
100g CaCO 3 111 g CaCl2 2 . 36,5 g HCl 
4,5 g x-4,995 g CaCl2 y-3,285 g HC1 

100 g HC1 old 35 g HC1 
10 g x-3,5 g tehát m n e m reagált s a v=3,5-3,285=0,215 g 

12,52 g old 4,995 g CaCl2 0,215 g HCl 
100 g old x=39,89 g CaC12 y=1,72 g HCl 
Az oldat összetétele: 39,89% CuCl2 + 1,72% HCl = 41,61 tehát, a víz 58,39% 

K.L. 215. Egy alkánból egy mólnyi mennyiséget 50 mól levegővel tökéletesen 
elégetnek. Az égéstermékben a víz eltávolítása Után 10,64 mólszázalékos a 
széndioxid tartalom. Határozd meg az alkán molekulaképletét, és az égetéskor 
használt levegőfelesleget. 

Megoldás: 

100 10,64 mol 

innen n = 5. 

1 mol C5H12 égéséhez 8 mol O2 szükséges. 

100 mol levegő 21 mol O2 

x=38,09 mol levegő 8 
50 - 38,09 = 11,91 mol levegő felesleg, ami 28,64%-os levegőfelesleget jelent. 

Takács Csaba Kémia Emlékverseny 
középiskolásoknak 

Az 1996-1997 tanévben másodízben zajlott le a 4 fordulós, levelezés útján 
történő Takács Csaba Kémia Emlékverseny több helységből, több résztvevővel, 
mint az első évben. 318 tanuló nevezett be: Barót (Baróti Szabó Dávid Líc), 
Brassó (Áprily Lajos Líc.), Csíkdánfalva (Petőfi Sándor Líc), Csíkszereda (Márton 
Áron Líc, Johannus Kájoni Kereskedelmi Líc, Faipari Iskolaközpont), Dés 
(Andrei Muresanu Líc), Gyergyószentmiklós (Salamon Ernő Líc), Kézdivásárhely 
(Nagy Mózes Líc), Marosvásárhely (Bolyai Farkas Líc, Al. Papiu Ilarian Líc, 
Kémiai Líc, Mezőgazdasági Iskolaközpont), Sepsiszentgyörgy (Mikes Kelemen 
Líc, Székely Mikó Kollégium), Szatmárnémeti (Kölcsey Ferenc Líc, Hám János 
Kat. Gim., Református Gim.), Szászrégen (Petru Maior Líc), Székelyudvarhely 
(Tamási Áron Líc), Temesvár (Bartók Béla Líc), Zilah (Elméleti Líc.) líceumaiból. 

A verseny megszervezése, a tavalyihoz hasonlóan, kis módosításokkal történt. 
A benevezett tanulók egyénileg levében kapták meg a kérdéseket, (12-15, 
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tanulmányi évenként különbözők). A kérdések a kémia különböző területét 
érintették (kémiatörténet, mindennapunk kémiája, környezetvédelem, a 
tanulmányi évfolyam tananyagához kapcsolódó kérdések, kémiai rejtvények, 
feladatok, kísérletek) és megválaszolásuk különböző segédkönyvek használatát 
tette szükségessé, mint pl. lexikonok, kémiatörténeti könyvek, folyóiratok, stb., 
és ez volt tulajdonképpen a verseny egyik célja is. 

A megoldásokat határidőre kellett beküldeni. A kijavított lapokat, az ered
ménytáblázatokat és a helyes válaszokat a kémia szakos tanárok kapták meg, 
miközben a versenyzők postán kézhez kapták a következő forduló kérdéseit. 

A verseny anyagi - a feladatlapok, megoldások és eredménytáblázatok 
sokszorosítása, postai költségek, diplomák és oklevelek elkészíttetése és részben 
a jutalmazás - költségeit a benevezési díjak fedezték. 

Voltak versenyzők, aki nem küldtek mind a 4 fordulóra választ, de ennek 
ellenére természetesen rendszeresen minden feladatlapot megkaptak. 

A legnagyobb pontszámot elért versenyzők diplomákat, dicsérő okleveleket, 
könyveket és folyóiratokat kaptak. 

Végül pedig az idei résztvevők egy részének véleménye a versenyről: 
,A verseny nagyon jó volt, bár nagyon sok időt vesz igénybe, de sokat lehet 

belőle tanulni; szívesen vennék részt jövőben is." (Szabó Pálma, Csíkszereda, 
Márton Áron Líc. IX. oszt.) 

„Aki komolyabban próbál versenyezni, annak nagy nyereség kutatni, 
böngészgetni, keresni a választ a kérdésekre és sokat tanulhat vele. Végül is senki 
sem veszít, csak nyer. Szeretném, ha jövőre újra találkozhatnánk a verseny 
keretein belül (is). A viszontlátásra, 1998-ban!" (Péter Csaba, Csíkszereda, Márton 
Áron Líc. IX. oszt.) 

„Nekem tetszett ez a verseny, főleg azért, mert feladatai könnyebbek, mint a 
különböző kémia versenyeken és az olimpiákon. Talán egy kicsit sokat kell 
könyvekben búvárkodni, de ez a verseny lényege. Szeretném, ha tovább is 
folytatódna (jövőben is)." (Kun Ágota, Kézdivásárhely, Nagy Mózes Líc. IX. oszt.) 

„Örvendek, hogy benevezhettem erre a versenyre, ugyanis nagyon sok 
érdekes információhoz jutottam a verseny által, amelyeket az iskolában nem 
tanulhattam volna meg, mert nem tartozik a tananyaghoz. Szerintem ez egy 
nagyon érdekes, jó verseny, szeretnék jövőben is benevezni. Főleg a 
kémiatörténeti kérdéseket kedvelem, kár, hogy nincs annyi időm a versennyel 
foglalkozni, mint ahogy szeretném. Az lenne a kérésem, hogy egyes kérdéseknél, 
ha lehetne egy kicsit bővebben fogalmazni, mert volt néhány kérdés, ami nem 
volt egészen érthető számunkra. Úgy egészében véve jó volt a verseny." (Kopacz 
Emőke, Csíkszereda, Márton áron Líc. IX. oszt) 

„Szerintem nagyon jó ez a verseny, mert egyben kellemes időtöltés és még 
tanulni is lehet belőle." (Czáher Róbert, Szatmárnémeti, Kölcsey Ferenc Líc. X. 
oszt.) 

„A kérdések igazi fejtörést okoztak, sok anyagot kellett tanulmányozni, így új 
ismeretekre tettem szert. A jövőben is szeretnék versenyezni." (Boján Vilma, 
Sepsiszentgyörgy, Mikes Kelemen Líc. XI. oszt.) 

Versenyszervező: Horváth Gabriella, Marosvásárhely 
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