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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 90 perc. 

A megoldáshoz sok sikert kívánunk! 

 

I) Az alábbi rejtvény megfejtése egy főnév. Mit tudsz róluk? (10 pont) 

      7.  9.  

          

         10. 

       8.   

    5. 6.     

 2.  4.       

1.  3.        

          

          

          

          

          

          

          

 

1. A kémiai elemek azon legkisebb részecskéje, ami még őrzi az elem kémiai tulajdonságait. 

2. Az atomban található negatív töltésű részecske. 

3. Elem, mely a 3. periódus, VI. a csoportjában található. 

4. Laboratóriumi üvegedény, mellyel meghatározott térfogatokat tudunk mérni. 

5. Üvegből készült laboratóriumi eszköz. 

6. Elem, melynek atomjában 24 elemi részecske van, az elemi részecskék száma egyenlő. 

7. Orosz tudós, neve összeköthető a tömegmegmaradás törvényével. 

8. Az atommagban található semleges részecske. 

9. Eljárás, melyet a keverékek szétválasztására használnak. 

10. Két vagy több atomból kémiai kötéssel képződő részecske. 

Megfejtés:_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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II) Válaszd ki a helyes megoldást. (5 pont) 

1) Melyikben található több elektron? 

a) kálium (K) b) alumínium (Al) c) kalcium - ion (Ca
2+

)  d) klorid - ion (Cl
-
 ) 

 

2) Keveréknek nevezzük azon összetett anyagokat, melyek …. úton választhatóak szét. 

a) kémiai  b) fizikai  c) biológiai   d) geológiai 

 

3) A nemesgázok a periódusos rendszer ezen csoportjába tartoznak. 

a) V.a  b) II.a   c) VI.b    d) VIII.a 

 

4) A legkülső elektronhéjon találhatóak a …. 

a) protonok b) vegyértékelektronok c) neutronok  d) pozitív töltésű elektronok 

 

5) A legrendezetlenebbek a részecskék a következő halmazállapotban: 

a) szilárd  b) cseppfolyós  c) gáznemű   d) amorf 

 

III) Töltsd ki a táblázatot. (19 pont) 

Vegyjel 
Relatív 

molekulatömeg  

Protonszám 

 

Neutronszám 

 

Elektronszám 

 

N     

 23    

C     

  17  18 

   0  

 

IV) A felsorolt állításokról kell eldöntened, hogy igazak (I) e vagy hamisak (H). (8 pont) 

1. Az elektronhéjak számát a periódusos rendszerben az elem csoport száma adja meg. ________ 

2. A neutronok és az elektronok száma mindig megegyezik. _________ 

3. Az oldatok csak átlátszóak lehetnek. ________ 

4. A nemesgázok közül a nitrogén a legkönnyebb.______ 

5. 1 mól neutron nehezebb, mint 1 mól elektron._______ 

6. A legkülső héjon elhelyezkedő elektronok számát a periódus adja meg.________ 

7. Az vegyületek kémiai úton tovább bonthatók._________ 

8. Az exoterm reakciók során a környezet felmelegszik._________ 

V) Csoportosítsd a következő anyagokat! (12 pont) 

Az anyagok betűjelét írd a megfelelő csoportba! 

a) konyhasó   b) oxigén  c) levegő   d) nitrogén   

e) barnakőszén  f) szén-dioxid  g) vasérc  h) metán   

i) hidrogén   j) kőolaj  k) majonéz  l) rézgálic   
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Anyagok (összetétel szerint) 

Elemek Vegyületek Keverékek 

   

 

VI) Fejezd be az egyenleteket és egyenlítsd ki, ha szükséges. (15 pont) 

a) Al  + I2 = 

b) H2 + Cl2 = 

c)  KOCl →  KCl +  O2 ↑ 

d) Na + F2 = 

e) H2O2 →  H2 ↑+ O2↑ 

f) Na3PO4 + CaCl2 = NaCl + Ca3(PO4)2  

Melyik reakció volt? 

  bomlási: ____________ 

egyesülési: ____________ 

VII) Old meg a feladatot. (18 pont) 

 

1. Számítsd ki milyen mennyiségű kálium-nitrát (KNO3) és víz (H2O) szükséges 10 kg 40 %-os oldat 

elkészítéséhez. (6 pont) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mi annak a vegyületnek a képlete, melynek tömegszázalékos összetétele a következő: 34,78% Cu, 

30,43% Fe, 34,78% S? 1 kg vegyület hány gramm ként tartalmaz? (7 pont) 
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 Ezt tanultuk Geniuson! 

 

VIII. feladat. 

Zsófi kémia órán konyhasóból és vízből két oldatot készített. Az első oldat 25 tömegszázalékos, a másik 

oldat tömege 150 g amiben 35 g konyhasó van feloldva. A két oldatot összeöntötte, így 200 g oldatot 

kapott. Számold ki a az első oldat tömegét, és a két oldat összeöntéséből kapott harmadik oldat 

tömegszázalékos összetételét. (8 pont) 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. feladat. 

Egy 50 cm
3 

es Kálium tömbnek a sűrűsége 0,89 g/cm
3
. Ennek a tömbnek 93% -át 

39
K és 7%-át 

41
K 

izotóp alkotja. Számold ki a tömbben lévő neutronok számát! (10 pont) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feladatok I II III IV V VI VII.1 VII.2 VIII IX. Összesen 

Maximálisan 

kapható 

pontok 

10 5 19 8 12 15 6 7 8 10 100 

Elért pontok            

Javította:            

 


