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2022 októberi emelt szintű kémia feladatsor megoldása 

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 táblázat három nemfémes elemre, és azok közvetlen reakciójakor keletkező 

vegyületeikre vonatkozik. Töltse ki a táblázatot! 

Az elem vegyjele C 1. O 2. S 

Alapállapotú atomjának… 

vegyértékhély-
elektronszerkezete 

3. 2s2 2p2 

2s2 2p4 4. 3s2 3p4 

párosítatlan 
elektronjainak száma 
alapállapotban 

5. 2 db 6. 2 db 7. 2 db 

telített héjainak 
betűjele 

8. K 9. K 10. K, L 

jellemző kovalens 
vegyértéke(i) 

11. 4 12. 2 13. 2, 4, 6 

Az elemek közvetlen reakciójával kapott vegyület… 

képlete 14. CO2 SO2 

rácstípusa 15. molekularács 16. molekularács 

a legerősebb rácsot 
összetartó erő 

17. diszperziós kölcsönhatás 18.dipólus-dipólus kölcsönhatás 

reakciója feleslegben 
vett NaOH-oldattal 
(egyenlet) 
 
a kapott só neve 

19. CO2 + 2 NaOH = Na2CO3 + 
H2O 
 
 
 
21. nátrium-karbonát (szóda 
vagy sziksó, ezeket is lehetett 
írni, hiszen nem kötötte ki a 
feladat szövege, hogy csakis a 
sók tudományos neveit adhatjuk 
meg) 

20. SO2 + 2 NaOH = Na2SO3 + 
H2O 
 
 
 
22. Nátrium-szulfit 

Képes-e redukálni a 
jódot? 

23. nem (hiszen, ha redukálná a 
jódot, akkor a szénatom 
oxidációs számának nőnie kéne, 

24. igen (mert képes a kénatom 
tovább oxidálódni, hiszen az 
oxidációs száma itt +4 és 
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de az nem lehetséges, mert a 
szénatom oxidációs száma a rá 
jellemző maximumon van, +4) 

ugyebár maximum +6 is lehet) 

A redukálószerként 
viselkedő vegyület 
reakciója jódos vízzel 

25. I2 + SO2 + 2 H2O = 2 HI + H2SO4 

 

2. Esettanulmány 

Olvassa el figyelmesen a szöveget és válaszoljon a kérdésekre!  

Az alumínium története Az alumínium a harmadik leggyakrabban fellelhető elem a 

földkéregben. Tulajdonságai miatt könnyen hasznosítható az iparban, így nem túl meglepő, 

hogy manapság gyakorlatilag minden�hol találkozhatunk vele. Az előállítása ugyanakkor 

sokáig lehetetlen, később pedig elég nehéz és költséges volt, így egészen a 19. század végéig 

az aranynál is többe került, a kor uralkodói pedig státuszszimbólumként tekintettek rá. Aztán 

jött a nagy felfedezés. Az alumínium történetét a timsóval érdemes kezdeni, ez ugyanis a 

tiszta alumíniummal ellen�tétben, a természetben is megtalálható. Hérodotosz már az i.e. 5. 

században beszámolt a létezéséről. A timsót (kristályvizes kálium-alumínium-szulfát, a 

kálium, az alumínium és a kristályvíz anyagmennyiség-aránya 1 : 1 : 12) előszeretettel 

használták például a bőrök cserzésére, és még ma is sok termékben megtalálható. Az 

alumínium felfedezésére viszont egészen 1807-ig kellett várni.  

Ekkor egy Sir Humphrey Davy nevű kémikus állt elő azzal, hogy a timsó egy eddig fel nem 

fedezett fém sója lehet, és serényen próbálkozott is előállítani ezt a fémet. Három különféle 

módon is hozzálátott a dologhoz, de csak ötvözeteket sikerült létrehoznia, amikből nem 

tudta kiválasztani a tiszta alumíniumot. Apropó, alumínium: az is az ő ötlete volt, hogy az új 

fémet alumíniumnak kellene nevezni (a timsó angol neve, az „alum” nyomán). Mások 

egyébként ennél korábbra datálják az alumínium felfedezését, nem is teljesen alaptalanul: a 

francia Antoine Lavoisier már 1778-ban arról írt, hogy az általa aluminának hívott timföld 

(ma már tudjuk, hogy Al2O3) talán egy eddig ismeretlen fém oxidja, de az akkori 

technológiával képtelenség „leválasztani” róla a „szorosan kötődő” oxigénatomokat.  

Mai formájában 1825-ben egy Hans Christian Ørsted nevű dán fizikusnak sikerült először 

létrehozni az alumíniumot, méghozzá úgy, hogy alumínium-kloridot hevített fel 

káliumamalgámmal (kálium és higany ötvözetével). Az így létrejövő darabkák annyira aprók 

voltak, hogy képtelenség volt rendesen megvizsgálni őket, a leírásai alapján pedig 

elképzelhető, hogy valójában itt is csak egy alumínium-kálium ötvözetről volt szó.  

Két évvel később aztán Friedrich Wöhler vitte tovább Ørsted kísérleteit, de egészen 1845-ig 

kellett várni arra, hogy értelmezhető, vizsgálható mennyiséget tudjon létrehozni a fémből, 

rá�adásul a leírásai alapján az ő alumíniuma sem volt teljesen tiszta. Wöhler módszerei 
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ugyan sokkal kifinomultabbak voltak az addigi próbálkozásoknál, de nagy mennyiségben így 

sem le�hetett előállítani az anyagot, úgyhogy 1852-ben egy kiló alumíniumért még több 

mint ezer dol�lárt kellett fizetni.  

1854-ben aztán jött az áttörés, a francia Henri Étienne Sainte-Claire Deville kidolgozott egy 

olyan, nátriumot használó módszert, amivel sikerült előállítania egy egész rúd alumíniumot. 

III. Napóleon (1808 – 1873) hamar el is kezdett érdeklődni a dolog iránt, olyannyira, hogy 

gyakorlatilag végtelen forrásokkal látta el a kémikust, mert abban reménykedett, hogy a 

könnyű és korróziónak ellenálló fémből remek fegyverekkel és páncélokkal tudná ellátni a 

hadseregét. Ennél is érdekesebb volt, hogy mielőtt még a nagyközönség elé tárták volna az 

alumíniumot, Napóleon állítólag tartott egy olyan fogadást, ahol a legnagyobb presztízsű 

vendégek alumíniumtányérból ettek, a többieknek viszont be kellett érniük az arany 

étkészlettel.  

Nemcsak a francia uralkodói kör kapta fel egyébként a hirtelen státuszszimbólummá 

avanzsált alumíniumot: X. Keresztély dán királynak például alumíniumból volt a koronája és a 

Washington-emlékmű tetejét díszítő csúcspiramis is alumíniumból készült – bár azt hozzá 

kell tenni, hogy annak 1888-as átadásakor már csak az ezüsttel volt egy szinten az alumínium 

árfolyama. Ez az árcsökkenés egy (illetve kettő) 1886-os felfedezésnek volt köszönhető: 

ebben az évben egymástól teljesen függetlenül az amerikai Charles Martin Hall és a francia 

Paul Héroult is rájött arra, hogy miként lehet elektrolízissel nagy mennyiségű alumíniumot 

előállítani. Elektrolízissel egyébként már a korábban emlegetett Deville is próbálkozott, de 

hamar beletörődött, hogy a módszer a timföld magas olvadáspontja miatt nem elég 

hatékony.  

Hall és Héroult ugyanakkor rájöttek arra, hogy ha a timföldet olvadt kriolitban oldják fel, 

azzal csökken az olvadáspont, ez pedig megkönnyíti az elektrolízist. Ezt a módszert azóta Hall 

– Héroult-eljárásnak nevezik, és a mai napig is elsősorban ennek segítségével zajlik az 

alumínium előállítása – annyi különbséggel, hogy a természetben viszonylag ritka kriolitot 

mesterségesen állítják elő.  

Ezt a változást persze az alumínium árfolyama is megérezte, azonnal zuhanórepülésbe 

kezdett, a 20. század elejére pedig már egy dollár alatt volt a fém kilója.  

(Forrás: https://index.hu/tudomany/til/2019/02/19/aluminium-arany-fem-draga/ nyomán) 

a) Adja meg az „alum” és „alumina” képletét! (szövegben zölddel jelölve) 

Alum: KAl(SO4)2*12 H2O 

Alumina: Al2O3 

b) Adja meg az alumínium két olyan (a szövegben is szereplő) tulajdonságát, ami indokolja 

széleskörű felhasználását! (szövegben lilával jelölve) 
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 A harmadik leggyakoribb elem a földkéregben,  

 könnyűfém,  

 ellenáll a korróziónak. 

c) Milyen újítások magyarázták az alumínium árának drasztikus csökkenését a 19. század 

végén? (szövegben kékkel jelölve) 

Elektrolízissel történő előállítása illetve az, hogy kriolittal jelentősen sikerült csökkenteni a 

timföld olvadáspontját és ezáltal az olvadékelektrolízis egyszerűbbé vált. 

d) Írja fel Ørsted alumínium-előállítási folyamatának reakcióegyenletét! (szövegben sárgás 

színnel jelölve) 

AlCl3 + 3 K = 3 KCl + Al 

e) Írja fel a Hall–Hérault-eljárás során végbemenő két részfolyamat reakcióegyenletét! 

K: 2 Al3+ + 6 e- = 2 Al 

A: 3 O2- = 1,5 O2 + 6 e- 

Más sztöchiometriai együtthatókkal is megfelel, de amire figyeljünk oda, hogy a katódon és 

az anódon áthaladó elektronok mennyisége egyezzen meg! 

 

3. Egyszerű választás 

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

1. Melyik sor tartalmazza a nátriumatomot, a magnéziumatomot és ionjaikat méretük 

szerinti növekvő sorrendben?  

A) Na+ ˂ Mg2+ ˂ Na ˂ Mg  

B) Mg2+ ˂ Na+ ˂ Na ˂ Mg  

C) Mg2+ ˂ Na+ ˂ Mg ˂ Na magnéziumion kisebb, mint a nátriumion, mert 12 proton fog 

összehúzni 10 elektron (nátriumnál 11 proton 10 elektront). Az atomok esetén a 

magnéziumatom kisebb, mert az atomméret egy perióduson belül (főcsoportok esetén) balról 

jobbra haladva csökken  

D) Na+ ˂ Mg2+ ˂ Mg ˂ Na  

E) Mg ˂ Na ˂ Mg2+ ˂ Na+ 
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2. A felsoroltak közül melyik összetett ion tartalmazza a legtöbb π-kötést?  

A) A karbonátion.  

B) A szulfátion.   

C) A hidroxidion.  

D) A foszfátion.  

E) Az ammóniumion. 

3. Benzint és tiszta etanolt összerázva…  

A) emulzió keletkezik.  

B) szuszpenzió keletkezik.  

C) többfázisú rendszer keletkezik.  

D) homogén elegy keletkezik. benzin apoláris, etanol univerzális oldószer, elegyítve őket 

homogén elegy képződik 

E) heterogén rendszer keletkezik. 

4. A nátrium és kalcium fenolftaleines vízzel való reakciójára vonatkozó állítások közül 

melyik helyes?  

A) Mindkét fém esetén csapadék keletkezik. csak a kalcium esetén 

B) A reakcióban mindkét fém megolvad. feloldódik, nem olvad 

C) Mindkét fém esetén lila oldat keletkezik. mert lúgos kémhatású oldatok keletkeznek 

D) Mindkét fém esetén színtelen, szúrós szagú gáz képződik. színtelen és szagtalan 

E) Mindkét fém a víz felszínén mozog a reakció során. csak a nátrium, mert csak ő könnyebb 

a víznél 

5. A következő szénhidrátok közül hányra igaz, hogy vízben oldódik, és oldata pozitív 

Fehling-próbát ad? Glükóz, fruktóz, szacharóz, cellobióz, keményítő.  

A) 1  

B) 2  

C) 3 glükóz, fruktóz és cellobióz (szacharóz jól oldódik vízben, de nem adja a Fehling-próbát, 

keményítő pedig nem oldódik jól vízben) 
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D) 4  

E) 5 

6. Melyik állítás hamis a piridinre?  

A) Aromás vegyület.  

B) Vízben oldódik.  

C) Gyenge bázis.  

D) Brómmal szubsztitúciós reakcióban vesz részt.  

E) Nukleinsavak alkotórésze.  

7. A hidrogén-halogenidek közül…  

A) a HF a legerősebb sav.  ő a leggyengébb, HI a legerősebb 

B) a HCl forráspontja a legalacsonyabb. sokan a HF-t mondanák, de az ő esetében 

hidrogénkötések vannak így ő lesz a legnagyobb forráspontú 

C) a HI molekulában a legkisebb a kötéstávolság. legnagyobb 

D) a HI forráspontja a legmagasabb. HF fp-je a legmagasabb 

E) a HBr molekula tartalmazza a legtöbb nemkötő elektronpárt. mindengyik ugyanannyit 

tartalmaz, hármat 

8. Melyik műanyagra igaz, hogy kétértékű monomerjeiből állítható elő 

polikondenzációval?  

A) Nejlon. a két monomerje a heaxametién-diamin, ami a nevéből is látszik, hogy diamin, 

illetve az adipinsav, ami egy dikarbonsav 

B) Bakelit.  

C) Plexi.  

D) Teflon.  

E) PVC. 
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4. Kísérletelemző feladat 

A salétromsav 

 A) A salétromsav tömény vizes oldatát barna üvegben tároljuk.  

1. Indokolja a tárolás módját!  

A salétromsav fényérzékeny, vagyis fény hatására bomlik és ezért szükséges a barna üveg. 

2. Írja fel a helytelen tárolás során lejátszódó reakció egyenletét!  

4 HNO3 = 4 NO2 + 2 H2O + O2 

B) A salétromsav különböző töménységű oldatait öntöttük 3 fémre: vasra, rézre, cinkre. 

Mind�három esetben gázfejlődést tapasztaltunk.  

Írja be a megfelelő helyre a fémek vegyjelét, és adja meg a táblázatból hiányzó 

tapasztalatokat! 

A salátromsav-oldat 
töménysége 

híg közepesen tömény tömény 

A fém vegyjele 3. Fe Cu 4. Zn 

A fejlődő gáz színe 5. színtelen 
színtelen, levegőn 

megbarnul 
6. vörösbarna 

A keletkező oldat 
színe 

7. zöldes 8. kékes, zöldes 9. színtelen 

 

A cink híg és tömény salátromsavban is oldódik, tehát azt bárhová lehetett volna írni 

azonban a vas csupán a híg savban oldódik, mert a tömény vizes oldat esetén passziválás 

van. 

10. Írja fel mindhárom lejátszódó reakció rendezett egyenletét! 

Fe + 2 HNO3 = Fe(NO3) + H2 (ionegyenlettel: Fe + 2 H+ = Fe2+ + H2) 

3 Cu + 8 HNO3 = 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O 

Zn + 4 HNO3 = Zn(NO3)2 + 2 NO2 + 2 H2O 

C) Tojásfehérje oldatához tömény salétromsavat csepegtettünk. Kicsapódást tapasztaltunk, 

majd a kicsapódott anyag színe megváltozott.  

11. Milyen szín megjelenését észleltük?  

sárga (xantoprotein próba) 
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12. Más fehérjével elvégezve a kísérletet, nem mindig tapasztalnánk ennek a színnek a 

megjelenését. Mi a színreakció feltétele? 

Az, hogy a fehérje tartalmazzon aromás oldalláncot. 

D) Kémcsőben lévő marónátront, illetve szódát híg salétromsavoldattal akartuk megkülönbeztetni. 

Nem sikerült, mert mindkét esetben az oldódás mellett gázfejlődést is tapasztaltunk.                             

A sikertelenség oka a levegő egyik összetevőjével történt reakció.  

13. A levegő melyik összetevője felelős a sikertelenségért? 

Szén-dioxid (mert a marónátron, azaz nátrium-hidroxid képes felvenni a levegő szén-

dioxidját és így nátrium-karbonáttá, lényegen szódává alakul) 

5. Elemző és táblázatos feladat 

Acetilcsoportot tartalmazó (CH3 – CO – X) szerves vegyületek 

Töltse ki a táblázatot! 

A vegyület                   
betűjele 

A X-csoport                        
neve 

A molekula                        
neve 

A 
1. metil 
 

aceton 

B 
amino 

 
2. acetamid (vagy etánamid) 

C 
3. hidroxil 
 

ecetsav 

D 
etoxi (CH3-CH2-O-) 

 
4. etil-acetát 

 

A megfelelő betűjellel vagy betűjelekkel válaszoljon!  

5. Közülük a legmagasabb olvadáspontú: B 

6. Szilárd halmazában hidrogénkötések alakulnak ki: B és C 

7. Vízzel szobahőmérsékleten korlátlanul elegyedik: A és C 

8. Híg NaOH-oldattal szobahőmérsékleten is reagál: C és D 

A lejátszódó reakció(k) egyenlete: 

CH3COOH + NaOH = CH3COONa + H2O (sav-bázis reakció) 

CH3COOCH2CH3 + NaOH = CH3COONa + CH3CH2OH (az észter hidrolizál) 
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9. C reakciója szódabikarbónával (egyenlet): CH3COOH + NaHCO3 = CH3COONa + H2O + CO2 

(erősebb sav a nála gyengébbet kiszorítja a sójából) 

10. A redukciójával kapott oxigéntartalmú szerves vegyület neve:  

propán-2-ol 

11. D egy eltérő funkciós csoportot tartalmazó konstitúciós izomerének neve:  

butánsav (de akár lehetne a 2-metilpropánsav is) 

12. B vizes oldatának kémhatása: 

semleges 

6. Számítási feladat 

Egy azonos szénatomszámú alkánt és alként tartalmazó gázelegy 10,0 cm3-e 4,00 cm3 azonos 

állapotú hidrogéngázzal telíthető. Az így kapott egykomponensű gázt oxigénnel dúsított 

levegőben (oxigén–nitrogén elegyben) elégetve a keletkező füstgáz térfogatszázalékos 

összetétele a következő: 24,0% szén-dioxid, 28,0% vízgőz, 8,00% oxigén, 40,0% nitrogén.  

a) Határozza meg a kiindulási gázelegy térfogatszázalékos összetételét!  

Itt, amire azonnal rá kell jönnünk az az, hogy a két komponens közül csakis a telítetlen alkén 

képes reakcióba lépni a hidrogénnel: 

  CnH2n + H2 = CnH2n+2 

A reakcióegyenlet alapján jól látszik, hogy az alkén és a hidrogén 1:1 arányban reagál 

egymással, azaz 4,00 cm3 térfogatú hidrogént 4,00 cm3 térfogatú alkén tud addicíonálni.  

Tehát a 10,0 cm3 elegyben 4,00 cm3 alkén és 6,00 cm3 alkán van, ebből a térfogatszázalékos 

összetétel: 
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b) Határozza meg a szénhidrogének molekulaképletét!  

Az elegyben lévő alkén telítése után csakis egy fajta alkán lesz jelen (mivel az alkén és az 

alkán szénatomszáma azonos ezért a hidrogénezés során az alkénből a gázelegyben lévő 

alkán képződik), melynek általános képlete: CnH2n+2 

         
    

 
                    

Mivel semmilyen mennyiségi adat nincsen megadva ezért megadhatunk mi pl.: 1,00 mol 

alkánt, amit elégetünk. Ismert az égési folyamat után keletkező elegy teljes összetétele. 

Amivel mi érdemlegesen tudunk valamit kezdeni az a szén-dioxid és a víz összetétele. 

(oxigénnel és nitrogénnel azért nem tudunk egyelőre nagyon mit kezdeni, mert a kezdeti 

levegő összetételét sem ismerjük, ha ismernénk az más tészta lenne). 

Az égési egyenlet alapján 1,00 mol alkánból n mol szén-dioxid és n+1 mol vízgőz keletkezik. 

Azt is tudjuk, hogy a szén-dioxid a keletkező füstgáz 24,0%-a, a vízgőz pedig 28,0 %-a. Erre fel 

is tudunk írni egy egyenes arányosságot, ugyanis, ha az n mol szén-dioxid a 24,0 %, akkor az 

n-1 mol vízgőz a 28,0%: 

 

Az egyenes arányosság: 

                  

ebből: 

    

Mivel mind a két szénhidrogén azonos szénatomot tartalmaz, ezért a képletük: 

alkán: C6H14 és alkén: C6H12 

c) Hány %-os oxigénfeleslegben történt az égetés?  
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Ehhez szükséges ismerni az égési folyamat során elfogyó és megmaradó oxidén 

mennyiségét: 

                
                           

                                        
      

Elsőnek is írjuk fel az égési egyenletet: 

       
  

 
                

Mivel még mindig nincs megadva semmilyen mennyiségi adat, ezért továbbra is vegyünk egy 

szimpatikus mennyiséget, azaz égessünk el pl. megint 1,00 mol alkánt. Az égési egyenlet 

alapján 1,00 mol alkánra 9,5 mol oxigén fogy és pl 6,00 mol szén-dioxid keletkezik (lehet a 

vízzel is számolni). Ezzel kiszámítottuk a reakció során elfogyott oxigén mennyiségét, már 

csak a maradék oxigén mennyisége kell. Az égési utáni gázelegyben a 6,00 mol szén-dioxid 

24,0%, ebből az égés után keletkező gázelegy összmennyisége: 

                  
    

     
          

A gázelegyben a maradék oxigén 8,00%: 

                                     

Az oxigénfelesleg: 

                
    

    
            

d) Határozza meg az oxigénben dúsított levegő térfogatszázalékos összetételét!  

Ennek a kiszámításához mindenképpen szükséges ismerni a kezdeti levegőben lévő oxigén és 

nitrogén mennyiségét. 1,00 mol alkán égése során elfogyott 9,50 mol oxigén és még maradt 

2,00 mol oxigén, azaz kezdetben 11,5 mol oxigén volt. Az égés utáni 25,0 mol gázelegy 

40,0%-a nitrogén: 

                              

https://www.emeltkemiaerettsegi.hu/


Megoldotta: Lénárt Gergely okl. vegyészmérnök, kémia magánoktató 
Honlapcím: https://www.emeltkemiaerettsegi.hu/ 
2022 októberi emelt szintű feladatsor megoldása 
 

Oldal 12 / 22 
 

A levegőben lévő nitrogénről köztudott, hogy a levegőben való égetési folyamatoknál 

muskátli üzemmódba helyezi magát, azaz vele semmi nem fog történni és ezért a 

mennyisége állandónak tekinthető. Ha az égés után gázelegyben 10,0 mol nitrogén volt, 

akkor az égés előtti gázelegyben is 10,0 mol nitrogénnek kellett lennie, így a kezdeti levegő 

összmennyisége: 

                                             

A kezdeti levegő összetétele (Avogadro-törvénye miatt az anyagmennyiség százalék és a 

térfogatszázalék megegyezik): 

 

 
        

    

    
             

 

 
          

    

    
             

e) Adja meg az alkán és alkén nevét, ha tudjuk, hogy az alkén királis! 

Itt az alkénből induljunk ki, mert ha megvan az alkén, akkor meglesz az alkán is, hiszen az 

alkén hidrogénezéséből kapjuk az alkánt! 
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7. Elemző és számítási feladat 

A benzol magas hőmérsékleten előállítható ciklohexánból dehidrogénezéssel, a következő 

egyensúlyi reakcióban:  

C6H12(g) ⇌ C6H6(g) + 3 H2(g)   ΔrH = + 210 kJ/mol 

Hogyan befolyásolják az egyensúlyt, illetve a benzol visszaalakulásának (azaz a ciklohexán 

képződésének) reakciósebességét a lent felsorolt tényezők? Töltse ki a táblázatot! 

A befolyásoló tényező 
Merre tolódik el az 

egyensúly? 

Hogyan változik a ciklohexán 
képződésének 

reakciósebessége? 

A nyomás növelése 1. visszaalakulás 2. nő 

A hőmérséklet növelése 3. képződés 

4. nő (ugyan az egyensúly a 
képződés irányába tolódik el, 
de ne feledjük, hogy a 
hőmérséklet minden reakció 
sebességét növeli) 

A hidrogén mennyiségének 
növelése 

5. visszaalakulás 6. nő 

Katalizátor alkalmazása 7. semerre 8. nő 

 

1,00 mol ciklohexánt bemérve egy 1,00 dm3-es tartályba, az 500 K-en kialakuló egyensúlyi 

rendszerben a benzol anyagmennyisége 0,600 mol.  

a) Határozza meg az egyensúlyi állandó értékét!  

Ehhez az egyensúlyoknál jól megszokott táblázatos módszert fogjuk alkalmazni. A táblázatot 

ki lehet tölteni anyagmennyiségekkel vagy koncentrációkkal is. Utóbbival célszerűbb, hiszen 

az egyensúlyi állandó értékét az egyensúlyi koncentrációkból számítjuk. Mivel a tartály 

térfogata 1,00 dm3, ezért az anyagmennyiség és a koncentráció számértéke megegyezik: n=c 
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     (

   

   
)
 

 

b) Számítsa ki az egyensúlyi elegy nyomását! 

Az egyensúlyi össznyomás kiszámítható az ideális gázok állapotegyenletéből: 

                                                                

Mivel a koncentrációt mol/dm3-ben helyettesítettük be, ezért a nyomásra kPa-t kapunk! 

Ismerjük a következő átlagos kötésienergia-értékeket:  

E(C – C) = 340 kJ/mol (a ciklohexánban)  

E(C – H) = 410 kJ/mol (mindkét szénhidrogénben)  

E(H – H) = 430 kJ/mol  

c) A reakcióhő és a megadott kötési energiák segítségével határozza meg a szénatomok 

közti kötés átlagos kötési energiáját a benzolmolekulában! 

Én azt javaslom, hogy rajzoljuk fel az összes vegyületet, hogy pontosan lássuk, hogy mennyi 

kötést kell felszakítani és kialakítani: 

 

Az ilyen jellegű feladatoknak az a lényege, hogy: 

 megnézzük, hogy mennyi energia szükséges összesen, hogy felszakítsuk az összes 

kötést az összes kiindulási anyagban (jelenleg csak a ciklohexán 6 db C-C és 12 db C-H 

kötését), ez legyen Eössz1 
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 és megnézzük, hogy mennyi energia szabadul fel összesen, amikor az összes 

termékben az összes kötés kialakul (azért energia szabadul fel, mert amikor 

kialakulnak az atomok között a kötések, akkor az atomok alacsonyabb energetikai 

állapotba kerülnek), ez legyen Eössz2 

Tehát itt lényegében képzeletben azt csináljuk, hogy minden kiindulási anyag minden 

kötését felszakítjuk (ez szükséges energia) és utána a szabad atomokat, mint a 

legodarabokat újra összerakjuk csak másképp, azaz kialakítjuk az összes termék összes 

kötését (ez felszabaduló energia) 

Mivel a reakcióhőt egyértelműen meghatározza a rendszer kiindulási és végállapota, 

ezért a szükséges és felszabaduló hőket összeadjuk és így kapjuk meg a reakcióhőt: 

                  

E1össz úgy számítható ki a ciklohexán által, hogy felszakítunk 6 db C-C kötést és 12 db C-H 

kötést: 

                            

E2össz úgy számítható ki a benzol és a hidrogén által, hogy kialakítunk 6 db szén-szén 

kötést és 6 db C-H kötést és 3 db H-H kötést. A benzol szén-szén kötési energiája legyen X 

kJ/mol. Mivel itt már kötések alakulnak ki, ezért ezek az energiák már negatív előjelűek 

lesznek: 

                                               

                  

                     

         

A benzol kötési energiája 500 kJ/mol. 
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8. Számítási feladat 

A Mira glaubersós gyógyvíz összetétele a következő: 

 Mg2+: 496 mg/liter   Na+: 4800 mg/liter   HCO3 – : 1226 mg/liter  

Ca2+: 230 mg/liter   SO4
2–: 8060 mg/liter   Cl– : 2700 mg/liter  

a) 1,00 liter gyógyvíz melegítésekor elvileg mekkora tömegű vízkő képes kicsapódni az 

oldatból? (Tételezzük fel, hogy rosszabb oldhatósága miatt a kalcium-karbonát előbb válik ki 

az oldatból, mint a magnézium-karbonát, és ez utóbbi csak az összes kalciumion leválása 

után kezd kicsapódni.) 

Ennek a feladatrésznek a megoldásához először is meg kell értenünk, hogy egyáltalán 

kémiailag mi történik. Melegítéssel a változó vízkeménység szüntethető meg, a változó 

vízkeménységet pedig a vízben oldott magnézium- és kalcium-hidrogén-karbonátok okozzák, 

azaz a hidrogén-karbonátok a hő hatására bomlanak többek között karbonátra: 

Ca(HCO3)2 = CaCO3 + CO2 + H2O 

Mg(HCO3)2 = MgCO3 + CO2 + H2O 

A reakcióegyenletek alapján jól látszik, hogy mind a két fém 1-1 molja két-két mol hidrogén-

karbonáttal képez vegyületet. Nézzük meg, hogy egyáltalán képes-e leválni az összes fémion, 

azaz van-e elég hidrogén-karbonát hozzájuk (hiszen csak akkor fog tudni az összes fémion 

leválni, ha van elég hidrogén-karbonát ahhoz, hogy minden hidrogén-karbonát fémion 

vegyületet képezzen). Ehhez kell a fémionok és a hidrogén-karbonát anyagmennyisége 

(használjuk a tömegüket és a moláris tömegüket): 
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Elsőnek a kalciumionok válnak le. 0,00575 mol kalciumion kétszerannyi, azaz 

2*0,00575=0,0115 mol hidrogén-karbonáttal képez vegyületet és ebből a fent leírt egyenlet 

alapján 0,00575 mol kalcium-karbonát képes képződni. 

A maradék 0,0201-0,0115=0,00860 mol hidrogén-karbonát feleannyi, azaz 0,00430 mol 

magnéziumionnal képez magnézium-hidrogén-karbonátot és ebből melegítés hatására az 

egyenlet alapján 0,00430 mol magnézium-karbonát képződik. 

Tehát a képződő csapadékok tömegei anyagmennyiségük és moláris tömegük által: 

                                      

                                         

A kivált vízkő össztömege: 

                           

Megjegyzés: ez ugyan a feladat megoldásán és a kapott eredményeken semmit sem befolyásol, de a 

hivatalos megoldókulcs megadásakor valami apróság szemet szúrt. A kalciumion és a hidrogén-

karbonátion moláris tömege csupán két értékes jeggyel lett feltüntetve, holott a végeredmény 

pontossága miatt hárommal lett volna illendő. Nem nagy gond, de ha már elvárják a vizsgázóktól az 

értékes jegyek helyes használatát, akkor visszafelé is fontos lenne odafigyelni (ez csak egy személyes 

vélemény, amit gondoltam megosztok veletek). 

Az alkáliföldfémionok leválasztásához a trisó telített vizes oldatát használjuk.                            

A vizsgálat hőmérsékletén a trisó oldhatósága: 11,0 g Na3PO4 / 100 g víz.  

b) Hány gramm telített trisóoldatra van szükség 1,00 liter gyógyvízben lévő összes 

alkáli�földfémion leválasztásához? 

Ezt a feladatot több féleképpen is el lehet kezdeni. Számomra tán az egyik legegyszerűbb út, 

ha kiszámítjuk elsőnek az oldhatóságból a telített trisóoldat tömegszázalékát: 

 

 
  

    

   
            

A trisóban lévő foszfátionok kicsapják csapadék formájában a vizes oldatban lévő kalcium és 

magnéziumionokat: 

3 Ca2+ + 2 PO4
3- = Ca3(PO4)2 
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3 Mg2+ + 2 PO4
3- = Mg3(PO4)2 

A kérdés az az, hogy mennyi trisó szükséges, hogy leválasszuk a kérdéses feémionokat. Nos 

ehhez mindenképp tudnunk kell, hogy mennyi foszfát szükséges a kalcium és 

magnéziumionok leválasztásához. Nekünk a két ionból összesen van: 

0,00575+0,0204=0,02615 mol. A fent leírt egyenletekből jól látszik, hogy 3 mol fémion 

leválasztására mind a két esetben 2 mol foszfátra van szükség, akkor viszont 0,02615 mol 

összes fémion leválasztására pedig: 

                   
       

 
               

A trisó képlete alapján (Na3PO4) egy mol trisó egy mol foszfátiont tartalmaz, tehát akkor 

0,01743 mol foszfátion ugyanúgy 0,01743 mol trisóban van benne. A trisó az oldat 

tömegének a 9,91 százaléka, számítsuk ki a tömegét az anyagmennyisége és a molári tömege 

által: 

                          

A szükséges oldat tömege a tömegszázalék alapján: 

             
    

      
        

Telített trisóoldat keletkezik, ha 15,2 gramm kristályvizes trisót oldunk 51,0 g vízben.  

c) Határozza meg a kristályvizes trisó képletét! 

Legyen a vizes só képlete: Na3PO4*XH2O 

Ezt a feladatot több féleképpen is meg lehet oldani. Szerintem az egyik legegyszerűbb 

megoldási módszer a keverési egyenlet használata, mely azon alapul, hogy ha a 15,2 g vizes 

sót feloldjuk vízben, akkor kapunk egy telített oldatot. Ebben az esetbe a vizes só 

tömegszázalékos összetételét érdemes kiszámítani. Előzőleg már meghatároztuk, hogy a 

telített oldat 9,91 %-os, rajzoljunk: 
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A keverési egyenlet: 

                           

ebből: 

         

A kapott tömegszázalékos összetétel kiszámítható a kristályvíz mentes és a kristályvizes 

sók moláris tömegeiből is: 

 

 
          

               

           
      

      
   

          
      

       

A vizes só képlete: 

Na3PO4*12H2O 

Alternatív megoldási lehetőség, ha azt számoljuk ki, hogy a 15,2 g vizes sóban pontosan 

mennyi trisó és mennyi kristályvíz van. Ha a 15,2 g vizes sót feloldjuk 51,0 g vízben, akkor 

keletkezik 66,2 g telített vizes oldat, melynek a 9,91 %-a trisó, ennek a tömege:  

                                      

A telített oldatban lévő 6,56 g tiszta trisó teljesen biztos, hogy a kristályvizes vegyületből 

került bele az oldatba, ezért ha az oldatban 6,56 g trisó van, akkor a 15,2 g vizes sóban is 
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6,56 g trisónak kell lennie és ez esetben a maradék 15,2-6,56=8,64 g pedig kristályvíz. 

Számítsuk ki a mólokat majd állapítsuk meg a képletet: 

       
    

   
            

             
    

    
           

A két anyagmennyiség legkisebb egész számú aránya (oszd le a 0,04 mollal mind a két 

számot és így a 0,04-ből 1-et kapsz, a 0,480-ból pedig 0,48/0,04=12-t): 1,00:12,0, tehát 

egy mol trisóra 12,0 mol víz jut, a képlet: 

Na3PO4*12H2O 

9. Számítási feladat 

Egy ismeretlen fém nitrátjának oldatát elektrolizáltuk 10,0 A áramerősséggel. Az oldatban 

lévő összes fémion leválasztásához 386 másodpercre volt szükség. A kiváló fém tömege 1,10 

grammnak adódott. Az elektrolízis végén kapott oldatot 500 cm3-re hígítottuk, majd 

meg�mértük a pH- ját.  

a) Számítással állapítsa meg, hogy mi volt az ismeretlen fém! 

Az ismeretlen fém moláris tömegét kell meghatározni. Az ismeretlen fém értékűsége, azaz Z 

értéke nem ismert, ezt vegyük figyelembe. Szerintem a legkézenfekvőbb, ha Faraday első 

törvényék használjuk, hiszen minden ismert, ami kell a képlethez (a leváló fém tömege, 

áramerősség, idő): 

                       
                         

                           
     

Helyettesítsünk be: 

     
                         

                               
          

Ebből: 
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Ha Z=1, akkor M=27,5 g/mol ↯ nincs ilyen fém 

Ha Z=2, akkor M=2*27,5=55,0 g/mol ez a mangán   

Az ismeretlen fém a mangán. 

b) Írja fel az elektródfolyamatokat a pólusok megjelölésével!  

K: Mn2+ + 2 e- = Mn 

A: H2O = 2 H+ + 2 e- + 0,5 O2 

Megjegyzés: összetett ion lévén a nitrátion nem tud leválni az anódon és ezért lesz vízbontás. 

c) Mennyi volt a hígított oldat pH-ja? 

Ennek a kérdésnek a megválaszolásához célszerű felírni a bruttó egyenletet (felírom 

kétféleképpen is): 

 

A sztöchiometrikus egyenlet alapján jól látszik, hogy a folyamat során a mangán(II)-nitrát 

átalakul salétromsavvá és ezért lesz savas az oldat. A pH kiszámításához szükséges ismerni a 

salétromsav koncentrációját. Az oldat térfogata adott, a koncentrációhoz kell még a 

salétromsav anyagmennyisége. A leváló fém tömege és moláris tömege alapján a leváló 

mangán anyagmennyisége: 

    
    

    
            

A bruttó egyenlet alapján 1 mol fém által két mol salétromsav keletkezik, tehát a keletkező 

salétromsav anyagmennyisége 0,0200*2=0,0400 mol. A keletkezett salétromsav 

koncentrációja (térfogatot váltsd át): 
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Mivel a salétromsav egyértékű erős sav, ezért az ő esetében a koncentrációból közvetlenül 

lehet számítani a pH-t: 

                          

 

Ha hasznos volt a részletes levezetés, akkor további részletesen levezetett 

példákért keresd fel a honlapomat!  

https://www.emeltkemiaerettsegi.hu/szamolasi-peldataram/ 
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