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2021 májusi emelt szintű kémia érettségi feladatsor 

Megoldások 

Jelmagyarázat 

Pirossal a helyes megoldásokat tüntettem fel (amit érdemes volt a lapra is írni), zölddel 

pedig a megértést segítő illetve egyéb magyarázatokat, észrevételeket. Ha minél 

gyorsabban végig akarod pörgetni, akkor csak a pirosakat olvasd, ha érdekelnek a 

magyarázatok vagy érdekességek is, akkor a zöldet is olvasd el. 

1 Táblázatos feladat 

A következő táblázatban két gáz, a szén-monoxid és hidrogén tulajdonságait kell 

összehasonlítania. Töltse ki a táblázatot! 

A gáz neve szén–monoxid hidrogén 

Molekulájának szerkezeti 

képlete a kötő és nemkötő 

elektronpárok 

feltüntetésével 
  

Szín, szag színtelen, szagtalan színtelen, szagtalan 

Melyik gáz fogható fel víz 

alatt, és miért? 
mind a kettő, mert nem oldódnak vízben 

Mindkét gáz felhasználható 

fémek előállítására. Írjon 

egy-egy példaegyenletet! 

Fe2O3 + 3 CO = 2 Fe + 3 CO2 CuO + H2 = Cu + H2O 

Melyik gáz viselkedhet 

oxidálószerként? Egy 

példaegyenletet is adjon 

meg! 

mind a kettő (mert képes a a CO esetén a C, a hidrogén 

esetén pedig a hidrogén oxidációs száma csökkeni) 

2 Na + H2 = 2 NaH (más alkalifém is jó) 

vagy CO + 2 H2 = CH4O (itt CO oxidálta a hidrogént) 

Megfelelő körülmények között mindkét gáz reagál klórral. 

A klórral történő reakció 

egyenlete 
CO + Cl2 = COCl2 H2 + Cl2 = 2 HCl 
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A reakcióban keletkező 

molekula… 

alakja:  

síkháromszög (trigonális 

planáris) 

szilárd halmazára jellemző 

legerősebb másodrendű 

kölcsönhatás:  

dipólus-dipólus 

kölcsönhatás  

Egy nevezetes gázelegy a két gázt 1:3 térfogatarányban tartalmazza. 

A kérdéses gázelegy neve szintézisgáz 

A gázelegy előállításának 

reakcióegyenlete 
CH4 + H2O = CO + 3 H2 

 

 

2. Esettanulmány 

Olvassa el figyelmesen a szöveget és válaszoljon a kérdésekre!  

Csípősen hatásos: kapszaicin 

A szöveget megtalálod az eredeti feladatsorban: 

https://www.emeltkemiaerettsegi.hu/regebbi-erettsegi-feladatsorok/ 

a) Összetétele szempontjából a kapszicin és a kapszaicin az anyagok két eltérő csoportjába 

sorolható be. Melyek ezek? kapszicin: keverék (nem egy konkrét vegyület) kapszaicin: 

vegyület vagy kémiailag tiszta anyag 

b) Legalább hányszor nagyobb a habanero paprika Scoville-értéke, mint a magyar erős 

paprikáé? legalább négyszer és mivel legalább volt a kérdés, ezért a magyar paprika 

esetében a legdurvább (25000), a habanero esetében pedig a leglightosabb (100000) 

csípősséget kellett feltételezni. Ezek hányadosa adta a megoldást. 

c) Elősegítheti-e az erős paprika fogyasztása a fogyást? Indokolja válaszát!  

Igen, mert a kapszaicin felgyorsítja a zsíranyagcserét és növeli a jóllakottság érzetét. 

(szövegben benn volt szinte szó szerint) 
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d) Jelenleg a gyógyászatban milyen formában és milyen panaszok enyhítésére alkalmazzák a 

kapszaicint?  

A (kisebb hatóanyagtartalmú) krémeket, kenőcsöket izomfájdalmak kezelésére, a (nagyobb 

hatóanyagtartalmú) tapaszokat neuralgiás fájdalmak enyhítésére használják. (szövegben 

benn volt szinte szó szerint) 

e) A cikkben említett kutatások alapján írjon két példát arra, hogy a jövőben milyen 

egészségügyi problémák enyhítésére, kezelésére alkalmazhatják a kapszaicin-tartalmú 

készítményeket!  

fejfájás tüneteinek enyhítése, szívpanaszok esetén a fizikai terhelhetőség növelése, 

vércukorszint beállítása, gyomorpanaszok enyhítése. (szövegben benn volt szinte szó szerint) 

f) Nevezze meg azokat a szegedi professzorokat, kutatókat, akikhez a cikk végén szereplő 

vegyületek köthetők!  

kapszaicin: Jancsó Miklós 

A–vitamin: Waltner Károly 

C–vitamin: Szent-Györgyi Albert 

g) Adja meg, hogy a kapszaicin, az A-vitamin és a C-vitamin közül melyikre/melyekre igazak 

az alábbi megállapítások!  

- alkoholos OH–csoportot tartalmaz: A-vitamin, C-vitamin (olyan OH csoport, amely telített 

szénatomhoz kapcsolódik) 

- amidcsoportot tartalmaz: kapszaicin 

- királis szénatomot tartalmaz: C-vitamin 

- konjugált rendszer, de nem aromás: A-vitamin, trükkösen, de a C-vitamin is 
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3 Egyszerű választás 

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres négyzetbe!  

1. Melyik megállapítás nem igaz a cinkre, illetve az alapállapotú cinkatomra?  

A) Átmenetifém.  

B) Legkülső héján 2 vegyértékelektron van.  

C) Nehézfém.  

D) 2 párosítatlan elektronja van. 0 van neki 

E) Három telített héja van. 

2. Melyik az a sor, amelyben a felsorolt molekulák központi atomjának egyaránt négy a 

kovalens vegyértéke?  

A) CH3Cl, HCHO, SO2 mindegyik központi atomnak 4 kovalens kötése van 

B) CO2, SO2, H2SO4  

C) CCl4, SO3, NH3  

D) H2SO4, H3PO4, CH4  

E) HCHO, SO3, CHCl3 

3. Egy só telített oldatához még több sót keverve…  

A) túltelített oldat keletkezik.  

B) heterogén rendszer keletkezik. mert a só ott marad a pohár alján feloldatlanul 

C) emulzió keletkezik.  

D) egyfázisú rendszer keletkezik.  

E) ha a só endoterm oldáshőjű, a rendszer hőmérséklete csökkenni fog. 
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4. A halogének csoportjában a periódusos rendszerben lefelé haladva…  

A) csökken az atomok mérete.  

B) nő az elektronegativitás értéke.  

C) csökken az elemek standardpotenciálja. lsd fv-tábla. de amúgy is fentről lefelé csökken az 

oxidáló hatásuk (azaz a standard elektródpotenciáljuk is) 

D) nő a vegyértékelektronok száma.  

E) csökken az elemek olvadáspontja. 

 

5. A kén-dioxidra és szén-dioxidra egyaránt igaz, hogy…  

A) molekulája 2 db π–kötést tartalmaz. rajzold fel és meglátod, hogy ez jó (1+1=2 pi kötés) 

B) molekulája lineáris.  

C) jellegzetes szaga van.  

D) molekulája 4 db nemkötő elektronpárt tartalmaz.  

E) savas esőt okoz. 

 

6. Melyik sor tartalmazza a vegyületeket növekvő forráspontjuk sorrendjében?  

A) ecetsav, izopropil-alkohol, aceton, etil-metil-éter  

B) ecetsav, izopropil-alkohol, etil-metil-éter, aceton  

C) etil-metil-éter, aceton, ecetsav, izopropil-alkohol  

D) aceton, etil-metil-éter, izopropil-alkohol, ecetsav  

E) etil-metil-éter, aceton, izopropil-alkohol, ecetsav éter-diszperziós, aceton dip-dip kcsh, 

alkohol és karbonsav hidrogénkötés, de a karbonsav fp értéke magasabb, mert két 

molekulából álló aszociátumot képes képezni. 
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7. Az acetamidra vonatkozó állítások közül az egyik hibás. Melyik az?  

A) Az N-metilformamid konstitúciós izomere.  

B) Molekulájában két elektronpár delokalizálódik.  

C) Halmazában hidrogénkötést alakul ki.  

D) Folyadék halmazállapotú (25 °C-on, légköri nyomáson). sajna szilárd, az amidok közül csak 

a formamid folyadék 

E) Vízben jól oldódik. 

 

8. A β-D-glükóz és a β-D-fruktóz…  

A) molekulái tükörképi párok.  

B) egyaránt aldohexóz.  

C) nyílt láncú molekulája pontosan négy darab hidroxilcsoportot tartalmaz.  

D) gyűrűs molekulája oxocsoportot is tartalmaz.  

E) vizes oldata pozitív Fehling-próbát ad. glükóz, mert aldóz, azaz alapból tartalmaz formil 

csoportot. fruktóz huncut, de azért adja, mert a lúgos közegben átizomerizálódik  

4. Kísérletelemző feladat 

A hidrogén-klorid, a nátrium-hidroxid és vizes oldataik vizsgálata  

A) Jellemezze a felsorolt fémeket aszerint, hogy melyik oldattal reagálnak (tegyen a 

megfelelő cellába X-et), majd adja meg a 2.) pontban kért reakció egyenletét! 

1. Sósavban a negatív standard elektródpotenciálú fémek, NaOH-oldatban pedig az 

amfoter vagy azok a fémek oldódnak, akik a vizet képesek redukálni (mert az NaOH oldatban 

sok-sok víz van) 

vegyjele Ag Ca Cu Fe Zn 

Sósavval reakcióba lép  X  X X 

NaOH-oldattal reakcióba lép  X   X 
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2. Írja fel annak a reakciónak az egyenletét, ahol színes oldat keletkezik! 

Fe + 2 HCl = FeCl2 + H2 

A képződő vas(II)-ionok miatt az oldat zöldes színű lesz. 

B) Két kémcső közül az egyikben sósav, a másikban NaOH-oldat van. Mindkettőhöz AgNO3-

oldatot öntünk.  

3. Mit tapasztalunk?  

A sósav esetén: fehér színű csapadék képződik 

A nátrium-hidroxid-oldat esetén: barna színű csapadék képződik 

4. Adja meg a lejátszódó reakciók ionegyenletét!  

Ag+
(aq) + Cl-(aq) ⇌ AgCl(sz) 

2 Ag+
(aq) +2 OH-

(aq) ⇌ Ag2O(sz) + H2O 

C) A következő szerves vegyületek reakcióit vizsgáljuk sósavval és nátrium-hidroxid-oldattal: 

benzoesav, etil-klorid, etil-amin, glicin  

5. Melyik anyag reagál mindkét oldattal? glicin (mert amfoter) 

6. Adja meg egy olyan lejátszódó reakciónak az egyenletét, amely nem sav–bázis 

átalakulás!  

C2H5Cl + NaOH = C2H5OH + NaCl (szubsztitúció) 

VAGY C2H5Cl + NaOH = C2H4 + NaCl + H2O (elimináció) 

D) Ahogy a 7.) és 8.) kérdésben látható, különböző módon a hidrogén-klorid és a 

nátriumhidroxid (vagy annak vizes oldata) is előállítható kősóból. Az egyik esetben egy 

anyagot kell a kősóhoz adni, míg a másik esetben indifferens elektródok között kell 

elektrolizálni a kősó vizes oldatát. Adja meg az előállítások reakcióegyenletét!  
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7. Kémiai reagenssel történő előállítás egyenlete:  

NaCl + H2SO4 = HCl + NaHSO4 

kellően magas hőmérsékleten a keletkező hidrogén-szulfát is képes tovább reagálni a 

reakció egészen szulfátig is mehet, azaz alternatív megoldási lehetőség: 

2 NaCl + H2SO4 = 2 HCl + Na2SO4 

8. Elektrolízissel történő előállítás  

katódfolyamat: 2 H2O + 2 e- = H2 + 2 OH–  

anódfolyamat: 2 Cl– = Cl2 + 2 e- 

Ha felírnánk a folyamat bruttó egyenletét, akkor láthatnánk kristálytisztán, 

hogy miért képződik végül NaOH-oldat: 2 NaCl + 2 H2O = 2 NaOH + Cl2 + H2 

 

5. Elemző és táblázatos feladat 

Az alábbi táblázat sorai olyan szerves vegyületekre vonatkoznak, amelyekben azonos a szén- 

és hidrogénatomok száma, és maximum egy heteroatomot (CnHnX) tartalmaznak. Töltse ki 

a táblázatot! 

n 

érték

e 

Heteroatomja 

(X) 

A vegyület 

neve 

Tartalmaz-e 

aromás 

gyűrűt? 

Oldódik-e 

vízben? Ha 

igen, a 

vizes oldat 

kémhatása 

Jellemző 

reakciója az 

addíció vagy 

a 

szubsztitúció? 

Jellemző reakciója 

tulajdonság 

2 nincs acetilén nem nem 
addíció 

(telítettlen) 

Laboratóriumi 

előállításosak 

egyenlete: CaC2 + 2 H2O 

= C2H2 + Ca(OH)2 (más 

fém-karbiddal is jó) 
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6 nincs benzol igen nem szubsztitúció 

Levegőn meggyújtva mi 

jellemzi égését?  

erősen kormozó 

lánggal ég (C és H 

arány nem kedvező) 

 

8 nincs sztirol igen nem 

 Polimerizációjának 

egyenlete a termék 

konstitúciójának a 

jelölésével:  

13. lásd táblázat alatt 

 

6 oxigén fenol igen savas szubsztitúció 

Reagál-e 

szódabikarbónával? 

Válaszát indokolja!  

nem, mert a 

szénsavnál gyengébb 

sav 

5 nitrogén piridin igen lúgos szubsztitúció 

Reakciója brómmal 

(egyenlet, szerves 

termék neve): 21. lásd 

táblázat alatt 

 

13. 
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21. 

 

6. Számítási és elemző feladat 

Egy ismeretlen szénláncú, molekulájában egy darab heteroatomot tartalmazó vegyület 

tömegének 22,2 %-a oxigén. A vegyület 2,50 grammját tökéletesen elégetve 87,7 kJ hő 

szabadul fel, miközben a keletkező vízgőz lecsapódik.  

a) Határozza meg az ismeretlen vegyület moláris tömegét és molekulaképletét!  

A vegyület szénláncáról ugyan semmi infót nem tudunk, de azt tudjuk, hogy a vegyületben 

egyetlen oxigénatom van csak. Ha akarnánk általános képletet írni, akkor: CXHYO. 

A vegyület tömege adott, így a moláris tömeg kiszámításához ismernünk kéne az 

anyagmennyiséget. Használjuk ki azt, hogy a vegyületünk egyetlen egy oxigénatomot 

tartalmaz, ami annyit jelent, hogy a vegyület és a benne lévő oxigén anyagmennyisége 

megegyezik: 

                  

Azt is tudjuk, hogy a 2,50 g vegyület tömegének 22,2%-a oxigén, az oxigén tömege: 

                           

Az oxigén (és egyben a vegyület) anyagmennyisége: 

                  
     

    
             

A vegyület moláris tömege: 

mailto:lenart.gergely.mk@gmail.com


Írta: Lénárt Gergely okl. vegyészmérnök, kémia magánoktató 
Mail: lenart.gergely.mk@gmail.com 
2021 májusi emelt kémia érettségi feladatsor megoldása 
 

Oldal 11 / 21 
 

           
         

         
 

    

        
        

Az ismeretlen vegyület elvileg bármely olyan oxigéntartalmú szerves vegyület lehet, amely 

egyetlen oxigénatomot tartalmaz (egyértékű, telített vagy telítetlen éter, alkohol, aldehid, 

keton stb….) 

Ha egyértékű telített alkholol/éter, akkor CnH2n+2O és M=14*n+18, ebben az esetben: 

                        

Ha egyértékű telített aldehid/keton vagy telítettlen alkohol/éter, akkor CnH2nO és 

M=14*n+16, ebben az esetben: 

                          

A molekulaképlet: C4H8O 

b) Írja fel a tökéletes égés reakcióegyenletét, és határozza meg a folyamat reakcióhőjét!  

       
  

 
                         

Az égési egyenletet 1,00 mol szerves vegyület égésére írtuk fel, azaz nekünk a reakcióhőt is 

az egyenletnek megfelelően egy mólnyi szerves vegyületre kell számítani. Ez egy egyszerű 

arányosság által meg is oldható, ugyanis tudjuk, hogy 2,50 g szerves vegyület elégetése során 

87,7 kJ hő szabadul fel: 

  2,50 g → -87,7 kJ 

  72,1 g (1 mol) → X kJ 

X=-2529 kJ → ΔrH =-2,53*103 kJ/mol  

c) Határozza meg az ismeretlen vegyület képződéshőjét!  

ΔkH(H2O(f)) = –286 kJ/mol ΔkH(CO2(g)) = –394 kJ/mol  
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A reakcióhő és a képződéshők ismeretében könnyedén meghatározható az ismeretlen 

szerves vegyület képződéshője. Írjuk fel az égési egyenletre Hess-tételét és helyettesítsünk 

be: 

           
  

 
                          

         (      )       (      )  (   (         )  
  

 
    (     )) 

                            [   (         )  
  

 
  ] 

   (         )      
  

   
 

Standard stabilis elemek képződéshője 0,00 kJ/mol (oxigén) 

A vegyület konstitúciójának megállapítása érdekében elvégeztünk néhány vizsgálatot.  

d) Az ismeretlen, folyadék halmazállapotú vegyület vízzel jól elegyedik. Húzza alá, melyik 

funkciós csoport jelenléte zárható ki ennek alapján!  

hidroxilcsoport   étercsoport    formilcsoport 

e) Az ismeretlen vegyület réz(II)-oxiddal oxidálható. Sem az ismeretlen vegyület, sem pedig 

a réz(II)-oxidos oxidációval keletkező szerves termék nem adja az ezüsttükörpróbát. 

Milyen következtetés vonható le az ismeretlen vegyületre vonatkozóan ezekből az 

információkból?  

Mivel a vegyület nem adja az ezüsttükör próbát, ezért biztosak lehetünk benne, hogy nem 

aldehid. Mivel CuO-val oxidálható, ezért tuti, hogy alkohol, ráadásul primer vagy szekunder. 

CuO hatására primer alkoholból aldehid, szekunderből pedig keton keletkezik. Mivel a 

keletkező termék sem adja a Tollens-próbát, ezért ketonnak kellett keletkeznie, keton pedig 

szekunder alkoholból tud keletkezni, azaz az ismeretlen vegyület egy szekunder alkohol. 

f) Az ismeretlen vegyület a brómos vizet elszínteleníti. Mi jellemzi a szénláncát?  

Az, hogy a vegyület szénlánca tartalmaz pi-kötést. 
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g) Adja meg a tapasztalatoknak megfelelő molekula konstitúcióját és nevét! 

 

7. Számítási feladat 

A hidrogén a brómmal 200 °C-on egyensúlyi folyamatban alakul át hidrogén-bromiddá. Egy 

10,0 dm3-es tartályba 2,00 mol hidrogént és 1,50 mol brómot mértünk be. A tartály 

hőmérsékletét 200 °C-ra emelve, az egyensúly beállta után az elegy 68,6 térfogatszázaléka a 

hidrogén-bromid.  

a) Írja fel a reakció egyenletét és határozza meg az egyensúlyi állandó értékét 200 °C-on!  

H2 (g) + Br2 (g) ⇌ 2 HBr (g) 

Tudjuk  hogy kezdetbe       mol bróm mell       mol hidrog  t kever  k  azaz 

összese       mol a yagme  yis gű gáz va  jele . A reakcióegye let alapjá    mol 

hidrog    s   mol bróm által   mol HBr keletkezik  azaz a reakció sorá   i cse  

a yagme  yis g változás. Ebből az fog következ i  hogy  ha kezdetbe  összese       

mol gáz volt összese   akkor egye súlyba  is      mol lesz. E  ek magyarázata  ha  em 

le  e így tiszta: a hidrog  ből  s a brómból tegy k fel elfogy X-X mol, akkor a HBr-ből 

 *X mol k pződik. Tölts k ki a jól megszokott táblázatot  s adjuk össze az egyes 

kompo e sek egye súlyi ko ce trációját: 
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A kis kitérő után térjünk is vissza a feladat megoldásához! Tehát összesen van 3,50 mol 

gázelegy egyensúlyban és ennek a gázelegynek a 68,6 V/V%-a HBr. Avogadro-törvénye miatt 

gázelegyek esetében V/V%=n/n%, azaz kiszámítható az egyensúlyi HBr anyagmennyisége: 

                           

Most rajzoljuk fel a táblázatot és töltsük ki: 

 

A kérdés az egyensúlyi állandó értéke. Ez alapvetően egyensúlyi koncentrációkból 

számítható, azonban azokban az esetekben, amikor egy reakció nem jár anyagmennyiség 

változással (mint ez itt), ott egyensúlyi anyagmennyiségekből is kiszámítható az egyensúlyi 

állandó: 
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b) Hány százaléka alakult át a bemért hidrogénnek?  

Az előző feladatrész alapján 2,00 mol hidrogénből 1,20 mol alakult át: 

á       á             
    

    
             

c) Számítsa ki az egyensúlyi gázelegy azonos állapotú levegőre vonatkoztatott relatív 

sűrűségét! M(levegő) = 28,9 g/mol  

A relatív sűrűség kiszámítható a gázelegy átlagos moláris tömege és a levegő átlagos moláris 

tömegének a hányadosaként: 

     
 ̅ 

    
 

Az egyensúlyi gázelegy átlagos moláris tömege több féleképpen is kiszámítható. Mivel a 

reakció során nem történik anyagmennyiség változás, nem is hagyja el senki a tartályt (tehát 

a rendszer összes anyagmennyisége és amúgy tömege is állandó), ezért igazából a kezdeti 

hidrogén-bróm gázelegy átlagos moláris tömege pontosan meg fog egyezni az egyensúlyi 

gázelegy átlagos moláris tömegével. Az átalgos moláris tömeg meg könnyedén kiszámítható 

a gázelegy össz tömegéből és anyagmennyiségéből: 

 ̅  
   ö   

   ö   
 

             ó 

   ö   
 

                       ó     ó 

   ö   
  

 ̅  
                  

    
     

 

   
 

Megjegyzés: a hivatalos megoldókulcsban a hidrogén moláris tömegét 2 g/mol-nak veszi, ez 

véleményem szerint hibás az értékes jegyek szempontjából. 

     
 ̅ 
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d) Az egyensúlyban mennyi volt a tartályban mérhető nyomás? 

Ez a feladatrész már könnyedén kiszámítható az ideális gázok állapotegyenletét alkalmazva: 

          

Helyettesítsünk be mindent (figyelem, a főmérsékletet váltsuk át K-re és ha a térfogatot 

dm3-ben írjuk be, akkor a nyomás kPa-ban fog kijönni) 

                      

                    

Megjegyzés: mivel nem volt kikötve, hogy milyen mértékegységben adjuk meg a nyomást, ezért 

bármiben meg lehetett (Pa, kPa, MPa), a lényeg a három értékesjegy volt. 

8. Számítási feladat 

A gyakorlatban színfémeket (tiszta fémeket) ritkán használunk. Legtöbbször szilárdságuk, 

valamint fizikai, kémiai tulajdonságaik javítása, kopásállóság, hőállóság, önthetőség, 

alakíthatóság miatt a fémeket ötvözik. Például az alumínium szilárdságát a réz, 

forgácsolhatóságát a kobalt növeli. A következőkben az alumíniumötvözetek 

szemcsefinomságát növelő fém meghatározása a feladat.  

Az alumíniumból és az ismeretlen fémből álló keverék 524 mg-ját feleslegben vett 

nátriumhidroxid-oldatban oldva 147 cm3 25 °C-os, légköri nyomású gáz fejlődik, és marad 

feloldatlan fém. A keverék sósavban viszont teljesen feloldható.  

A savas oldás után kapott oldatból az alumíniumot nem, de az ismeretlen fémet le lehet 

választani elektrolízissel. Az ismeretlen fém teljes leválasztásához 6,00 A áramerősséggel 

elvileg 386 másodpercre lenne szükség.  

a) Határozza meg a keverék tömegszázalékos összetételét!  

A keverékünk alumíniumból és egy ismeretlen fémből (Me) áll. Ennek a feladatrésznek a 

megoldása azon alapul, hogy tudjuk-e, hogy az alumínium amfoter (a válasz igen). Ebből az 

következik, hogy a porkeverékben lévő összes alumínium biztosan feloldódik az NaOH-

oldatban. Mivel marad vissza feloldatlan fém, ezért ebből arra következtethetünk, hogy az 

ismertlen fém se NaOh-oldatban, sem vízben nem oldódik, azaz a NaOH-oldatos oldás során 
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felszabadulú összes hidrogén az Al által termelődött. Ennek anyagmennyisége térfogata és 

moláris térfogata ismeretében: 

          
         

  
 

     

    
             

Most írjuk fel az Al oldását NaOH-oldatban: 

Al + NaOH + 3 H2O = Na[Al(OH)4] + 1,5 H2 

A reakcióegyenlet alapján 1 mol alumínium által 1,5 mol hidrogén fejlődik, azaz a 

sztöchiometriát alkalmazva az elfogyó hidrogén anyagmennyisége: 

    
       

   
             

Az Alumínium tömege: 

                         

Ez azt jelenti, hogy 0,524 g porkeverékben 0,104 g Al van és 0,524-0,108=0,416 g ismeretlen 

fém: 

 

 
    

     

     
             

 

 
                      

b) Határozza meg, hogy 524 mg keveréket sósavban oldva mekkora térfogatú (25 °C, 

légköri nyomás) gáz fejlődött!  

Személy szerint sokkal logikusabbnak tartom azt, ha elsőnek meghatározzuk a c) 

feladatrészben az imseretlen fém anyagi minőségét és utána oldjuk meg ez a b) kérdést. 

Ezért elsőnek megoldom a c) feladatrészt és utána térek vissza ennek a feladatrésznek a 

megoldására, tehát a megoldásom eléggé el fog térni a hivatalos útmutatótól (de ez nem 

baj). 

c) Számítással határozza meg, hogy mely fémet tartalmazta a keverék! 

mailto:lenart.gergely.mk@gmail.com


Írta: Lénárt Gergely okl. vegyészmérnök, kémia magánoktató 
Mail: lenart.gergely.mk@gmail.com 
2021 májusi emelt kémia érettségi feladatsor megoldása 
 

Oldal 18 / 21 
 

Amit tudunk, hogy az ismeretlen fémünk tömege a porkeverékben 0,416 g. Amit nem tudunk 

és kicsit kellemetlen is, hogy a a sósavas oldás után a fémünk hány pozitív ionként van jelen 

az oldatban (azaz hány értékű), ezért legyen Mez+. Innentől kezdve ezt a feladatrészt elég 

sokféleképpen meg lehet oldani, számomra a legegyszerűbb megoldás Faraday I. 

törvényének az alkalmazása: 

  
   

   
     

A fém moláris tömege és z értéke nem ismert, a többi adat igen, helyettesítsünk be: 

      
   

       
       

Rendezzük úgy az egyenletet, hogy moláris tömeg/z hányados legyen: 

   

 
      

 

   
                 

 

   
  

                      
 

   
     

                      
 

   
   

                     
 

   
          ó  

Az ismeretlen fém a króm. 

b) Határozza meg, hogy 524 mg keveréket sósavban oldva mekkora térfogatú (25 °C, 

légköri nyomás) gáz fejlődött!  

Most, hogy már tudjuk, hogy az ismeretlen fém a króm, oldjuk meg a b) feladatrészt is. 

Sósavval mind a két fém reagál. Az a) feladatrészben már kiszámítottuk, hogy a 

porkeverékben lévő alumínium anyagmennyisége 0,00400 mol, számítsuk ki a krómét is: 

   ó  
     

    
             

Most írjuk fel mind a két fém reakcióját sósavval és alkalmazzuk a sztöchiometriát a fejlődő 

hidrogén anyagmennyiségének a kiszámításához: 

Al + 3 HCl = AlCl3 + 1,5 H2 

Cr + 3 HCl = CrCl3 + 1,5 H2 
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Az egyenletekből jól látszik, hogy mind a két fém 1-1 móljából 1,5 mól hidrogén fejlődik: 

 ö                                              

Az összes fejlődő hidrogén térfogata a moláris térfogat által: 

                                

9. Számítási feladat 

A galluszsav az egyik legelterjedtebb növényi sav. A természetben főként kötött állapotban 

fordul elő a tanninokban, amelyek kis mennyiségben szabad galluszsavat is tartalmaznak. A 

legnagyobb mennyiségben a gubacsokban található. Innen származik a neve is, ugyanis a 

„galla” latinul gubacsot jelent. A galluszsavat Scheele fedezte fel 1786-ban.  

a) Határozza meg a galluszsav savállandóját, ha 0,100 mol/dm3 koncentrációjú oldatában 

8,25%-os a disszociáció! Mennyi ebben az oldatban a pH értéke?  

(Feltételezzük, hogy a galluszsav egyértékű savként viselkedik.)  

Ez egy tipikus gyenge sava-bázis témakörbe tartozó kérdés. A savállandó és a pH 

meghatározásához tisztában kell lennünk az egyensúlyi koncentrációkkal. A galluszsav 

egyértékű savként viselkedik, ez azt jelenti, hogy a víznek csak egyetlen protont tud átadni, 

miközben egy egyszeresen negatív töltésű anion képződik.  

Tudjuk, hogy a kezdeti 0,100 mol/dm3 galluszsav csupán 8,25%-a disszociál. Mivel egyértékű 

a sav, azaz egyetlen protont ad át víznek, ezért amennyi sav elfogy, ugyanannyi oxóniumion 

és savmaradék anion képződik: 

 á       ó         
                               

   

   
 

Így már ismert a sav által keletkezett oxóniumionok egyensúlyi koncentrációja, azaz a pH 

kiszámítható: 
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A savi állandó kiszámításához mindenképp szükséges ismerni az oxóniumionok, savmaradék 

anionok és maradék sav egyensúlyi koncentrációját. Előbbi kettő már ismert, az utolsó pedig 

könnyedén kiszámítható. Ha 0,100 mol/dm3 volt a sav kezdeti koncentrációja és ebből 

elfogyott 0,00825 mol/dm3, akkor maradt egyensúlyban 0,100-0,00825=0,09175 mol/dm3: 

   
    

         
     

 
               

       
           

   

   
  

b) A galluszsavból 1,00 tömegszázalékos oldatot készítettünk. Az oldat készítésekor a savat 

935-szörös anyagmennyiségű, illetve 168-szoros térfogatú vízben oldottuk.  

Határozza meg a galluszsav moláris tömegét és sűrűségét!  

Mivel a sav moláris tömege a kérdés, ezért ezt jelöljük X-szel. Semmilyen mennyiségi adat 

nincs megadva, hát adjunk meg mi. Induljunk ki pl. 1 mol savból, aminek a tömege X g. Ekkor 

az oldat elkészítéséhez szükséges víz anyagmennyisége 935 mol, aminek a tömege 

935*18,0=16830 g. Tehát így a keletkező oldatban X g sav és 16830 g víz van. Az oldat 

tömegszázalékos összetétele ismert: 

      
 

       
      

     
 

   
 

A sav sűrűségének a meghatározásához mindenképp szükséges ismerni az sav tömegét és 

térfogatát. 1,00 mol, azaz 170 g savhoz 16830 g vízre volt szükség, hogy előállítsuk a kívánt 

oldatot. A víz sűrűsége 1,00 g/cm3-nek tekinthető, azaz a 16830 g víz felfogható 16830 cm3 

víznek. Azt is tudjuk, hogy ez a vízmennyiség a savhoz képest 168-szeres térfogat, azaz a 170 

g sav térfogata: 

     
     

   
         

A sav sűrűsége: 
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c) A galluszsav kristályvizet is felvehet. A víz a kristályvizes anyag tömegének 9,57%-a. 

Határozza meg ebben a kristályvizes anyagban a galluszsav és a víz 

anyagmennyiségarányát!  

(Ha nem sikerült a b) részben a moláris tömeget meghatároznia, számoljon 162 g/mol moláris 

tömeggel, és 47,1 tömegszázalékos kristályvíztartalommal! 

Erre a kérdésre megint többféleképpen lehet választ adni. Véleményem szerint a 

legegyszerűbb, ha meghatározzuk a vizes sav összetételét. Tudjuk, hogy a sav kristályvíz 

tartalma 9,57%, ez azt jelenti, hogy a vizes savban a tiszta savtartalom 100-9,57%90,43%. A 

savtartalom kiszámítható a moláris tömegek hányadosaként is. A vizes sav képlete legyen 

HA*XH2O 

 

 
             

   í            

            
      

      
   

          
      

                .      

Ez azt jelenti, hogy egy mól sav 1 mól vízzel kristályosodik, azaz a kérdésre a válasz: 

    

  í 
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