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ctm1(t2 – t) = cvízm1(t – t1) + C(t-t1), 
ahol a ct az ismeretlen fajhőjű tárgy fajhője, C a kaloriméter hőkapacitása, 
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( (a 2014-es Mindennapok Fizikája verseny anyagából, a X. oszt. számára Czilli Péter és 
Albert Balázs tanárok javaslata alapján )) 
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Útmutató  

kémiai számítási feladatok megoldásához 

I. rész 
 
A középiskolai kémia tantárgy tananyagának megértéséhez, a további tanulmányok 

folytatásának megkönnyítéséhez a tanügyi tantervek előírják a számítási feladatok rend-
szeres gyakorlását. Ez sok tanuló számára az évek során nem segítséget, hanem nehéz-
séget jelent, a tantárggyal szembeni ellenszenvet váltja ki. Ennek csak az lehet az oka, 
hogy nem a megfelelő módon fognak hozzá az adott feladat megoldásához. Mint min-
den „mesterségben”, első lépésként az alapfogásokat kell biztosan elsajátítani. Lépésről 
lépésre kell a készségeket kialakítani, s csak azután várható a „mestermű” elkészítése, a 
bonyolultabb feladat megoldása. Ebben szeretnénk segíteni az alábbiakban, fontossági 
sorrendben tárgyalva azokat a szükséges ismereteket, melyek biztosítják egy figyelmesen 
elolvasott feladat megoldásának sikerességét. Ezek: 

Használt jelrendszer: 

Vegyjel: a kémiai elem nevének nemzetközileg elfogadott rövidítése. Az atom mi-
nőségének jelölése mellett mennyiségi tartalma is van: 1 atomot, 1mol atomot, illetve 
annak tömegét (grammban kifejezve) jelenti. 

A vegyjel előtti együttható az atom számát, illetve mólnyi mennyiségének többszö-
rösét mutatja. Pl: 3H három hidrogénatomot, illetve 3∙6∙1023 atomi hidrogén mennyisé-
get (aminek a tömege 3g) jelent. 

Az egyszerű, elemi anyagokat a vegyjelükkel jelöljük. Az anyagi egységet alkotó ato-
mok számát a vegyjel jobb alsó sarkában levő index mutatja. Pl.: H2   elemi hidrogént 
jelöl, amelynek legkisebb anyagi egységében, 1hidrogén molekulában két hidrogén atom 
kötődik egymáshoz. Az 1mólnyi molekuláris hidrogénnek, aminek tömege 2g, szintén 
ez a jele. 

Megjegyzendő, hogy a szilárdfázisú, nagyszámú atomból felépülő anyagok esetén nem 
jelölik külön az egymáshoz kapcsolódó atomok számát. A vegyjel 1 atomot vagy 1 mól-
nyi anyagot jelöl. Pl.: Al, Fe, C, S vegyjelek a szilárd,   elemi állapotú anyagból 1mólnyit 
is jelentenek, amelyben 6∙1023 db. a vegyjelnek megfelelő atom kapcsolódik egymáshoz 
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az elemek jellegének megfelelő típusú kémiai kötéssel (az Al, Fe esetében fémes, a S, C 
esetében kovalens kötéssel). 

Molekulaképlet: a több azonos, vagy különböző atomból felépülő elemi egységek 
vagy ezekből felépülő halmazok jelölésére szolgál. Az elemi egységekben (molekula, io-
nok, összetett ionok) a vegyjel az alkotó atomokat, azok számát a vegyjel jobb alsó sar-
kában levő index mutatja. pl: O2P4, CH4, Fe2O3, CaCO3 

Rendszám: jele Z, értéke az elem egy atomjamagjában levő protonok számával (p+) 
egyenlő. Semleges atomban az elektronok száma (e-) egyenlő a protonok számával. 

Ionok esetében (pl. az AaBb vegyületben) az   Ab+ -ionban az elektronok száma : e- = 
p+- b, illetve a Ba- -ionban   e- = p++ a 

Tömegszám: jele A, értéke az atommagban levő protonok (p+) és neutronok (no) 
számának összegével egyenlő: A = p+ + no 

A periódusos rendszerben a vegyjel mellett feltüntetett tömegszám az illető elemnek 
a természetben előforduló izotópjainak átlagos tömegszáma (a százalékos előfordulásuk 
arányának megfelelően).   Ennek értéke egyenlő az elem relatív atomtömegével. 

Izotópok: a kémiai elem olyan atomjai, melyeknek magjában azonos számú proton 
mellett különböző számú neutron van.  

Összetett anyag elemi összetételének kiszámítása: 

Az ismert molekulaképletű (AaBb) anyag százalékos elemi összetételének meghatározása: 
a.) Tömegszázalékban: 
1mol anyag tömege MAaBb = aMA + bMB 

(aMA + bMB)g   AaBb anyag tartalmaz aMA g A elemet, akkor 100g AaBb mennyit? 
 

Mintapélda: 
A NaNO3 tömegszázalékos összetételének kiszámítása: 
M NaNO3 = MNa + MN + 3MO = 85g/mol 
85g NaNO3 ... 23gNa ... 14gN 
100g NaNO3  ... x   ....      y            x = 27,06g Na,   y = 16,47gN, a többi 100g-ig oxigén:  

100-(27,06+16,47)=46,47gO 
Tehát a NaNO3   tömegszázalékos elemi összetétele:   27,06%Na , , 16,47%N, 46,47%O 
 

b.) Atom (vagy atom-mol) százalékos összetétel: 
 (a + b)darab atomból ... a darab A atom   

  100 atomban     ...        
 

100a
x

a b



 A atom 

Mintapélda: A metán atomszázalékos összetételének megállapítása:  
A  CH4 1 molekulájában 5 atom van, amiből 1atom C,  
akkor 100 atomból ...    x = 100/5 = 20atom   
tehát a metán atomjai számának 20%-a szén atom 
Mivel a vegyjel, illetve molekulaképlet moláros mennyiséget is jelent, ezért az anya-

gok moláros elemi összetételének is azonos értékei lesznek, vagyis a CH4 (metán) 
20mol% szenet és 80mol% hidrogént tartalmaz. 

Keverékek összetételének megállapítása: koncentráció számítás  

Homogén keverékekre(oldatok, gázkeverékek, ötvözetek)   jellemző az állandó összetétel.  
Oldatok alkotó részei: oldott anyag, oldószer.  
Oldószernek a keverékben a nagyobb mennyiségben jelenlevő komponenst nevezzük 
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Az oldat mennyisége = az oldott anyag mennyisége + oldószer mennyisége 
Az anyagok mennyiségét kifejezhetjük anyagmennyiség egységben (mol), vagy az anyagokra jellem-

ző tulajdonságok: tömeg(g,kg), térfogat(m3, dm3=L, cm3 =mL) egységeiben 
Oldatok töménysége (koncentráció): az oldat alkotó részeinek mennyiségi viszonyát jelenti. 
1. Százalékos töménység: 100 egységnyi keverékben hány egységnyi alkotó rész 

van. Attól függően, hogy a komponensek milyen fizikai jellemzőjének egységét választ-
juk viszonyítási alapul, számításainknál használhatunk: 

a.) Tömegszázalékos koncentráció (jele: %, %m/m): 100 tömegegységnyi keve-

rékben hány tömegegységnyi alkotó rész van 
 

Mintapéldák: 
1. Mekkora tömegű oldott anyagot tartalmaz 250g 15%-os sóoldat? 

 100g oldat ... 15g só 
 250g oldat......x =250∙15 / 100 = 37,5g só 

 

2. Mekkora tömegű vízben kell feloldani 30g sót, ha 15%-os oldatra van szüksé-
günk? 

mold.= mvíz + msó  100gold.... 15g só  
     mvíz + 30... 30g só  
     100∙30 = 15mvíz + 15∙30,   ahonnan: mvíz = 170g 

Megjegyzendő: 
Amikor egy adott mennyiségű oldatból töményebb oldatot akarunk előállítani, ak-

kor kétféle eljárást követhetünk: 
a.)  növeljük az oldott anyag mennyiségét 
b.)  elpárologtatunk az oldószerből (ekkor az eredetileg feloldott anyag meny-

nyisége nem változik) 
Amikor egy adott mennyiségű oldatból hígabb oldatot akarunk előállítani, az oldó-

szer mennyiségét növeljük 
 

3. Hogyan állítható elő 250g 10%-os só oldatból 25%-os oldat? Kétféleképpen: 
a). növelve az oldott anyag tömegét, vagyis sót oldva az oldatban: 

100g old1... 10g só   100g old2..... 25g só 
 250g  ...    x = 25g só   250g + msó ...25 + msó  msó = 50g 
Tehát a 250g 10%-os oldatban még 50g sót kell feloldani ahhoz, hogy 25%-os olda-

tot nyerjünk, vagy: 
 

b). elpárologtatva az oldószer egy részét: 
100g old2..... 25g só 
250 –mvíz  ...  25g só mvíz = 150g 
A 250g 10%-os oldatból 150g vizet elpárologtatva 25%-os oldatot kapunk. 
 

4. Hogyan állítható elő 250g 40%-os sóoldatból 25%-os oldat? Mekkora lesz a 25%-
os oldat tömege? 

 mold.1 = 250g  msó = 250∙40/100 = 100g mold.2 = mold.1 + mvíz  

A hígabb oldatban ugyanannyi só van, mint hígítás előtt, csak az oldószer (víz) 
mennyisége kell nagyobb legyen. 

100g old2 ...25gsó 
250+mvíz ....  100gsó,   ahonnan:  mvíz = 150g,      m2 = m1 + mvíz = 250 + 150 = 400g 
Az eredeti oldathoz 150g vizet adva 400g 25%-os oldat keletkezik. 
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Megjegyzendő:  
Amennyiben az oldandó anyag összetételében kristályvíz, vagy adott mennyiségű nedvességet okozó 

víz van, akkor annak a mennyisége az oldószer mennyiségét növeli, nem az oldott anyagot  jelenti. 
 

Mintapéldák: 
1. Milyen töménységű az a rézszulfát oldat, amelyet 50g kristályos sónak (rézgálic, v. 

kékkő) 150g vízben való oldásakor nyernek? 
A kristályos rézszulfát összetétele: CuSO4∙5H2O 
MCuSO4.5H2O = 249,5 g/mol, MCuSO4= 159,5 g/mol 
mod. = 150 + 50 = 200g 
Ki kell számolnunk, hogy az 50g kristályos sóban mennyi a rézszulfát 
249,5g kr.só ... 159,5g CuSO4 
50g   ........... x = 31,96g 
200g  old. ... 31,96g CuSO4 
100g    ...       x = 15,98g 
 
2. 50g 10%-os nedvesség tartalmú kénsavat 500g vízben oldunk. Mekkora az így 

nyert elegy tömegszázalékos kénsavtartalma? 
mH2SO4 = 50 - 50∙10/100 = 45g  mold = 50+ 500 = 550g 
550g old. ... 45g H2SO4 

100g    ......x = 8,18g    Cold. = 8,18% H2SO4  
 

Két különböző töménységű (azonos oldott anyagot tartalmazó) oldatot elegyítve, az elegy töménysége 
nagyobb lesz mint a hígabb oldaté és kisebb, mint a töményebbé. 
 

Mintapéldák: 
1. Mekkora a tömegszázalékos töménysége annak a sósavoldatnak, amelyet 120g 

10%-os és 80g 30%-os sósavoldatok elegyítésével kaptak? 
melegy = 120 + 80 = 200g, amiben 120∙10/100 + 80∙30/100  = 36gHCl van oldva, 

írhatjuk:  200g elegy ... 36gHCl 
          100g .....           x = 18gHCl,  tehát Cold = 18% 
 
2. Mekkora tömegarányban (m1/m2 )) kell összekeverni egy  15%-os és egy 30%-os 

kénsav-oldatot, ha 20%-os oldatra van szükségünk?  
(m1 + m2 ))g oldat .....(m1∙15/100 + m2∙30/100)g H2SO4 
  100g oldat  ...  20g   

ahonnan: 20m1 -15m1= 30m2 – 20m2  1

2

10 2

5 1

m

m
   

Általánosítva: 1 1

2 2

m C C

m C C





 

ahol C az elegy, C1 a hígabb, C2 a töményebb oldat töménysége. 
 

b) Térfogatszázalékos összetétel (folyadék-folyadék és gáz-gáz elegyek esetén 
használjuk): kifejezi, hogy 100 térfogat-egységnyi elegyben hány térfogat-egységnyi 
komponens van. Jele tf.%, vagy %(v) 
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Mintapéldák: 
1. A kereskedelmi étecet 9 térfogat-százalékos ecetsav oldat. Az ecetsav  folyadék 

(Op.=16,7oC, Fp. = 118,2oC). Mekkora térfogatú ecetsavra és vízre van szükség 5L ét-
ecet elkészítéséhez? 

100L ecet ....9L ecetsav 
  5L ecet .... Vecetsav = 0,45L  Vvíz = 5-0,45 = 4,55L 
 

2. A 80 tf% etanolt tartalmazó vizes oldat sűrűsége 0,843g/cm3. Számítsuk ki ennek 
az oldatnak a tömegszázalékos töménységét, ha a vízmentes etanol sűrűsége 
0,789g/cm3! 

Mivel az oldat 80tf.%-os, 100cm3 oldatban 80cm3 etanol van. 
Kiszámítjuk a 100cm3 oldatnak és a benne oldott etanolnak a tömegét a sűrűségeik 

(ρ = m/V) segítségével: 
moldat = 100cm3∙0,843g/cm3 = 84,3g  metanol = 80cm3∙0,789g/cm3= 63,12g 
84,3g oldat ... 63,12g etanol 
100g oldat ... x = 74,88g    Cold. = 74,88%etanol 
 

3. Amennyiben a levegő normál körülmények között 21,0tf% oxigént és 79,0tf% 
nitrogént tartalmaz, mekkora a levegő átlagos moláris tömege?  

MO2=32g/mol MN2=28g/mol, 1mol gáz normál térfogata=22,4L 
Levegő átlagos moláros tömege: 32∙0,21+28∙0,79=28,84g/mol. 
 

c.) Mólszázalékos összetétel: kifejezi, hogy száz anyagmennyiség (mol, kmol) egység-
nyi elegyben hány anyagmennyiség egységnyi komponens van. Bármilyen halmazállapotú 
keverék esetén használható. Mivel a szilárd és cseppfolyós anyagokra jellemző az állandó, sa-
ját térfogat, adott anyag mennyiség belőlük a sűrűségükkel arányos térfogatot tölt ki. A gázok 
részecskéi között nincs jelentős összetartó erő, terjengősek, nem rendelkeznek saját térfogat-
tal, az a tárolásukra szolgáló tartály térfogatától függ. Ugyan akkora térfogatban különböző 
anyagmennyiségű gáz is lehet a tartályban uralkodó hőmérséklet és nyomás függvényeként. 
Ezért a gáz állapotú anyagok mennyiségét a gázok állapotegyenletéből határozhatjuk meg, 

amely leírja az anyagmennyiség és a gáz állapothatározói közti összefüggést: p∙V = ∙R∙T, 
ahol a nyomás(p) egysége Pa (1Pa = 1N/m2 1atm = 101325Pa), a térfogat (V) egysége m3 
(1m3 = 103dm3 = 106cm3), a hőmérséklet (T) egysége K, R egyetemes gázállandó, mely min-
den   ideális gáz 1mólnyi mennyiségére a p∙V/T arányból határozható meg. Avogadro tör-
vénye értelmében minden gáz moláros térfogata normál állapotban (T =273K, p=1atm) 
22,41dm3, akkor R= 8,314kPadm3K-1mol-1. 

Gázok esetén, mivel azonos anyagmennyiség azonos térfogatot foglal el adott kö-
rülmények között, függetlenül az anyagi minőségtől, a molszázalékos összetétel   szám-
értéke azonos a térfogat százalékos összetétel számértékével. 

 

Mintapéldák: 
1. 180g vízben oldottak 20g nátrium-hidroxidot. Hány mólszázalékos az oldat? 
MH2O = 18g/mol,  MNaOH = 40g/mol 

H2O = 180/18 = 10mol,   NaOH = 20/40 = 0,5mol. Az oldatban 10,5 mol anyag 
van 

10,5mol oldat ... 0,5molNaOH 
100mol old.   .... x = 50/10,5 = 4,76mol 
Tehát az oldat 4,76mol% NaOH-t és 100-4,76 = 95,24mol% vizet tartalmaz. 
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2. Mekkora a termékelegy mólszázalékos összetétele, ha nitrogén és hidrogén 1:3 

mólarányú elegyében a komponensek 50%-a reagál egymással? 
A reakció egyenlete: N2 + 3H2 → 2NH3 , , a termékelegyet a reakció végén 0,5mol 

N2, 1,5mol H2 és 1mol NH3   alkotja, összesen 3mólnyi anyag. 
3mol termékelegy ... 0,5mol N2 ... 1,5mol H2 ... 1mol NH3 
100mol  „        „           x                    y                   z  
Tehát a termékelegyben x = 16,67mol% N2, y = 50mol% H2 és z = 33,33mol% 

NH3 van 
2. Anyagmennyiség koncentráció (moláros koncentráció): az oldott anyag 

anyagmennyiségének , ,  (mol egységben) és az oldat térfogatának, V (dm3, illetve L 

egységben) aránya : 
oldottanyag

oldatt

/
M

C mol L
V


  

 

Mintapéldák: 
1. Mekkora térfogatú 3mol/L töménységű nátrium-hidroxid oldatot lehet készíteni 

24g NaOH-ból? 
Kiszámítjuk, hogy a 24g tömegű NaOH mekkora anyagmennyiség:  

MNaOH = 40g/mol   NaOH =24/40 = 0,6mol 
1L......3mol 
V ...... 0,6mol NaOH  
innen V = 0,2L  
 

2. Mérőedényben bemért 15cm3, 98 tömegszázalékos kénsav-oldatot, amelynek sű-
rűsége 1,83g/cm3, vízzel 1L térfogatra hígítunk. Mekkora az így nyert oldat moláros 
töménysége? 

mkénsavo. = V∙ρ = 15cm3∙1,83g/cm3 = 27,45g  
100gkénsavo....98g H2SO4 

 27,45g  ...m H2SO4 = 26,9g 

 H2SO4 = m/M =26,9/98 = 0,275mol, ami 1L oldatban található, tehát az oldat 
moláros töménysége: CM = 0,275mol/L 

 

3. Összekevertek 200mL 2,5mol/L töménységű salétromsav oldatot 550mL 
0,5mol/L töménységű salétromsav oldattal. 

a.) Mekkora a moláros koncentrációja az elegynek?  
b.) Mekkora tömegű salétromsavra van szükség 2L térfogatú ugyanilyen töménységű 

oldat előállítására? 
a.) 1000mL old1 ...2,5mol HNO3   1000mL old2 ...0,5mol HNO3  
           200mL     ....   x1 = 0,5mol   550mL   .....   x2 = 0,275mol 
Velegy = 200 + 550 = 750mL  x1+x2=0,775 molHNO3 

750mL elegy ... 0,775mol HNO3 
1000mL    ...... x = 1,03mol  Celegy = 1,03mol/L 
 

b.) 2L  1,03mol/L töménységű oldat  2,06mol  oldott salétromsavat tartalmaz, en-
nek a tömege mHNO3 = 2,06∙MHNO3  = 2,06∙63 =129,78g 

Mekkora a moláros koncentrációja a  60%-os kénsavoldatnak, ha annak sűrűsége 
1,5g/cm3 ? 
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100g oldat  térfogata V = 100g/ 1,5gcm3 = 66,67cm3  

 66,7cm3 oldat ... 60g oldott H2SO4   = m/M  MH2SO4 = 98g/mol 

1000cm3  ... m = 899,5g     = 899,5/98 = 9,18mol, vagyis az oldat 
moláros koncentrációja: CM = 9,18mo/L 

 

Megjegyzendő: 
Amikor kémiai változás történik az elegyített oldatok komponensei között, először a kémiai vál-

tozást leíró reakcióegyenletet kell ismernünk. A kémia alaptörvényeinek ismeretében (állandó összeté-
tel-, anyagmegmaradás- atommegmaradás-, tömegmegmaradás-törvénye) az egymással reagáló kompo-
nensek arányát kell megállapítani a reakcióegyenlet alapján. 

 

Mintapélda: 
1. Összeelegyítettek 150mL 1M-os kénsav-oldatot 150mL 1M-os nátrium-hidroxid 

oldattal. Milyen kémhatású az oldat? Állapítsuk meg az elegy összetételét mol/dm3 egy-
ségben! 

H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O  

A reakció során mol H2SO4-al  2 mol  NaOH reagál 
1mol 2mol      1mol   

H2SO4 = 150/1000 = 0,15mol NaOH = 0,15mol. Tehát NaOH-ból kevesebb van, 
mint amennyit semlegesíteni tudna a kénsav, ezért az elegy savas kémhatású lesz. 

2mol NaOH ... 1mol H2SO4  

0,15mol .........x = 0,075mol, akkor a nem reagált  H2SO4 mennyisége = az eredeti 
savmennyiség - a reagált savmennyiség = 0,15 - 0,075 = 0,075mol. 

Tehát az elegyben, 300mL ... 0,075mol H2SO4 
    1000mL...  x = 75/300 = 0,25mol 
A keletkezett só anyagmennyisége egyenlő a reagált sav anyagmennyiségével ν = 0,075mol.  

Tehát az elegyben a kénsav és a nátrium-szulfát koncentrációja is 0,25mol/dm3, mivel a 
kénsav is (H2SO4 → 2H+ + SO4

2-, és a Na-szulfát is (Na2SO4 → 2Na+ + SO4
2- )) 

disszociálva van. A disszociációs egyenletek értelmében a H+-ionok, a Na+-ionok és a 
szulfátionok mennyisége a 300mL  elegyben egyformán  0,15mol, ami 0,5mol/dm3 tö-
ménységnek felel meg. 

Máthé Enikő 
 

 

Fizika 

F. 558.  Egy követ a talajtól 10 m/s sebességgel hajítunk el. 0,5 s múlva sebessége 7 
m/s. Milyen legnagyobb magasságig emelkedik fel a kő? 

 

F. 559.  Egy edényben hélium és oxigén keveréke található 0,9 atm nyomáson. A 
keverék sűrűsége 0,44 kg/m3. Mekkora lesz a gáz sűrűsége, ha az oxigénmolekulák felét 
eltávolítjuk a hőmérséklet megváltoztatása nélkül? 

 

F. 560.  Egy áramforrás R ellenállású áramkört táplál. Az áramforrás kapocsfeszült-
sége 3 V. Ha az áramkör ellenállását háromszorosára növeljük, a kapocsfeszültség 20%-
kal növekszik meg. Határozzuk meg az áramforrás elektromotoros feszültségét. 
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