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Számolás 
Sz1. feladat   
Mengyelejev utolsó jelentős hozzájárulását a 
periódusos rendszer kifejlesztéséhez 1904-ben 
tette. Az ezt megelőző évtizedben felfedezték a 
nemesgázokat, s ezeket beillesztette a rendszerbe. A 
Mengyelejev által 1904-ben publikált periódusos 
rendszer bal felső része látható a mellékelt ábrán. 
Az orosz tudós a nemesgázok oszlopában két, addig 
fel nem fedezett, a hidrogénnél könnyebb elemet is 
elhelyezett, ezeket x-szel és y-nal jelölte. 
Természetesen ilyen elemek nem léteznek, de ez 
akkoriban még egyáltalán nem volt világos, hiszen 
az atomok szerkezete még mindig ismeretlen volt. 
Mengyelejev mindkét elem moláris tömegére is 
adott becslést. 
a) Az y-ra vonatkozó becsléshez az első néhány elem moláris 

tömegével elosztotta az alatta lévő elem moláris tömegét, így kapta 
az MLi/MH, MNe/MHe stb. hányadosokat. Amikor ezen hányadosok 
értékének tízes alapú logaritmusát ábrázolta az alábbi ábra szerint, 
akkor azt tapasztalta, hogy az első négy pont jó közelítéssel egy 
egyenesre esik. Egészítsd ki az alábbi grafikont, és határozd meg, 
vajon milyen becslést adott Mengyelejev y moláris tömegére! 

 
 
b) Az x elem moláris tömegét már nem így becsülte meg, mivel az 

alatta lévő y moláris tömege is csak becslés volt. Az 1904-es 
periódusos rendszerben látható, hogy Mengyelejev felírás-
módjában az x alatt két sorral a He, az alatt két sorral az Ar, az 
alatt két sorral a Kr, az alatt két sorral pedig a Xe szerepelt. Így 



 

DOI:10.24360/KOKEL.2018.3.231                                                                                 247 

ezekre az elemekre alapozva becsülte meg x moláris tömegét egy 
érdekes táblázat segítségével: a táblázatban a felső sorba a moláris 
tömegek hányadosait kell írni, majd a további 2. és 3. sorokba 
minden egyes mezőben a vele fentről érintkező két mező 
különbségét kell beírni. Mennyinek becsülte ez alapján x moláris 
tömegét Mengyelejev? 

MHe/Mx = …… MAr/MHe = …… MKr/MAr =…… MXe/MKr =…… 

     

      

  0   

 
c) A mai ismereteinket is felhasználva indokold meg, miért tévedett 

Mengyelejev az x és y elem feltételezésével? 
 
Sz2. feladat   
A termitreakciók olyan, nagyon exoterm kémiai folyamatok, 
amelyekben egy fém egy másik fém oxidjával reagál. A fém gyakran az 
alumínium, mert ez elég erős redukálószer és forráspontja is elég 
magas: nem kell tartani attól, hogy a reakció körülményei között 
elpárolog. Az alábbi táblázatban néhány fém-oxid képződéshőjét 
gyűjtöttük össze. 

a) Írd fel az alumínium és réz(II)-oxid, alumínium és vas(III)-oxid, 
alumínium és mangán(IV)-oxid, alumínium és titán(IV)-oxid, 
illetve az alumínium és magnézium-oxid közötti reakció 
egyenletét, és számold ki a reakcióhőket! 

b) A táblázatból melyik fém(ek)et nem lehet előállítani 
alumíniumos termitreakcióban? Röviden indokold a 
válaszodat! 

Al2O3 (s) −1675,7 kJ/mol MnO2 (s) −520,0 kJ/mol 

CuO (s) −157,3 kJ/mol MgO (s) −601,6 kJ/mol 

Fe2O3 (s) −824,2 kJ/mol TiO2 (s) −944,0 kJ/mol 
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Sz3. feladat   
Lúgoldaton olyan, vízgőzt nem tartalmazó gázelegy 200 cm3-ét 
buborékoltatjuk át, amelyet izzó szén és vízgőz reakciójával állítottunk 
elő. A gázelegy térfogata az eredeti hőmérsékleten és nyomáson 6,00 
%-ot csökkent.  
a) Írd le a végbement folyamatok reakcióegyenleteit! 
b) Számítsd ki az eredeti gázelegy térfogatszázalékos összetételét! 
c) Add meg az eredeti és a lúgoldatot elhagyó gázelegy átlagos 

moláris tömegét! 
d) Hány cm3 vízgőzt kell az eredeti gázelegy 100 cm3-éhez adni, hogy 

a szén-monoxid 90 %-a átalakuljon a CO + H2O ⇌ CO2 + H2 
egyensúlyi reakcióban (K = 6,0)? 

 
Sz4. feladat   
A kétértékű ditionsav (H2S2O6) – amit tisztán még nem sikerült 
előállítani, csak híg vizes oldatban ismert – anionja a ditionátion 
(S2O62−). Báriumionokkal nem képez csapadékot. 
12,7634 g kristályos nátrium-ditionátot 130 °C-on tartunk egy órán át. 
Lehűlés után az anyag tömege 10,8642 g. Ezek után egy másik, 
11,3293 g tömegű kristályos nátrium-ditionát-mintát 2 órán át 300 °C-
on tárolunk. A visszamaradó fehér por tömege 6,6458 g, ez vízben jól 
oldódik, és báriumionokkal csapadékot képez. 
a) Milyen reakciók zajlanak le hevítéskor? Mennyi kristályvizet 

tartalmaz a nátrium-ditionát? 
Ezután 10,2551 g kristályos nátrium-ditionátból 100,00 cm3 oldatot 
készítünk, és ezt 70,00 cm3 0,642-es pH-jú sósavoldattal keverjük 
(keveréskor a térfogatok összeadhatók), az így kapott oldat pH-ja 
1,027. 
b) Számolással döntsd el, hogy erős vagy gyenge sav-e a ditionsav! 
 
Sz5. feladat   
Egy fémet azonos oxidációs állapotban tartalmazó szulfátot, nitrátot és 
karbonátot úgy keverünk össze, hogy a szulfátban, nitrátban és 
karbonátban lévő fém mennyisége azonos legyen. A keverék 30,0 
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tömegszázaléka fém. 1500 °C fölé hevítve 9,28 g tömegcsökkenés 
tapasztalható, a hevítési maradék pedig egyetlen vegyület. Melyik fém 
alkotja a vegyületeket, és mennyi volt az eredeti keverék tömege? Írd 
fel a lejátszódó reakciók egyenletét! 
 
Sz6. feladat   
100,0 mol víz 20 °C hőmérsékleten 6,660 mol, 80 °C-on pedig 9,980 
mol kristályvízmentes MgSO4-ot old. Ha 50 mol vízzel 80 °C-on telített 
oldatot készítünk és azt 20 °C-ra lehűtjük, akkor 3,110 mol 
kristályvíztartalmú magnézium-szulfát válik ki az oldatból. Hány mól 
kristályvizet tartalmaz a MgSO4 egy mólja? 
 
 
Munkaidő: 120 perc Összesen: 40 pont 

Labor 
Kóla foszforsavtartalmának meghatározása 

A szénsavas üdítőitalok alapanyagai között megtaláljuk többek között a 
természetes gyümölcsleveket, gyümölcssűrítményeket, természetes 
eredetű gyümölcsaromákat, szintetikus aromaanyagokat, mesterséges 
édesítőszereket – mint a szacharin, szorbit, ciklamátok – és 
természetesen a cukrot és vizet.  
A kiegészítő anyagok közül a citromsav, borkősav, 
élelmiszerszínezékek (karotin, karamell, szintetikus színezékek, mint 
például málnavörös, citromsárga, narancssárga stb.) és különböző 
tartósító anyagok. Emellett a kóla italok viszonylag nagyobb 
mennyiségben foszforsavat is tartalmaznak. 
A mai feladatban egy olyan oldatot kaptok, amelynek 
foszforsavtartalmát meghatározva ki tudjátok majd számolni, hogy 
átlagosan mennyi foszforsavat tartalmaz a kóla. Így a kiadott minta 
foszforsavtartalmát kell meghatároznod nátrium-hidroxid-mérőoldat 
és fenolftalein indikátor segítségével. A titrálás során az alábbi 
folyamat játszódik le: 

H3PO4 + 2 NaOH = Na2HPO4 + 2 H2O 
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Útmutató a meghatározáshoz 
a) A kémcsőállványban találod egy műanyag zárható kémcsőben az 

ismeretlen mintát. Az előző lap felső bal sarkában található rovatba 
írd be a helyszámodat és a minta azonosító számát!  

b) Az ismeretlen oldatot a tölcsér segítségével maradék nélkül mosd 
át a 100,00 cm3 térfogatú mérőlombikba, a kémcső többszöri 
átmosása után töltsd fel jelig az oldatot, majd a tartalmát alaposan 
rázd össze. 

c) Az így elkészített törzsoldatból pipettával mérjél ki titráló 
lombikokba 10,0-10,0 cm3-t és adjál hozzá 3-5 csepp fenolftalein 
indikátort. Ellenőrizd, hogy a pipettád egy vagy kétjelű pipetta-e! 
Ha egyjelű pipettád van, abban az esetben az oldatot addig kell 
kiengedned, amíg „magától” kifolyik, a legvégében maradt cseppet 
nem szabad kirázni belőle. 

d) Töltsd fel a bürettát a kiadott NaOH-oldattal. Ha szükséges, 
használd a kistölcsért. Jegyezd fel a NaOH-oldat pontos 
koncentrációját.  

e) Titráld meg a mintákat a NaOH-oldattal! Az oldathoz keverés 
mellett addig kell adagolnod a NaOH-oldatot, amíg az indikátor 
színe színtelenből halvány lila színűvé nem változik. 

f) Érdemes egy próbatitrálást végezni, és ezt követően három mintát 
pontosan megtitrálni. 

 
Feladatok és számítások 
A mérési adatokat és az átlagfogyást két tizedesjegy pontossággal 
jegyezd fel az alábbi táblázatba. Minden további eredményt 
négyértékes jegy pontossággal adjál meg! 

A NaOH-oldat koncentrációja:        …… mol/dm3 

A leolvasott mérőoldat fogyások: 1. titrálás:       …… cm3 

2. titrálás:       …… cm3 

      Próbatitrálás: ……… cm3 3. titrálás:       …… cm3 

A mérőoldat átlagfogyása:        …… cm3 
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1) Számítsd ki, hogy  

a) mennyi a 100 cm3 foszforsav-törzsoldat anyagmennyiség-
koncentrációja; 

b) hány mg foszforsavat tartalmazott a kémcsőben kiadott minta! 
Atomtömegek: Ar(H)=1,008, Ar(O)=16,00, Ar(Na)=23,00, Ar(P)=30,97 

A 100 cm3 törzsoldatban levő foszforsav 
anyagmennyisége:       …… mol 

A 100 cm3 foszforsav törzsoldat 
anyagmennyiség koncentrációja:       …… mol/dm3 

A kiadott mintában levő foszforsav tömege:       …… mg 

 
2) A kiadott minta annyi foszforsavat tartalmaz, mint amennyi egy 1,5 

literes kólában átlagosan van. A mérési eredményeidből számítsd 
ki a kóla átlagos foszforsavtartalmát mg/literben! 

A kóla átlagos foszforsavtartalma:       ……   mg/liter 

 
3) A titráláshoz használt indikátor alapján állapítsd meg, hogy a 

titrálás végpontjában keletkező Na2HPO4 só vizes oldata milyen 
kémhatású! Húzd alá a megfelelő választ: 
savas  semleges  lúgos 
 

4) A foszforsav és a nátrium-hidroxid reakciójával keletkezhet 
szabályos só is. Írd fel a foszforsav és a nátrium-hidroxid között 
ilyen módon lejátszódó reakció egyenletét! 
 
Add meg a keletkező só nevét:  
szabályos név:   triviális név:  

 
Számítások (a számítások a feladatlap hátulján folytathatók):  
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II.A, II.B és II.C kategória 
 

Munkaidő: 180 perc Összesen: 170 pont 
Elmélet 

 
E1. feladat (Általános kémia) 19 pont 
Azonos az I. kategória E1. feladatával. 
 
E2. feladat (Szervetlen kémia)   
Azonos az I. kategória E4. feladatával. 
 
E3. feladat (Szerves kémia)   
A gumi alapanyagát, a latexet izoprén polimerizációjával állítják elő. Ha 
a poliizoprénben megmaradó kettős kötések transz térszerkezetűek, 
akkor a kapott rugalmatlan anyagot guttaperchának nevezik, és pl. a 
golflabdákat ebből készítik. A latex ezzel szemben olyan poliizoprén, 
amiben cisz kettős kötések vannak. A latex még nem a gumi, bár 
alacsony hőmérsékleten rugalmas: a bennszülöttek Dél-Amerikában 
labdáztak vele. Ahhoz, hogy széles hőmérséklettartományban rugalmas 
gumit kapjunk, még kell egy kémiai reakció. 
a) Add meg az izoprén szerkezeti képletét és a szabályos nevét! 
 
b) Add meg a guttapercha ismétlődő egységének szerkezeti képletét! 
 
c) Add meg a latex ismétlődő egységének szerkezeti képletét! 
 
d) Mi a neve annak a reakciónak, amelyikkel a latexból gumit 

készíthetünk, és mi lehet az alkalmazott reagens? 
 
e) Add meg az ekkor kialakuló szerkezeti egység szerkezeti képletét! 
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E4. feladat (Szerves kémia)   
A jobb oldali 3×3-as négyzet 8 
db szerves vegyület 
atomcsoportjait tartalmazza 
(minden vegyület 3 
atomcsoportból áll). 
Soronként (1, 2 és 3-as sor) és 
oszloponként (A, B és C 
oszlop) három-három 
vegyület, a két átló mentén (\ 
és /) pedig egy-egy vegyület atomcsoportos képlete állítható össze 
belőlük. 
a) Add meg a négyzetből kirakható egyes vegyületekhez a következő 

neveket, szerkezeti képleteket, illetve szerkezeti képleteket 
használó kémiai egyenleteket! 

A oszlop 
(A) 

A vegyület konstitúciós izomerének képlete és neve: 

B oszlop 
(B) 

A vegyület és a HCl közötti reakció egyenlete: 

C oszlop 
(C) 

A vegyület és a Br2 közötti reakció egyenlete: 

1. sor 
(1) 

A vegyület redukciós és oxidációs termékének 
képlete: 

2. sor 
(2) 

A vegyület dehidratációjának egyenlete: 

3. sor 
(3) 

A vegyület és a víz közötti protolitikus reakció 
egyenlete: 

1A–3C átló 
(\) 

A vegyület és kevés Cl2 közötti, UV-megvilágításkor 
lejátszódó reakció egyenlete: 

1C–3A átló 
(/) 

A vegyület tökéletes égésének egyenlete: 

 A B C 
1 H—           | 

      

  — C — 
       || 
       O 

2 CH3 — —(CH2)2—   —OH 
3 —(CH2)3—       NH2—       H— 
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b) A mondat elé írd annak a vegyületnek a jelét (A, B, C, 1, 2, 3, \ vagy 
/), amelyre igaz az állítás! 

……… Undorító szagú, robbanásveszélyes folyadék. Megtámadja az Al, 
Cu, Sn, Zn fémeket. 

……… Könnyen cseppfolyósítható gáz. 
……… Gyűrűs keton. 
……… Mandulaszagú folyadék. 
 
E5. feladat (Szerves kémia)   
A következő szavak jelentős részének van kémiai jelentése: 
A: pentagon B: pentanon C: pentanol  D: pentaton 
E: pentanal F: ciklopentán G: ciklopentanol H: 3-pentil-pentán 
I: pentén J: pentatlon K: tetrametilmetán L: pentánsav 
Add meg a megfelelő betűjele(ke)t válaszként! 
a) Nem kémiai anyag neve: …………………… 
b) Kémia anyag(ok) neve, de nem egyértelmű: ……………………  

A nem egyértelmű nevek pontosításával add meg annak a 
vegyületnek a nevét,  

 - amely primer alkohol: 
 - amelynek létezik cisz-transz izomerje: 
 - amelyből HCl-addíció során egyféle termék lesz: 
c) Egyértelmű név, de nem szabályos: …………………… 

 - Add meg ezen vegyület(ek) szabályos nevét és szerkezeti 
képletét! 

 
E6. feladat (Szerves kémia)   
Az alkének kálium-permanganáttal savas közegben az alábbiak szerint 
reagálnak: 
R KMnO4

H3O
+

RCOOH CO2 CO2

KMnO4R R' R R'

O

és
H3O

+
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Mik a kiindulási, legfeljebb 10 szénatomot tartalmazó telítetlen 
szénhidrogének (add meg a szerkezeti képletüket), ha a termék(ek) a 
következők: 

kiindulási anyag(ok) termék(ek) 

a) 

HOOC

O

 
b) 

HOOC COOH

O

CO2  
 

Számolás 
Sz1. feladat   
Azonos az I. kategória Sz1. feladatával. 
 
Sz2. feladat   
A gázok ideális viselkedéstől való elérését a kompresszibilitási 
együtthatóval (Z) szokták jellemezni, amelynek definíciója: 

mpVZ
RT

=  

A képletben p a nyomás, Vm a moláris térfogat, T a hőmérséklet, R az 
egyetemes gázállandó. 
a) Mennyi Z értéke ideális gázokra? 
A reális gázok viselkedését több különböző egyenlettel is 
megkísérelték leírni. Egy ilyen lehetőség a van der Waals-egyenlet, 
amelynek alakja: 

( )m2
m

ap V b RT
V

 
+ − = 

 
 

A képletben a és b a gáz anyagi minőségére jellemző állandók. 
Egy másik egyenlet ugyanerre a célra a Dieterici-egyenlet, amelynek 
alakja:                            ( ) ( )D m/

m Dea RTVp V b RT− =  
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Hasonlóan az előző egyenlethez, aD és bD a gáz anyagi minőségére 
jellemző állandók (nem azonosak a-val és b-vel), és az e a természetes 
alapú logaritmus alapja. Egy gáz kritikus állapota az a hőmérséklet (Tc) 
és nyomás (pc), ahol a folyadék és gázfázis között hirtelen megszűnik a 
különbség. Elméleti megfontolások alapján a kritikus moláris 
térfogatot (Vc) és hőmérsékletet ki lehet fejezni az a és b, illetve aD és bD 
állandók segítségével. 

A van der Waals-egyenletben:  c c
8 3

27
aT V b
bR

= =  

Míg a Dieterici-egyenletben:  D
c c D

D

2
4

aT V b
b R

= =  

b) Fejezd ki a kritikus nyomás (pc) értéket mindkét egyenletből úgy, 
hogy az csak az a és b, illetve aD és bD állandókat tartalmazza! 

c) Fejezd ki a kritikus kompresszibilitási együttható (Zc) értéket 
mindkét egyenletből! 

 
Sz3. feladat   
Az alábbi táblázat égéshő-értékeket mutat be kJ/mol egységben. 
Becsüld meg ezek alapján a benzol aromás stabilizációs energiáját 
(azaz hogy mennyivel kisebb az energiája a benzolnak, mint a 
hipotetikus 1,3,5-ciklohexatriénnek, amiben a kettős kötések 
lokalizáltak). Nem feltétlenül kell mindegyik égéshőt használni a 
becsléshez! 

hidrogén 285,8 szén 393,5 

hexán 4163,2 etén 1411,2 

cisz-3-hexén 3996,9 benzol 3267,6 

ciklohexán 3919,6 fenol 3053,5 

ciklohexén 3751,5 benzoesav 3228,2 

ciklohexanol 3727,6 toluol 3910,3 
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Sz4. feladat   
A glioxálsav egyértékű gyenge sav, molekulaképlete C2H2O3. 3,735 g 
glioxálsavat feloldunk 250,0 cm3 vízben, majd ehhez az oldathoz 
100,0 cm3 1,95-ös pH-jú sósavoldatot adunk. Az így létrejött oldat pH-
ja is 1,95. Írd fel a glioxálsav szerkezeti képletét és határozd meg a pK-
ját! 
 
Sz5. feladat   
Azonos az I. kategória Sz5. feladatával. 
 
Sz6. feladat   
Azonos az I. kategória Sz6. feladatával. 
 
 
Munkaidő: 120 perc Összesen: 40 pont 

Labor 
 
1. feladat 
Egy kémcsőállványban 6 kémcsőben oldatok voltak. A kémcsövek 
jelölése: A, B, C, D, E és F.  
Egy-egy kémcsőben NaOH és NH3 található, míg 4 kémcsőben az egyes 
minták (víz ionjain kívül) csak egyféle fémiont és egyféle aniont 
tartalmaznak, amelyek az alábbiak lehetnek:  
kationok: Al3+, Ag+, Co2+, Na+, anionok: Cl–, NO3–, S2–. 

A vizsgálatokhoz a kémcsőben lévő kb.10 cm3-nyi mintákon kívül csak 
üres kémcsövek és ioncserélt víz állt rendelkezésre. 
Kísérletek: valamennyi mintából kémcsövekbe kb. ujjnyi magasságú 
folyadékot töltöttünk. 
Minden oldatot minden másikkal összeöntöttünk, a tapasztalatokat az 
alábbi táblázatban foglaltuk össze: 
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 A oldat B oldat C oldat D oldat E oldat F oldat 

oldat 
színe rózsaszín színtelen színtelen színtelen színtelen színtelen 

B oldat 
nem tapasz-
taltunk lát-
ható válto-

zást 

    

 

C oldat 

kék csapa-
dék keletke-
zett, mely a 
C oldat fe-
leslegében 

sárgásbarna 
színnel 

oldódott 

fehér 
csapadék 

keletkezett 
   

 

D oldat 
fekete 

csapadék 
keletkezett 

fehér 
csapadék 

keletkezett 

nem tapasz-
taltunk lát-
ható válto-

zást 

  

 

E oldat 

a kezdetben 
leváló kék 

csapadék az 
E oldat fe-
leslegében 
rózsaszín 

csapadékot 
adott 

fehér csapa-
dék keletke-
zett, mely az 

E oldat fe-
leslegében 

színtelen ol-
dat kép-
ződése 
közben 

oldódott 

nem tapasz-
taltunk lát-
ható válto-

zást 

nem tapasz-
taltunk lát-
ható válto-

zást  

 

 

F oldat 
fehér 

csapadék 
keletkezett 

nem tapasz-
taltunk lát-
ható válto-

zást 

kevés bar-
nás csa-

padék kelet-
kezett, mely 
a csapadék 

feleslegében 
színtelen 

oldat képző-
dése közben 

oldódott 

fekete 
csapadék 

keletkezett 

a kezdetben 
leváló fehér 

csapadék 
sötétbarna 

lett 
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Tapasztalatok elemzése 
Ezeknek az ismereteknek a birtokában határozd meg, milyen 
vegyületeket tartalmaznak az A, B, C, D, E és F kémcsövek! Az egyes 
kémcsövekben lévő kationok-, és anionok, illetve vegyületek: 

Eredmények A 
oldat 

B 
oldat 

C 
oldat 

D 
oldat 

E 
oldat 

F 
oldat 

Kation:       

Anion:       

Vegyület:       

Írj reakcióegyenletet minden csapadékképződéssel járó reakcióhoz! 
Értelmezd reakcióegyenletekkel a csapadékok oldódását is! A 
reakcióegyenletként írhatsz molekula- vagy ionegyenleteket is, de a 
felírt egyenletek egyértelműen fejezzék ki a lejátszódó reakciók 
lényegét! 

Reakcióegyenletek  

Kémcsövek 
betűjelei 

Az összeöntés során bekövetkezett változások 
reakcióegyenletei: 

A-C 
 
 

A-D  

A-E 
 
 

A-F  
B-C  
B-D  

B-E 
 
 

C-F 
 
 

D-F  
E-F  
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2. feladat 
Egy kémcsőállványban 6 kémcsőben oldatok vannak. A kémcsövek 
jelölése A, B, C, D, E és F.  
Minden oldat egyetlen vegyületet tartalmazhat az alábbiak közül:  
AgNO3, FeCl3, H2SO4, HgCl2, KI, MgCl2, NaOH, Pb(NO3)2 
A vizsgálatokhoz a kémcsőben lévő kb.10 cm3-nyi mintákon kívül csak 
üres kémcsövek és ioncserélt víz áll rendelkezésedre. 
A minták kb. egy-egy cm3 részleteit reagáltasd egymással, és jegyezd fel 
a tapasztalatokat!  
 

 A oldat B oldat C oldat D oldat E oldat F oldat 

oldat színe       

 
B oldat 

 

      

 
C oldat 

 

      

 
D oldat 

 

      

 
E oldat 

 

      

 
F oldat 

 

      

A tapasztalatok alapján állapítsd meg, hogy az A, B, C, D és E kémcsövek 
melyik vegyületet tartalmazzák a fent felsoroltak közül! 
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A vegyületek azonosítása 

Eredmények A 
oldat 

B 
oldat 

C 
oldat 

D 
oldat 

E 
oldat 

F 
oldat 

Vegyület:       

 
Írj reakcióegyenletet minden csapadékképződéssel járó reakcióhoz! 
Értelmezd reakcióegyenletekkel a csapadékok oldódását is! A 
reakcióegyenletként írhatsz molekula- vagy ionegyenleteket is, de a 
felírt egyenletek egyértelműen fejezzék ki a lejátszódó reakciók 
lényegét! 

Reakcióegyenletek  

Kémcsövek 
betűjelei 

Az összeöntés során bekövetkezett változások 
reakcióegyenletei: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
A megoldások letölthetők az irinyiverseny.mke.org.hu honlapról.  




