képződik 

zöld színű 
csapadék 
képződik 

barna színű 
csapadék 
képződik 

 

A kísérletek során kapott tapasztalatokból döntsd el, hogy melyik főzőpohárban melyik 

sók vizes oldatai találhatóak! Válaszodat a só képletével add meg és az alábbi 

táblázatba írd! A táblázat kitöltése után válaszolj a feltett kérdésekre! 

Oldat betűjele Oldott só képlete 

A  

B  

C  

D  

E  
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a, Milyen az „A” oldat vizes oldatának a kémhatása? Válaszodat a megfelelő ionegyenlet 

felírásával magyarázd! 

 

 

b, Hogyan változik az elektrolízis során a „D” oldat töménysége? Válaszodat mindenképp 

indokold! 

 

 

c, Hogyan változik az elektrolízis során a „E” oldat pH-ja? Írd fel a folyamat bruttó 

(összesített) egyenletét és a felírt egyenlet által magyarázd a válaszodat! 

 

 

d, Írd fel az „E” oldat esetén a vaslemezzel történő reakció ionegyenletét! 

 

e, A „B” és „C” oldatok esetén miért nem változik a vaslemez tömege? 

 

 

f, Írd fel az „A”, „B” és „E” oldatok feleslegben vett nátrium-hidroxid-oldattal való 

reakciójának az ionegyenletét! 

 

 

A helyesen kitalált oldatok és az a, b, c, kérdésekre adott helyes válaszok 0,5-0,5 pont, minden helyes 

indok és helyesen felírt rendezett egyenlet 1-1 pont. 
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6, Egyszerű választás 

1. Melyik sor tartalmazza az alábbi azonos koncentrációjú vizes oldatokat csökkenő 

pH szerinti sorrendben? 

a) KOH, NaHCO3, Na2SO4, NaHSO4, H2SO4, HI 

b) KOH, NaHCO3, NaHSO4, Na2SO4, HI, H2SO4 

c) KOH, NaHSO4, Na2SO4, NaHCO3, HI, H2SO4 

d) KOH, NaHSO4, Na2SO4, NaHCO3, H2SO4, HI 

e) Egyik sem 

 

2. A Hund-szabály miatt… 

a) az alapállapotú szénatomnak 4 db párosítatlan elektronja van. 

b) az alapállapotú vasatomnak 4 db párosítatlan elektronja van. 

c) az alapállapotú hidrogénatom elektronja az 1s atompályán van. 

d) egy adott atompályán két elektron spinje eltér. 

e) a nátrium ionizációs energiája kisebb, mint a magnéziumé. 

 

3. Mely sor tartalmaz olyan fizikai illetve kémiai folyamatokat, melyek 

energiaváltozás szempontjából biztosan azonos előjelűek? 

a) jég megolvasztása, jód szublimálása, hidrogén molekula atomizálása, nátrium első 

ionizációs energiája 

b) fagyás, párolgás, pályaenergia, klóratom elektronfelvétele 

c) forrás, magnézium második ionizációs energiája, rácsenergia, fagyás 

d) víz elpárologtatása, jég megolvasztása, kloridion képződése klóratomból, jód 

szublimálása 

e) szén-szén kötés felhasítása, vízgőz lecsapódása, víz megfagyása, kloridion 

képződése klóratomból 
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4. Melyik állítás hamis? 

a) A pályaenergia függ az atompálya magtól való távolságától és alakjától. 

b) Molekularácsos és atomrácsos anyagok között elemek és vegyületek is 

megtalálhatóak 

c) Szolból melegítéssel gél képezhető 

d) A kolloidok adszorpciós készsége nagyon jó a nagy fajlagos felületük miatt. 

e) Az alumínium második ionizációs energiája kisebb, mint a harmadik ionizációs 

energiája 

 

5. Azonos pH-jú ammónia és nátrium-hidroxid-oldat esetén melyik állítás igaz? 

a) Az oldatokat hígítva az oldatok pH-ja nő. 

b) Az oldatokat hígítva mind a két bázis diszociációfoka nő 

c) Az oldatokban azonos az oxónium ionok egyensúlyi koncentrációja 

d) Az oldatok azonos mennyiségének a közömbösítéséhez azonos mennyiségű és 

koncentrációjú sósav szükséges 

e) Az oldatok nem tartalmaznak szabad molekulákat 

 

6. Biztosan apoláris egy molekula ha… 

a) elemmolekula. 

b) szimmetrikus szerkezetű. 

c) nincs a központi atomon nem kötő elektronpár. 

d) a központi atomhoz csatlakozó ligandumok minősége megegyezik. 

e) kétatomos. 
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7. A CO2(g) + H2(g) ⇌ CO(g) + H2O(g)  ΔrH=41,0 kJ/mol egyensúlyi rendszert biztosan a 

termékképződés felé fogja eltolni a… 

a) hőmérséklet csökkentése 

b) nyomás növelése 

c) katalizátor alkalmazása 

d) hidrogén elvétele. 

e) egyik sem. 

 

Minden helyes megoldás 1-1 pont 
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7, Négyféle asszociáció 

Írd be a helyes választ a táblázat megfelelő rublikájába! 

A szigma kötés 

B pi kötés 

C mind a kettő 

D egyik sem 

1, Minden molekularácsos anyag halmazában megtalálható. 

2, Minden atomrácsos anyag halmazában megtalálható. 

3, Egyszerű ionokból felépülő ionrácsos vegyületek halmazában előfordulhat. 

4, A klóratom képes ilyen kötést kialakítani 

5,  A kálium-nitrát halmazában megtalálható. 

1. 2. 3. 4. 5. 

     

Minden helyes megoldás 1-1 pont 
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