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Szent-Györgyi Albert kémiavetélkedő 

10. 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 oldd 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! 

 

I. Egyszerű választás (10 pont). 

1. Az alábbiak közül melyik elem vagy ion elektronkonfigurációja a következő: [He] 2s2 2p3? 

A.) F- B.) O C.) C D.) N 

2. A természetben is előforduló kalcium-foszfát,Ca3(PO4)2, a következő reakció szerint állítható elő: 

__Na3PO4+ __CaCl2 → __NaCl + __Ca3(PO4)2 

Add meg a Na3PO4 és Ca3(PO4)2 sztöchiometriai együtthatóit. 

A.) 6, 3 B.) 1, 2 C.) 3, 6 D.) 2,1  

3. Az alábbiak közül melyik jelöl kémiai átalakulást: 

A.) AVérkéből történő vízpárolgás  

B.) A hőlégballonban lévő levegőmelegítésre történő hő tágulása 

C.) A vaj forrópelmenyin történő megolvadása 

D.) A vas rozsdásodása   

4. Az alábbiak közül melyiknek lesz a legnagyobb az oldhatósága vízben?  

A.) O2 B.) MgCl2 C.) Al D.) C3H8 

5. Mi okozza a vizek változó keménységét? 

A) Mg2+ B) Na+ C) K+ D) Fe3+ 

6. Melyik az az erős oxidáló- és vízelvonó szer, amely a szerves vegyületeket is roncsolja?  

A.) Tömény salétromsavoldat 

B.) Tömény kénsavoldat  

C.) Tömény sósav   

D.) Tömény foszforsavoldat 

 

7. A híres tévésorozatban, a Breaking Bad-ben Walter White és Jesse Pinkman metamfetamint állítanak elő, 

melyet metamfetamin-hidroklorid vagy köznapi nevén „kristálymet” formában árulnak. 
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Mi az összegképlete a metamfetamin-hidrokloridnak? 

A.) C8H16ClN B.) C10H10ClN C.) C10H16ClN D.) C10H14ClN 

8. Melyik vegyület molekulái nem képeznek hidrogénkötéseket? 

A.) HCl B.) NH3 C.) HF D.) H2O 

9. Melyik esetben kapunk homogén rendszert?  

A.) 0 °C-os vízbe 0 °C-os jégdarabot teszünk  

B.) Vasport kénporral keverünk össze.  

C.) Nitrogén- és oxigéngázt keverünk össze.  

D.) Telített cukoroldathoz további cukrot adunk. 

10. Melyik anyag viselkedik redukálószerként a következő folyamatban? 

SO2 + 2 H2O + Br2 = H2SO4 + 2 HBr 

A.) SO2 B.) a bróm C.) a H2SO4 D.) a HBr 

 

II. Négyféle asszociáció (10 pont).  

                 Az alábbi állítások sorszáma elé tedd a megfelelő válasz betűjelét! 

A.) Ammónia 

B.) Hidrogén-klorid 

C.) mindkettő 

D.) egyik sem 

1. ___ vízzel szemben bázisként viselkedik 

2. ___ színtelen, szagtalan vegyület 

3. ___ molekulája három nemkötő elektronpárt tartalmaz 

4. ___ molekulájában kovalens kötések vannak 

5. ___ vizes oldata semleges kémhatású 

6. ___ ipari előállítása elemeiből szintézissel is történik 

7. ___ vízben kiválóan oldódó gáz 

8. ___ molekulájának alakja tetraéderes 

9. ___ tiszta halmazállapotban kialakulhatnak hidrogénkötések 

10. ___ a kénsavval sót képez 

 

III. Fogalommagyarázat (10 pont). 

Amfoter vegyületek: 

 

Metamfetamin-hidroklorid 
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Exoterm változás:  

 

Higroszkópos:  

 

Szolvatáció:  

 

Atompálya:  

 

IV. Egyszerű felelet (20 pont). 

1. Négy zárt üvegedényben a következő gázok vannak: nitrogén-monoxid, nitrogén-dioxid, nitrogén, ammónia. 

Hogy lehet a legegyszerűbben eldönteni, hogy melyik edényben melyik gáz van? (4 pont) 

 

 

 

2. Add meg az oxigén tömegszázalékos mennyiségét az alábbi vegyületben: Mg(NO3)2·6H2O. (3 pont) 

 

 

 

3. Két kémcső közül az egyikben kalcium-karbonát a másodikban vas-szulfid van. Mindkét anyagra kevés 

sósavat öntünk. Írd fel a két kémcsőben levő anyag képletét. Írd le a két folyamat reakcióegyenletét és a 

kísérletek során felszabaduló gázok szerkezeti képletét. Írd le röviden mit tudsz a két fejlődő gáz élettani 

hatásairól. (4 pont) 

 

 

 

 

 

4. Hány tömegszázalékos oldatot kapunk ha 122,5 dm3 standardállapotú hidrogén-kloridot feloldunk 300g 

vízben? (4 pont) 
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5. Az alumínium-oxid egy ionos vegyület. Számold mennyi az alumíniumionok (Al3+) és oxidionok (O2-) 

száma 51 g alumínium-oxidban! (3 pont)  

 

 

 

 

 

 

6. Az alábbi táblázatban vegyületek neve és képlete található. Néhány vegyület képlete azonban hibás. Add 

meg a hibásan feltűntetett képleteket a neveikkel együtt (2 pont). 

Ólom(II)-karbonát 

Nikkel(III)-szulfid 

Berillium-klorát 

Foszfor-trioxid 

Bárium-hidroxid-oktahidrát 

Arany(I)-hypoklorit 

PbCO3 

Be(ClO3)2 

Ni3S2 

P2O3 

AuClO 

Ba(OH)⋅6H2O

 

V.Táblázatos feladat (10 pont). 

Az elem neve 1. 9. 

Az elem rendszáma 12 10. 

Az elem rácsszerkezete szilárd 

halmazállapotban 
2. 11. 

Az elemet alkotó atomok 

vegyértékelektron-szerkezete 
3. 12. 

Az atomból képződő kation kémiai 

jele 
4.  

Az atomból képződő anion kémiai 

jele 
 O2- 

Az atomból történő ionképződés 

egyenlete 
5. 13. 

Az ionképződés besorolása redoxi 

szempontból 
6. 14. 

Az ionban levő protonok száma 7. 15. 

Az ionban levő elektronok száma 8. 16. 
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VI. Számítási feladat 

1.) Összeöntünk 500 cm320 tömeg%-os 1,115 g/cm3 sűrűségű salétromsavoldatot 600 g 938 g/dm3 

koncentrációjú 1,4 g/cm3 sűrűségű salétromsavoldattal. Mekkora lesz az így kapott oldat tömeg%-os 

összetétele?(10 pont) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.) Két egyforma tömegű főzőpohárba egyaránt 100-100 gramm 15,0 tömegszázalékos sósavat töltünk. Az 

egyik főzőpohárba (A) 5,00 gramm kalcium-karbonátot szórtunk, a másik főzőpohárba (B) pedig magnézium-

karbonátot. A reakciókat követően (a gázok eltávozása után) a főzőpoharak (és a bennük lévő oldatok) tömege 

továbbra is egyforma maradt (20 pont). 

a) Írjd fel a lejátszódó reakciók egyenletét!  

b) Számítsd ki, mekkora tömegű magnézium-karbonátot szórtunk a B főzőpohárba!  

c) A reakciót követően hány tömegszázalékos lesz az A főzőpohárban lévő oldat a benne oldott anyagokra 

nézve? 
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Ezt tanultuk „Genius”-on! 

 

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

 

Vegyület Katódfolyamat Anódfolyamat A keletkező oldat A pH változása 

H2SO4 1. 2. 3. 4. 

5. 6. 2I-= I2 + 2e- KOH-oldat 7. 

8. Cu2+ + 2e- = Cu 9. H2SO4-oldat 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feladatok I. II. III. IV. V. VI. VII. Összesen 

Maximálisan 

kapható 

pontok 

10 10 10 20 10 30 10 100 

Elért pontok         

Javította:         

 

 

 

 

 


