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Kémia 3. forduló 

 

1, Kísérletelemzés 11 pont 

Három kémcső mindegyikében kevés mészkőpor van, három folyadéküvegben pedig víz, 

szódavíz, illetve sósav. Külön-külön mindhárom folyadékból öntünk a kémcsövekben 

levő porra, és szükség esetén alaposan összerázzuk.  

Az első esetben a folyadék hatására erős pezsgést tapasztalunk, a por könnyedén 

feloldódik.  

A második esetben a szilárd anyag erőteljes összerázásra lassan oldódik.  

a) Melyik folyadékot öntöttük az első kémcsőbe?  

b) Írd fel a lejátszódó reakció rendezett egyenletét!  

c) Mit tapasztalnánk és miért, ha a kémcső szájához egy égő gyújtópálcát tartanánk?  

d) Melyik folyadékot öntöttük a második kémcsőbe?  

e) Melyik természetben lejátszódó folyamatot modellezi! 

f) Mi történne, ha a kapott oldatot felforralnánk?  

g)Milyen háztartásban lejátszódó folyamatot modellez a forralás? 

h) Mit tapasztalunk és miért, ha a harmadik folyadékot öntjük a mészkőporra?  

 

2, Számítási feladatok 6 + 6 pont 

a, Egy vegyület 80 tömeg % szenet tartalmaz, a többi hidrogén. 

Mi az összegképlete? Rajzold fel a szerkezeti képletét is! 

 

b, Hány tömeg %-os oldatot kapunk, ha összeöntünk 200 g 10 tömeg%-os , és 150 g  

20 tömeg %-os oldatot és cukorral kiegészítjük 400 grammra? 
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3, Dupla kakukktojás 12 pont 

Négy-négy dolgot (részecskét, anyagot) sorolunk fel. Közülük kell kiválasztani, melyik a 

kakukktojás. Minden csoportban kétféle szempontból is lehet csoportosítani az anyagokat. 

Csoportonként két különböző dolgot kell választani, vagyis nem lehet kétszer ugyanazt az 

anyagot választani. A kakukktojás megnevezése után meg kell adnod annak eltérő 

sajátságát, majd azt a közös tulajdonságot, ami a másik háromban közös. 

nitrogén, oxigén, klór, argon 

Egyik kakukktojás a …………………, mert  ………………………,  

a másik három pedig ………………………….. 

Másik kakukktojás a …………………, mert  ………………………,  

a másik három pedig ………………………….. 

 

ecet, borkősav, C vitamin, sütőpor 

Egyik kakukktojás a …………………, mert  ………………………,  

a másik három pedig ………………………….. 

Másik kakukktojás a …………………, mert  ………………………,  

a másik három pedig ………………………….. 

 

nátrium-ion, klorid-ion, kálium-ion, kalcium-ion 

Egyik kakukktojás a …………………, mert  ………………………,  

a másik három pedig ………………………….. 

Másik kakukktojás a …………………, mert az ………………………,  

a másik három pedig ………………………….. 

 

 

A feladatlaphoz tartozik egy Redmentával készült feladatsor is. 
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