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A K feladatsorra beküldött megoldásokból a legjobb 5 feladatot számít-
juk csak be fordulónként. A 11-12. évfolyamos diákok esetében a nehe-
zebb (csillagozott) példák mindenképp bekerülnek az 5 közé. 

 
K388. Kémiaórán a magnéziumot vizsgálták. A tanár a magnézium re-
dukáló képességéhez az alábbi kísérletet végezte el. Szén-dioxiddal 
megtöltött egy 20 cm × 15 cm × 18 cm-es üvegkádat. Ezek után meg-
gyújtott egy csipeszbe befogott 0,700 grammos magnéziumszalagot 
Bunsen-égővel, amelyet aztán belógatott a kádba. Pattogó hang kíséret-
ében itt a magnézium elégett. A szalag fehér porrá változott, amelyen 
fekete por is volt, illetve a csipeszben maradt része nem égett el. Ezek 
után félretette a szalagot, hogy szakkörön tovább vizsgálják.  
a) Mennyi szilárd nátrium-karbonátra és hány gramm 5,00 m/m%-os 

sósavra van szükség elvben, hogy ezekből a reagensekből gázt fej-
lesztve, a kádat teljesen kitöltse a szén-dioxid? 

b) Írd fel a tanórai kísérletben lejátszódott folyamatokat! 
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Szakkörön megmérték az órai kísérlet termékét, és tömege 
1,172 grammnak adódott. Feloldották sósavban, és megmérték a fejlődő 
gáz térfogatát, 25 °C-on és 101 kPa nyomáson 40,3 cm3-t mértek. Az ol-
datból némi fekete port is leszűrtek, megszárítottak, és megmérték a tö-
megét. 
c) Hány százaléka nem égett el a magnéziumnak? 
d) Mekkora volt a fekete por tömege? 
e) Mi volt a szakkörön vizsgált minta tömegszázalékos összetétele? 

(Borbás Réka) 
 
K389. A gázok oldhatóságánál gyakran hallunk a keszonbetegségről, 
mélységi mámorról. Mindkettő annak a következménye, hogy a nitrogén 
nagyobb nyomáson beoldódik a vérbe. A mélységi mámor a búvároknál 
merüléskor 30-40 méter mélységben következhet be, amikor a vérben 
oldott nitrogén a részegséghez hasonló tüneteket produkálhat, a búvár 
elveszítheti önkontrollját. A keszonbetegség pedig akkor következik be, 
ha a búvár gyorsan emelkedik nagyobb mélységből, és a vérében oldott 
nitrogén hirtelen távozik, és az így keletkezett buborékok miatt a sejtek 
nem juthatnak oxigénhez.  
A gázok oldhatóságának nyomásfüggését a Henry-törvény írja le: p = H⋅c, 
ahol p az adott gáz parciális nyomása (azaz a gázkeverék nyomásának 
és az adott komponens anyagmennyiség-törtjének szorzata), H a gázra 
jellemző arányossági tényező, c az anyagmennyiség-koncentráció. Az 
arányossági tényezők az alábbi táblázatban láthatók. (Az adatok 25°C-
ra vonatkoznak.) 

Gáz H (kPa⋅dm3/mol) 

He 2,894⋅105 

O2 4,613⋅104 

N2 1,616⋅105 

A számításoknál számoljunk 78 V/V% nitrogén-, és 21 V/V% oxigéntar-
talommal a levegőben.  
a) Számítsd ki, hogy standard légköri nyomáson mennyi az oldott oxigén 

és a nitrogén mol/dm3-ben kifejezett koncentrációja a levegővel 
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egyensúlyban lévő vízben! Mekkora térfogatot töltene ki a két gáz kü-
lön-külön, ha 1,00 dm3 vízből eltávozna?  

Tegyük fel, hogy egy búvár 20 méter mélységbe merül. A merülés során 
lélegezzen be a levegővel azonos összetételű palackozott levegőt, és az 
így belélegzett levegő nyomása egyezzen meg a külső nyomással, amely 
a légköri nyomás és a fölötte lévő vízoszlop nyomásának összege 
(pteljes = 101 kPa + ρvíz·g·h, ahol h a vízoszlop magassága). A hőmérsékle-
tet az egyszerűség kedvéért tekintsük 25 °C-nak, és a víz sűrűségét pedig 
1,00 g/cm3-nek.  
b)  Mennyi 20 méter mélységben a búvár vérének nitrogén- és oxigén-

koncentrációja? (A tényleges értékek némileg eltérnek az így számí-
tottól, nem csak a fenti egyszerűsítések miatt, hanem az emberi szer-
vezetben zajló fiziológiás folyamatok miatt is, de kutatók szerint az 
eltérések csak kismértékűek a modelltől.) 

c) Mennyi gáz távozna a véréből, ha hirtelen emelkedne 20 méter mély-
ségből a tengerszintre? Az embernek átlagosan 5 liter vére van. 

d) Mennyi hélium oldódna be a vérbe literenként 20 méter mélyen, ha a 
mesterséges levegőként olyan hélium–oxigén keveréket használna a 
búvár, amelyben 21 V/V% az oxigén? Mennyi egy ilyen gázelegy sűrű-
sége egy 200 bar nyomásra töltött palackban 25 °C-on? 

Az oxigén már komolyan veszélyes lehet a szervezetre, ha annak parci-
ális nyomása eléri a 160 kPa-t.  
e) A fenti mesterséges levegővel merülve 60 méter mélységbe, és a palack 

nyomását a külső nyomáson tartva biztonságos-e még a merülés az 
oxigén saját nyomása szempontjából? 

(Borbás Réka) 
 
K390. A térfogati kontrakció az a jelenség, amikor két folyadék össze-
öntésével a keverék térfogata kisebb, mint a komponensek térfogatának 
összege. Ennek oka egyrészt az, hogy a tiszta fázisokban a részecskék 
közötti kölcsönhatás erőssége eltér a keverékben lévő kölcsönhatások 
erősségétől, másrészt pedig a részecskék mérete sem azonos. Így a ke-
verékben a részecskék közelebb kerülhetnek egymáshoz, amely a térfo-
gat csökkenését okozhatja.  
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Vizsgáljuk meg az etanol, az izopropanol (propán-2-ol) és a tercier 
butanol (2-metilpropán-2-ol) térfogati kontrakcióját különböző tö-
ménységű alkohol–víz elegyekben.  
Számítsd ki, hogy hány cm3-rel csökken az elegy térfogata a komponensek 
össztérfogatához képest, ha m tömegszázalékos oldatokat állítunk elő 
úgy, hogy V cm3 alkoholt elegyítünk 100 – V cm3 vízzel. Ábrázold a kapott 
értékeket a tömegszázalék függvényében egyetlen grafikonon, és hason-
lítsd össze a különböző alkoholok esetében kapott értékeket. Milyen követ-
keztetéseket vonsz le a grafikon alapján? 
A számításokhoz az alábbi elegy sűrűségeket használhatod. Az adatok 
25 °C-ra vonatkoznak. 
 

m/m % 
alkohol 

ρ / g·cm–3 

etanol propán-2-ol 2-metilpropán-2-ol 

0 0,9982 0,9982 0,9982 

5,0 0,9894 0,9884 0,9889 

10,0 0,9818 0,9816 0,9818 

25,0 0,9616 0,9611 0,9567 

32,0 0,9504 0,9478 0,9412 

40,0 0,9351 0,9302 0,9222 

50,0 0,9135 0,9066 0,8989 

70,0 0,8675 0,8580 0,8517 

80,0 0,8434 0,8341 0,8283 

90,0 0,8179 0,8096 0,8040 

95,0 0,8041 0,7973 0,7922 

100,0 0,7890 0,7850 0,7810 

(Borbás Réka) 
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K391. A tanár kémiaórán a következő kísérletet mutatja be. Egy nagy 
kémcsőbe egymásra rétegez 5-5-5 cm3 toluolt, kloroformot (triklórme-
tánt) és vizet, a megfelelő sorrendben. (A három folyadék sűrűsége az 
említett sorrendben: 0,867 g/cm3, 1,49 g/cm3 és 0,998 g/cm3.) Majd egy 
kevés jódkristályt szór a kémcsőbe, és üvegbottal körkörösen megke-
veri. 
a) Mit láthatunk a helyesen elvégzett kísérlet esetén? 
Ezek után a kémcsövet jól ledugaszolva összerázza a három folyadékot. 
b) Milyen tapasztalat figyelhető meg ekkor? Miért? 
c) Milyen térfogatokat kellett volna alkalmazni a három folyadékból, 

hogy összerázás után a különböző polaritású fázisok elkülönülése ese-
tén se legyen egyértelmű, melyik lesz a felső és az alsó fázis, azaz egyik 
fázis folyadékcseppjei se ússzanak fel vagy le? 

A kloroform és a toluol elegyének sűrűsége a két tiszta folyadék sűrű-
sége között lineárisan változik a tömegszázalékkal. A különböző polari-
tású fázisok egymásban való oldhatóságától tekintsünk el. 

 (Borbás Réka) 
 

K392. A kén-dioxid és oxigén közötti egyensúlyt az alábbi egyenlet írja 
le: 

2 SO2(g) + O2(g) ⇌ 2 SO3(g) 

Ha a kiindulási gázok összkoncentrációja 10,0 mol/dm3, és a kén-dioxid 
: oxigén arány sztöchiometrikus, akkor 400 °C-on a kén-dioxid átalaku-
lásának mértéke 23,6%.  
a) Mennyi a folyamat koncentrációkkal kifejezett egyensúlyi állandója 

400 °C-on? 
b) Mennyi legyen az összkoncentrációja a kén-dioxidnak és az oxigénnek, 

ha 1:2 kiindulási mólarány mellett 400 °C-on ugyanilyen átalakulási 
arányt szeretnénk? 

c) 600 °C-on a folyamat koncentrációkkal kifejezett egyensúlyi állandója 
1,010 dm3/mol. Milyen arányban keverjük össze a kén-dioxidot és az 
oxigént, hogy a kiindulási anyagok 10,0 mol/dm3-es összkoncentráci-
ója mellett az átalakulás mértéke szintén 23,6% legyen? 

(Borbás Réka) 
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K393.* Ismerjük az alábbi folyamatok reakcióhőjét (az egyenletek nem 
mindegyike rendezett, a reakcióhők a legkisebb egészekkel megadott 
rendezett egyenletekre vonatkoznak). 
H2O(f) + SO3(g) = H2SO4(f)   ΔrH1 = –132,5 kJ/mol 
PbO(s) + H2SO4(f) = PbSO4(sz) + H2O(f) ΔrH2 = –291,1 kJ/mol 
PbS(sz) + O2(g) = PbO(sz) + SO2(g)  ΔrH3 = –413,7 kJ/mol 
PbS(sz) + O3(g) = PbSO4(sz) + O2(g)   ΔrH4 = –962,3 kJ/mol 
SO2(g) + O3(g) = SO3(g) + O2(g)  ΔrH5 = –241,6 kJ/mol 
A fenti adatok segítségével számítsd ki az ózon képződéshőjét! 

 (Borbás Réka) 
 
K394.* Egy vegyület széntartalma 18,93 m/m%, oxigéntartalma 
25,21 m/m%. Ezenkívül csak egyféle halogénelemet tartalmaz. A vegyü-
let gőzének sűrűsége 70 °C-on, 100 kPa nyomáson 4,45 g/dm3.  
a) Mi a vegyület moláris tömege, képlete és szerkezete? 
A vegyület 1,00 grammját feleslegben lévő nátrium-hidroxid-oldatban 
oldjuk, ekkor színtelen gáz fejlődik, amelyet víz alatt felfogva 21°C-on és 
100 kPa nyomáson 192 cm3 térfogatúnak mértünk. Az oldathoz híg 
Ba(NO3)2-oldatot adva fehér csapadék válik ki, melynek tömege 1,554 g.  
b) Írd fel az NaOH-oldatban való oldódás egyenletét! Válaszodat számí-

tással indokold! 
 (Borbás Réka) 

 
K395.* A mitikus karanténium fémet régóta ismerik. Mi itt most egysze-
rűen Me vegyjellel jelöljük. A fémnek két kloridja van, az egyikben az 
oxidációs szám +2, a másikban +4. Az előző vegyület egy fehér szilárd 
anyag, az utóbbi egy színtelen, illékony, olajszerű folyadék, amely leve-
gővel érintkezve füstölög. Ennek előállítását már 400 éve leírták, de nem 
kizárt, hogy az alkimisták „szárnyas sárkánya” is ez az anyag volt. 
Az MeCl2 vizes oldata a fém híg sósavban való oldásával előállítható, eb-
ből bepárlással egy kristályvizes só keletkezik. Ebből a sóból a víztarta-
lom ecetsav-anhidriddel eltávolítható. Egy mólnyi só vízmentesítéséhez 
188,9 cm3 térfogatú, 1,08 g/cm3 sűrűségű anhidridre van szükség.  
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a) Írd fel a sósavas oldás és az ecetsav-anhidrides vízmentesítés egyenle-
tét! Mi a kristályvizes só képlete? 

A szilárd, vízmentes MeCl2 kovalens jellegű, láncokból áll, amelyben 
MeCl2 egységek vannak. A láncban kétféle Me – Cl kötéstávolság van, és 
a klór kétféle helyzetben fordul elő. A vízmentes szilárd anyag 700 °C 
alatt megolvad és forrni kezd. 
b) Becsüld meg a kötésszöget a központi atom körül, feltételezve, hogy a 

gáz-halmazállapotú MeCl2 molekulájában egy nemkötő elektronpár 
van a központi atom körül, és csak egyféle klór van benne! 

c) Rajzold fel a szilárd MeCl2 ismétlődő egységét! 
Az MeCl4 előállításához MeCl2-t oxidálni kell például higany(II)-klorid 
segítségével.  
d) Írj fel két lehetséges MeCl4 előállítási módot, figyelembe véve, hogy a 

higanynak van higany(I)-kloridja (Hg2Cl2) is! 
Az MeCl4 azért füstölög a levegőn, mert a levegő páratartalmával reagál, 
a folyamatban a fémből oxid keletkezik, és még egy további termék.  
e) Add meg a lejátszódó reakció egyenletét! 
A karanténium-tetraklorid reagál LiAlH4-del is. Ez utóbbi vegyület eré-
lyes redukálószerként is ismert, hidridion átadására képes. A reakció-
ban három termék keletkezik: két só és egy gáz. Ha ennek a gáznak egy 
mintáját egy tartályban tároljuk, akkor a nyomása egy idő után megkét-
szereződik, és fémes lerakódás képződik.  
f) Írd fel az MeCl4 és az LiAlH4 reakcióját! 
g) Rajzold fel a képződő gáz molekulájának térszerkezetét, és becsüld 

meg a kötésszögeket! 
h) Írd fel a gáz állás közben lezajló változását leíró egyenletet! 

(angol feladat alapján) 
 
H346. Az SI alapegységeinek definícióját 2019-ben átalakították. Te-
kintsünk át néhány, a kémiát is érintő kérdést.  
Az átalakítás előtt az Avogadro-állandó (NA) definíciója ez volt: “az ato-
mok száma 0,012 kg 12C izotóp mintájában”. Ennek kísérleti meghatáro-
zásához 0,012 kg izotóp tömegét pontosan meg kell mérni. Szükséges 
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ehhez egy tömegreferencia, ami hagyományosan a kilogramm Párizsban 
őrzött etalonja volt. 
A gyakorlatban az NA pontos meghatározásá-
hoz egy nemzetközi kutatási együttműködés 
(japán tagokkal) egy olyan szilícium egykris-
tályt növesztett, ami csupán a 28Si izotóp atom-
jait tartalmazta. A Si kristályrácsában az ato-
mok elrendeződése a gyémántrácsnak felel 
meg. A köbös, kocka alakú elemi cellát mutatja 
az ábra. 
a) Hány Si atom jut egy elemi cellára? Legyen ez „n”. 
Az elemi cella élének hossza a [m]. A 28Si atomtömege m = 28,09 u, ahol 
u az elemi tömegegység, egy alapállapotú 12C atom tömegének egy tizen-
ketted része.  
b) Írj fel egy összefüggést az egykristály sűrűségére (d [kg m–3]), az n, m, 

NA és a használatával! 
Az egykristályból egy olyan, tökéleteshez közelítő alakú gömböt készí-
tettek, amelynek a sugara, r = 4,69 cm volt. Ennek tömegét a kilogramm 
etalonhoz viszonyítva megmérték, és w = 1,00 kg-ot kaptak. Az elemi 
cella méretét röntgendiffrakciós méréssel határozták meg: a = 5,43 Å.  
c) Számold ki az NA így kapott értékét (három értékes jeggyel)! 
Az újradefiniálás után az NA fenti módon pontosan (sok értékes jegyre) 
megkapott értékét rögzítették (más természeti állandók értékéhez ha-
sonlóan), ezért most már NA darab 12C atomnak nem lesz feltétlenül pon-
tosan 0,012 kg a tömege. Az új definícióknak köszönhetően viszont a tö-
meget a kilogramm etalonja nélkül is meg lehet határozni. Nem lesz 
szükség az etalon másolataira, és az etalonok időbeli változása sem je-
lenthet gondot. Más mértékegységeket korábban is már így, természeti 
állandók segítségével definiáltak. Az alábbi táblázat három ilyen rögzí-
tett állandót tartalmaz. 

Állandó Jel Definiált érték Mértékegység 
Avogadro-állandó NA 6,02214076 × 1023 mol−1 
Planck-állandó h 6,62607015 × 10−34 J s 
Fénysebesség c 2,99792458 × 108 m s−1 
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Bár az Avogadro-állandó segítségével is megoldható lett volna, a kilo-
grammot a Planck-állandó segítségével definiálták újra. Az állandó mér-
tékegysége J s, azaz kg m2 s−1.  
Szükséges ismernünk ehhez a másodperc és a méter definícióját. A má-
sodperc esetén a 133Cs atom két meghatározott állapota közt átmenetet 
okozó sugárzás frekvenciáját, ΔνCs = 9192631770 s−1 értéken rögzítet-
ték. Tehát egy másodperc ezen sugárzás 9192631770 periódusideje:  

1 s = 9192631770
Δ𝜈𝜈(Cs)

 

A métert pedig a fénysebesség értékének rögzítése definiálja. 1 méter az 
a távolság, amit a fény egy másodperc alatt megtesz vákuumban: 

1 m = 9192631770
299792458

 · 𝑐𝑐
Δ𝜈𝜈(Cs)

 = 30,633319 𝑐𝑐
Δ𝜈𝜈(Cs)

 

d) Írd fel a kilogramm új definícióját hasonló formában, nyolc értékes 
jeggyel!  

A tömeg-energia ekvivalencia is felhasználható lett volna elvben az újra-
definiálás során. Egy részecske nyugalmi tömege, m, ugyanis megfelel-
tethető a ν frekvenciájú elektromágneses sugárzás energiakvantumjá-
nak:  

hν = mc2 

e) Hány kg lenne a 635 nm-en sugárzó lézermutató által kibocsátott fo-
tonok látszólagos tömege? 

(japán feladat) 
 
H347. Vizsgáljuk a légkörben növekvő koncentrációjú szén-dioxid sze-
repét a természetes vizek savasodásában. Tekintsük az alábbi egyensú-
lyokat! 

CO2(g) ⇌  CO2   𝐾𝐾gas = 10−1.46 
CO2 + H2O ⇌  H2CO3  𝐾𝐾hyd = 10−2.70 
H2CO3 ⇌  H+ + HCO3

−  𝐾𝐾a1   = 10−3.65 
HCO3

− ⇌  H+ + CO3
2−  𝐾𝐾a2   = 10−10.33 

H2O     ⇌  H+ + OH−   𝐾𝐾w    = 10−14.00 
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Az összes speciesz, a CO2(g) és H2O kivételével oldott anyagnak tekint-
hető, és ezért anyagmennyiség-koncentrációjuk értékével szerepelnek 
az egyensúlyi állandókban. A szén-dioxid-koncentráció a légkörben je-
lenleg 410 ppm, a megfelelő egyensúlyi állandóba a CO2(g) bar mérték-
egységben mért parciális nyomásának értéke (pCO2/p⦵) kerül. 
Erre a rendszerre a töltésegyensúly: 

[H+] = [OH−] + [HCO3
−] + 2�CO3

2−�  
a) Számítsd ki a légkörrel egyensúlyban levő tiszta víz pH-ját megfelelő 

elhanyagolásokkal, a fenti állandókat és a töltésegyensúly összefüggé-
sét felhasználva! 

Ha a víz pH-ját megváltoztatjuk egy egységgel, miközben továbbra is 
fennáll a légkörrel való egyensúly, akkor a teljes oldott szén-dioxid 
mennyisége megváltozik. 
b) Hányszorosára változik a teljes oldott szén-dioxid-koncentráció, ha a 

pH egy egységgel növekszik, illetve, ha egy egységgel csökken? 
(japán feladat) 

 
H348. Tárgyakat elektrolitikusan ezüstözni általában bázisos, cianid-
tartalmú oldatok segítségével szoktak. Anódként ezüstelektródot, ka-
tódként a bevonandó tárgyat kötik be. Az oldatban az Ag+ többféle 
komplexet alkot. A komplexképződések egyensúlyi állandói ismertek. 

Ag+ + CN− + OH− ⇌ [Ag(OH)(CN)]− 𝐾𝐾OHCN = 1013,20 
Ag+ + 2 CN− ⇌ [Ag(CN)2]−   𝛽𝛽2 = 1020,40 
Ag+ + 3 CN− ⇌ [Ag(CN)3]2−  𝛽𝛽3 = 1021,40 
Ag+ + 4 CN− ⇌ [Ag(CN)4]3−  𝛽𝛽4 = 1020,80 

Tekintsünk egy olyan oldatot, amelyben a cianid- és hidroxidionok kon-
centrációja 1,00-1,00 M, az oldott ezüst teljes koncentrációja pedig 1,00 
mM.  
a) Rendezd csökkenő egyensúlyi koncentrációjuk alapján sorba az öt 

ezüsttartalmú specieszt! Számítsd ki a legnagyobb koncentráció érté-
két! 

b) Milyen tartományban változhat a [CN−] értéke, hogy a fent megállapí-
tott sorrend ne változzon meg? 

(japán feladat) 
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H349. A feladatban használt spektrofotometriai fogalmakról a KÖKÉL 
2009/5., 359. oldalán is találni segédletet.  
Az indikátorok kvalitatív információt adnak az oldatok kémhatásáról. Az 
oldatok fényelnyelését vizsgálva a pH-ra is következtethetünk.  
A brómtimolkék (BTB) indikátor savi disszociációállandója 10–7,10. El-
térő pH-n 1,00 cm úthosszúságú küvettákban 200 μmol dm–3 BTB-olda-
tok abszorbanciáit mérték meg. 
 

Hullámhossz 420 nm 501 nm 520 nm 

pH = 2,00 1,74 0,70 0,36 

pH = 12,00 0,60 0,70 1,06 
 

a) Mi a BTB protonált és deprotonált formájának a moláris abszorpciós 
koefficiense ezen a három hullámhosszon? 

b) Egy BTB-t tartalmazó vizes oldat abszorbanciája 420 és 520 nm-en 
1,13 és 0,52 volt. Mi volt az oldat pH-ja, ha más színes anyag nem volt 
jelen az oldatban? 

c) Ezt az oldatot ötszörös térfogatra hígították 1,00-es pH-jú sósavoldat-
tal. Mi lett a kapott oldat abszorbanciája 501 nm-en? 
Mi lesz a kapott oldat abszorbanciája 501 nm-en, ha nem sósavoldat-
tal, hanem 12-es pH-jú NaOH-oldattal hígítjuk? 

(japán feladat) 
 
H350. Japánban a teatermesztés és teaivás kultúrája a 11. század eleje 
óta fejlődik. A zöld tea jellegzetes ízét adó katechineknek sokféle jóté-
kony hatást tulajdonítanak. Ilyen vegyület a bal oldali (−)-epikatechin 
(X=H) és (−)-epigallokatechin (X=OH), és a gallátjaik (jobb oldalon): 
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a) Add meg a (−)-epikatechin két királis szénatomjának abszolút konfi-
gurációját az R/S jelöléssel! 

A következő séma a (−)-gallokatechin egy szintézisét mutatja. Ez az 
anyag a teában található (−)-epigallokatechin egyik epimere. 
 

 
b) Milyen körülmények a legjobbak az A átalakításra a felsoroltak közül? 

MeMgBr, THF NaOMe, THF NaBH4, MeOH HCl, MeOH 

c) Milyen körülmények a legjobbak a B átalakításra a felsoroltak közül? 

PhCH2OH, 
NaH 

PhCH2Cl, NaH PhCHO, HCl PhCO2H, HCl 

d) Rajzold fel a C, D és E szerkezeteket, és ahol szükséges, tüntesd fel a 
sztereokémiát is! 

(japán feladat)  




