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Máthé Enikő 

Feladatmegoldók  rovata 

K.G. 104. Ötven mólnyi vízben feloldottak  másfél  mólnyi konyhasót. 
a) Számítsd ki a keletkezett oldat tömegszázalékos konyhasótartalmát 
b) Hány gramm konyhasót kell még oldanunk a fenti  oldatban, ha 

20%-os oldatot akarunk nyerni. (VII. osztály számára) 

K.G. 105. Egy adott tömegű réz(II)-oxidot hidrogénáramban melegítet-
tek, és közben 0,8g-os tömegveszteséget értek el. 

a) Milyen tömegű oxid reagált? 
b) Hány %-os volt a rézoxid átalakulása, ha egy mólnyi rézoxidot 

redukáltak? 
c) a b) pont feltételei  mellett a szilárdfázis  százalékos összetétele? (VIII. 

osztály számára) 

K.G. 106. 10g kiizzított rézgálicból és 10g nem hőkezelt rézgálicból 
keveréket készítünk. 

a) Hány tömegszázalék rezet tartalmaz a keverék? 
b) Hány atomszázalék ként tartalmaz a keverék? 
c) Ha a keverékhez 100g vizet keverünk, mekkora lesz az oldat %-os 

rézszulfát  tartalma? (VIII. osztály számára) 

K.G. 107. Magnéziummal és alumíniummal külön-külön azonos 
tömegű hidrogéngázt akarunk fejleszteni  sósavból. Hogyan aránylik 
egymáshoz a felhasznált  két fém  tömege? Ebből a tömegarányú 

Kémia 



fémkeverékből  7g-ot sósavban oldunk. Milyen tömegű 25%-os sósavolda-
tra van szükség a teljes reakcióra. (VIII. osztály számára) 

(a  K  G. 104.-107. feladatok  a Hevesy  György általános  iskolai  kémia-
verseny 1995-ös helyi selejtezőjén  szerepeltek) 

K.G. 108. Üveghengerbe 50 g tömény (36,5 tömegszázalékos) sósa-
voldatra 11g kélium-klorátot tettek a hidrogén-klorid oxidálására. Milyen 
mennyiségű gáz keletkezett? Határozd meg a reakció után a hengerben 
levő elegy tömegszázalékos összetételét! 

Pető Tünde, tanárnő 

K.L. 154. Nátrium propionát oldatán Kolbe-szintézist (lásd A rézgaras-
ból készült ezüstpénztől a selyemszövő elektronokig című írást ugyaneb-
ben a számban) végzünk. A vizes oldatban lejátszódó disszociáció a 
következő: 

Az elektródfolyamatokat,  illetve az azt követő vegyi átalakulásokat az 
alábbi egyenletek szemléltetik: 

Számítsuk ki: 
a) A 8 kA áramerősséggel 2,5 óra hosszat végzett elektrolízis során a 

két elektródon felszabaduló  gáz össztérfogatát  (27°C-on)! 
b) A keletkező 97,9%-os tisztaságú bután tömegét, ha a tömeghozam 

95% (az áramhatásfokot  100%-nak tekintjük)! 
(Löwy Dániel) 

K.L. 155- A népszerű poliamid 6,6 (Nylon 6,6) műszál kulcsfontosságú 
köztiterméke az adipodinitril. A műszál olcsó előállításánál (lásd A 
rézgarasból készült ezüstpénztől a selyemszövő elektronokig című írást 
ugyanebben a számban) az akrilnitril elektrohidrodimerizálása révén 
nyerik (1. egyenlet): 

Nem kívánt elektródfolyamatként  az akrilnitril monomolekuláris re-
dukálása is végbemegy, propionitril képződésével (2. egyenlet): 



Mindkét összfolyamatban  (1 és 2) két faradaynyi  (azaz 2 x 96500 C) 
töltésmennyiség használódik el. 

Tudva, hogy az elektrolíziscellába 795 ml akrilnitrilt vezettek be 
(d = 0,8 g.cm ), a hasznos átalakítási fok  60%, a teljes átalakítási fok  75%, 
és 94,08 L normál körülmények között mért gáz keletkezett, határozzuk meg: 

a) az elektródfolyamatokat  (írjuk fel  a katódon illetve az anódon 
lejátszódó vegyi átalakulásokat) 

b) a keletkező adipodinitril és propionitril mennyiségét (mólban és 
grammban kifejezve) 

c) az elektroredukálás áramhatásfokát  (a céltermék előállítására el-
használt töltésmennyiség és a folyamatban  elhasználódott teljes töltés-
mennyiség hányadosa) 

d) a folyamat  energiafogyasztását,  kilowattórában kifejezve,  tudva, 
hogy a cellafeszültség  3,8 V 

e) az adipodinitril gyártás fajlagos  energiafogyasztását  (az 1 kg termék 
előállításához szükséges villamos energia mennyiséget), kWh/kg-ban 
kifejezve. 

(Útmutatás: A teljes átalakítási fok  és áramhatásfok  különbözősége a 
katódon lejátszódó hidrogénfejlődés  következménye: 

K.L. 156. Az akrilnitril elektrokémiai redukálása (lásd A rézgarasból 
készült ezüstpénztől a selyemszövő elektronokig című írást ugyanebben 
a számban) során céltermékként adipodinitril, NC-(CH2)4-CN, mellékter-
mékként propionitril, CH3-CH2-CN, szennyeződésként pedig a-metil-
glutárodinitril, NC-CH(CH3)-CH2-CH2-CN, illetve bis(P-ciánoetil)éter, 
(NC-CH2-CH2)2O keletkezik, az alábbi reakcióegyenletek szerint: 

Az első három összfolyamatban  (1-3) két faradaynyi  (azaz 2x96500 C) 
töltésmennyiség használódik el. A (4) folyamat  vegyi reakció, és mint 
ilyen nem fogyaszt  villamos töltést. Adott kísérletben 400 cm3 akrilnitrilt 
(d=0,8 g.cm ) elektrolizáltak, és az alábbi összetételű szerves fázist 
nyerték (tömegszázalékban kifejezve):  56,16% adipodinitril, 15,4% 
propionitril, 2,7% a-metil-glutárodinitril, 4,54% bis(p-ciánoetil)éter, és 
21,2% át nem alakult akrilnitril. A felszabaduló  gázok térfogata  35,38 L 
volt (20°C-on, 1 atm nyomáson), a következő térfogatszázalékos 
összetétellel: 82% O2, 6% H 2 és 12% CO2. (A CO2 eredete: az akrilnitril 
teljes oxidációja. Minden mól akrilnitrilből 3 mól széndioxid keletkezik, 
10 faraday  töltésfogyasztással.) 



Számítsuk ki: 
a) az adipodinitril gyártásának áramhatásfokát, 
b) a hasznos átalakítási fokot,  teljes átalakítási fokot  és a folyamat 

hatásfokát, 
c) a fajlagos  energiafogyasztást  (kWh/kg-ban kifejezve),  tudva, hogy a 

20 A áramerősség és 3,5 V cellafeszültségen  végzett elektrolízis időtartama 
7 óra 12 perc volt. 

a K.L.154-156. feladatok  szerzője Löwy Dániel 

informatika 
I. 55. írjunk programot, amely egy nm-cs sakktáblára minimális számú 

királynőt helyez úgy, hogy ezek együttesen a tábla minden mezőjét 
támadják! 

(Versenyfeladat,  Kolozsvár,  1995) 

I. 56. írjunk programot, amely a bemenetként megadott helyes, C 
nyelvű programmal a következőket végzi el: 

a) kilistázza a képernyőre a teljes programot, 
b) kiiktatja a programból a megjegyzéseket, 
c) kiiktatja a programból az üres sorokat, 
d) az egymás után következő szóközöket egyetleneggyel helyettesíti, 
e) az egymás után következő TAB-okat egyetleneggyel helyettesíti, 
0 kilistázza a képernyőre az így kapott programot, 
g) kiírja a képernyőre a define  direktívával megadott tízes számredszer-

beli konstansok belső, kettes számrendszerbeli ábrázolását. 
Megjegyzés:  A define  direktíva szintaxisa: * define  azonosító  konstans 

(Versenyfeladat,  Kolozsvár,  1995) 

I. 57. írjunk programot, amely adott n-re (n nem nagyobb mint 100) 
megadja az n hosszúságú, csak kerek zárójelpárokat tartalmazó sorozatok 
számát! Zárójelpár alatt egy ( ) párt értünk. Pl. Ha n=4 akkor az eredmény 
2, mert csak a következő két sorozat helyes: ( )( ) (( )). 

(Országos  Informatika  Tábor,  Gyulafehérvár,  1994) 

I. 58. írjunk programot, amely kiírja a képernyőre az összes olyan 
negyedrendű négyzetes mátrixokat, melyeknek elemei a 0 és az 1 úgy, 
hogy minden sor és oszlop csak egyetlen egy l-est tartalmaz! 

(Versenyfeladat,  Hunyad  megye, 1994) 


