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Szent-Györgyi Albert kémiavetélkedő 

8. osztály 

Kedves Versenyző! 

A jobb felső sarokban található „Kód” mezőbe a verseny lebonyolításáért felelős személy írja be 

a kódot a feladatlap minden oldalára a verseny végén. A feladatokat lehetőleg a feladatlapon old meg. 

Amennyiben azok kidolgozásához további lapokra van szükséged, azokon is tüntesd fel a kapott 

kódot. 

A feladatok megoldásához periódusos rendszeren, oldhatósági táblázaton és zsebszámológépen 

kívül más segédeszköz nem használható. Tiltott segédeszközök használata azonnali kizárást von maga 

után. A feladatok megoldására rendelkezésre álló idő 180 perc. 

A megoldáshoz sok sikert kívánunk! 

 

1. feladat. Egyszerű választás (10 pont) 

1. Az atom szerkezetének megismerésére vonatkozó állítások közül az egyik hibás. 

A.) Az első atommodell Arisztotelész nevéhez fűződik; 

B.) Thomson katódsugárcsővel végzett kísérlete az elektron felfedezését eredményezte; 

C.) Rutherford szóródási kísérletével ismertté vált a pozitív töltésű atommag és a negatív töltésű 

elektronburok léte és méretviszonya; 

D.) Bohr elképzelése szerint az elektronok az atommag körül csak különböző sugarú körpályákon 

mozoghatnak. 

2. Hány elektron fér el maximálisan az M héjon? 

A.) 2  B.) 8 C.) 9  D.) 18 

3. Melyik sorban vannak olyan atomok, amelyeknek alapállapotban két párosítatlan elektronjuk van? 

A.) Mg, S  B.) O, Fr C.) Mg, Ca D.) C, O. 

4. A káliumion… 

A.) egy elektron felvételével keletkezik a káliumatomból; 

B.) mérete nagyobb, mint a káliumatomé; 

C.) elektronszerkezete megegyezik az argonatom elektronszerkezetével; 

D.) több protont tartalmaz, mint a káliumatom. 

5. Melyik molekulában van a legtöbb nemkötő elektronpár? 

A.) CH4 B.) CO2 C.) PCl3 D.) SO2 

6. Milyen alakú az ammóniumion? 

A.) lineáris B.) tetraéder C.) V alakú D.) piramis 

7. Egy gázelegy hidrogén- és oxigéngázt tartalmaz 2:1 anyagmennyiség-arányban. Mekkora a gázelegy 

1 móljának tömege? 

A.) 12 g B.) 36 g C.) 20 g D.) 17 g 

8. Mennyi a protonok száma 0,5 mol szulfidionban (S2-)? 

A.) 48 ·1024 db      B.) 4,8 ·1024 db           C.)3 ·1023 db                D.) 0,3 ·1023 db           

9. Milyen reakciótípusba tartozik a magnézium égése? 

A.)csapadékképződés B.) bomlás C.) disszociáció D.) egyesülés 

10. Mely anyagok összekeverésével jutunk elegyhez? 

A.) víz - konyhasó 

B.) benzin - víz 

C.) étolaj - víz 

D.) benzol – étolaj 

 

 

 



 
 

2 

2018. február 10. 

Szent-Györgyi Albert kémiavetélkedő Kód     

2. feladat. Négyféle asszociáció (10 pont) 

Az alábbi állítások sorszáma elé tedd a megfelelő válasz betűjelét! 

A.) a molekularács 

B.) az atomrács 

C.) mindkettő 

D.) egyik sem 

1.__ rácspontjain atomtörzsek vannak 

2.__ rácspontjain lehetnek atomok és molekulák 

3.__ a rácsösszetartó erő másodrendű kötés 

4.__ standardállapotban valamennyi ilyen rácsban kristályosodó anyag szilárd halmazállapotú 

5.__ tiszta halmazuk jó elektromos vezető 

6.__ van vagy lehet bennük kovalens kötés 

7.__ lehet bennük delokalizált elektronokból álló kötés 

8.__ gyakorlatilag nincs oldószerük 

9.__ standardállapotban valamennyi ilyen rácsban kristályosodó anyag gáz vagy folyadék 

10.__ ilyen rácsban kristályosodhatnak a szilícium vegyületei 

 

3. feladat. Töltsd ki a táblázatokat! 

a.) Az atom szerkezete (8 pont) 

A periódusos rendszer alapján töltsd ki a számokkal jelölt helyeket! 
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b.) Kötések (13 pont) 

 

 H2O NH3 SO3 

A molekula szerkezeti képlete: 

 

 

 

 

  

A molekula szigma-kötéseinek száma: 

 

szigma-kötéseinek száma: 

szigma-kötéseinek száma: 

 

   

A molekula pi-kötéseinek száma: 

 

 

   

A molekula nemkötő e-párjainak száma: 

 

   

A molekula alakja: 

 

 

   

A molekula polaritása: 

 

   

A központi atom vegyértéke:    
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4. feladat. 

Egészítsd ki a reakcióegyenleteket, s nevezd meg a reakciók típusát! (12 pont) 

Al2O3 + H2SO4 = 

CaO + H2O = 

Na + H2O = NaOH + … 

FeCl3 + NaOH = 

Cu(OH)2 = … + … 

Na2S + HCl = 

5. feladat. (10 pont) 

Hány darab proton, neutron és elektron található 9,6 g szulfidionban (S2-)? Határozd meg egy kénatom valódi 

tömegét, ha a kénatom moláris tömege 32 g/mol és egy kénatom átmérőjét, ha a kén sűrűsége 1,92 g/cm3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. feladat. (5 pont) 

Mekkora tömegű 11,2 m/m %-os vas(II)-szulfát-oldatot készíthetünk 30,6 g kristályvíztartalmú vas(II)-

szulfátból (FeSO4 • 7 H2O)?  

 

 

 

 

 

 

 

7. feladat. (5 pont) 

Hány gramm szilárd ammónium-nitrátot adjunk 170 gramm 22 tömeg %-os oldathoz, hogy 32 tömeg %-os 

oldatot kapjunk? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. feladat. (10 pont) 

A szertárban egy felcímkézetlen üveget találtunk, benne fehér kristályos anyag. Vízben nagyon jól oldódik 

és oldódása során kék színű oldat keletkezett. A kapott oldat kémhatását vizsgálva savasnak bizonyult (1), 

majd az oldathoz nátrium-hidroxid oldatot adtunk és kék csapadék keletkezett (2). A kapott csapadékot 

melegítettük, miközben megfeketedett (3). A kapott fekete csapadékhoz sósavat adtunk amely feloldódott és 

zöldes kék oldatot kaptunk (4). Az ismeretlen anyagból újra feloldottunk egy keveset, majd a kapott oldathoz 

bárium-klorid hatására fehér tejszerű csapadék válott le (5). Határozd meg az ismeretlen anyag képletét, írd 

fel a reakcióegyenleteket! 
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Az ismeretlen anyag képlete_____________________________________________________ 

Oldódáskor miért lett kék az oldat?_________________________________________________________ 

1)____________________________________________________________________________________ 

2)____________________________________________________________________________________ 

3)____________________________________________________________________________________ 

4)____________________________________________________________________________________ 

5)____________________________________________________________________________________ 

 

 

Ezt tanultuk „Genius”-on! 

9. feladat. Melyik elem(ek)re igaz(ak) az alábbi állítások? A megfelelő elem képletével 

válaszolj! 

Oxigén, klór, hidrogén, nitrogén. (10 pont) 

1. Kétatomos molekulát képez: ____________________________________________________________ 

2. Fojtó szagú gáz: ______________________________________________________________________ 

3. Az égést tápláló gáz: __________________________________________________________________ 

4. Egyáltalán nem reakcióképes: ___________________________________________________________ 

5. A felsoroltak közül a legkisebb molekula: __________________________________________________ 

6. A felsoroltak közül a legnagyobb sűrűségű gáz: _____________________________________________ 

7. Apoláris molekula: ____________________________________________________________________ 

8. Háromszoros kovalens kötést tartalmaz:____________________________________________________ 

9. Színtelen szagtalan gáz: ________________________________________________________________ 

10. Ha megtöltünk vele egy lufit, az felfelé száll: ______________________________________________ 

  

10. feladat. Töltsd ki a táblázatot!  (7 pont) 

 

 CO2 NO2 

Neve   

Szerkezeti képlete 

 

 

 

  

A molekula alakja   

Szigma -, Pi- kötések száma   

Fizikai tulajdonságai 

 

 

 

  

Reakciója vízzel   

Vizes oldat kémhatása   

 

 

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

Maximálisan 

kapható 

pontok 

10 10 8 13 12 10 5 5 10 10 

7 

100 

Elért pontok             

Javította:             

 


