
 

 

 
      Oktatási, Tudományos és  

      Technológiai Fejlesztési  

           Minisztérium 

Szerb Kémikusok Egyesülete 

 

 

KÖZSÉGI KÉMIAVERSENY 

2020. március 1. 

FELADATLAP A 7. OSZTÁLY SZÁMÁRA 

 

A tanuló jeligéje:       

(három betű és három számjegy) 

A feladatlap 20 feladatot tartalmaz. Figyelmesen olvasd el minden feladat szövegét. A 

választ kötelezően úgy írd, ahogy azt a feladat kéri (karikázd be a választ, az előrelátott helyre 

írd), mert a bizottság  kízárólag azokat pontozza. Ahol szükséges a feladat levezetése, dolgozd 

ki! A feladatlapot kék vagy fekete színű golyóstollal töltsétek ki! Grafitceruzával írt válaszok 

nem fogadhatók el. A feladatlap megoldásához csak íróeszközt és zsebszámológépet 

használhatsz. Más írott/nyomtatott anyag, mobiltelefon és egyéb eszközök használata nem 

engedélyezett.  

 

A feladatlap kidolgozására 120 perc áll rendelkezésetekre. 

 

 

Sikeres munkát kívánunk! 

A Bizottság tölti ki: 

Elért összpontszám:  

 

 

 

_____________________________ 

A Községi versenybizottság elnöke 
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1. Karikázd be az I betűt, ha az adott állítás igaz, vagy a H betűt, ha az állítás hamis! 

 

а) A kémiai laboratóriumban az óraüveget térfogat mérésre használják. I     H 

b) A kristálycukorból a porcukrot kémiai változással nyerik. I     Н 

c) Desztillációval elválaszthatók valamely keverék szilárd és folyékony  

alkotórészei, és segítségével néha lehetőség van a keverékből két vagy több 

folyékony alkotórész elválasztására is. 

I     Н 

d) Az elemek izotópjai a protonok számában különböznek. I     Н 

e) A nemfémek által kialakított összes kétatomos molekulában apoláris kovalens 

kötés van jelen. 
I     Н 

 

2. Karikázd be az I betűt, ha az adott állítás igaz, vagy a H betűt, ha az állítás hamis! 

 

а) A periódusos rendszer összes eleme szilárd halmazállapotban van 0 °C-on.   I     Н 

  

b) A periódusos rendszerben a legtöbb elem fém.   I     Н 

 

c) A periódusos rendszerben a csoportok összszáma 18,  a periódusok száma 9.      I     Н 

 

d) A vegyületekben az összes elem megőrzi fizikai és kémiai tulajdonságait.   

 
  I    H 

 

 
 

3. A rőf és az akó régi mértékegységek, melyeket használtak területeinken. Ha egy rőf  

0,666 m-t tesz ki, egy akó viszont 56,589 dm3, hány köb rőföt tesz ki egy akó? 

A feladat megoldását indokold számítással, és a választ írd az üres vonalra! 

 

 

 

 

1 akó = ______________ köb rőf (kerekítsd két tizedesre) 

 

4. Töltsd ki a táblázatot úgy, hogy a bal oldalán található minden elemre, mely az atom 

elektronfelhőjében található elektronok elhelyezkedésével van jellemezve, beírod az  

adott elem elhelyezkedését a periódusos rendszerbe. 

 

Elektronok elrendeződése Csoport, amelyben az elem 

található: 

а) K – 2,L – 7  

b) K – 2  

c) K – 2,L –5  

d) K – 2,L – 8, M – 2  

e) K – 2,L – 8, M – 3  

f) K – 2,L –1  
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5. Az Е1 elem atomjában egyenlő számú szubatomi részecskéket tartalmaz. Az Е2 elem 

atomjában úgyszintén egyenlő számú szubatomi részecskéket tartalmaz. Ha az E1 elem 

atomjában és az E2 elem atomjában a szubatomi részecskék teljes összege 30, és ha ismert, 

hogy az E2 elem az atomjában 4-szer több szubatomi részecskét tartalmaz, mint az E1 elem, 

akkor számítsd ki az E1 és E2 elemek atom- és tömegszámait! 

A feladat megoldását indokold számítással, és a válaszokat írd a megfelelő mezőkbe! 

 

 

 

 

 

 

 

     Е1         Е2 
6. Számítsd ki a víz és a benzin tömegét, amelyek a képen látható mérőhengerben vannak 

öntve, ha tudod, hogy a víz sűrűsége 1,00g/cm3 a benzin sűrűsége viszont 0,73g/cm3.  

A feladat megoldását indokold számítással, és a válaszokat írd a kijelölt vonalra! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) m (víz) = ___________ g          b) m (benzin) = ___________ g 

 

                     (egész szám)                           (kerekítsd egy tizedesre) 

ml 
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7. A szén és a nitrogén az elemek periódusos rendszerének második periódusában 

helyezkednek el. A szén a tizennegyedik a nitrogén a tizenötödik csoportban található. 

Ez a két elem egy mérgező gáz halmazállapotú vegyületet képez, amely molekulájában két 

szénatom és két nitrogénatom található. Határozd meg a vegyértékelektronok összszámát a 

molekulában! Válaszod írd a vonalra! 

 

 

 

 

 

A vegyértékelektronok összszáma: ___________ 

 

8. Pótold ki az állításokat a keverékek összetevőinek elválasztására szolgáló eljárások 

megnevezéseivel! 

а) A veséknek nagyon fontos szerepük van a szervezetben. Alapvető szerepük a 

vizeletképződés. Annak érdekében, hogy a vérből vizelet képződjön, a(z) ________________ 

folyamat a vesékben zajlik. 

 

b) Az arany sűrűsége tizenkilencszer nagyobb a víz sűrűségénél. Aranykeresés közben a 

nyomkövetők vízmosó technikát alkalmaznak. A nagyobb sűrűségű szubsztanciák, mint 

amilyen az arany, az edény alján maradnak, a kisebb sűrűségű szubsztanciák viszont lebegnek 

a víz felszínén. Az aranyat ezután ____________________ választják el a kisebb sűrűségű 

szubsztanciáktól. 

c) Amikor a méhek mézet termelnek, folyékony halmazállapotban található. Egy idő után a 

mézben található cukor megszilárdul. Ennek az eljárásnak a neve _____________________. 

 

9. Az A főzőpohárban 10 g viz, 10 g cukor és sárga ételszínezék található. A B főzőpohárban 

10 g viz, 3 g cukor és piros ételszínezék található. A C pohárban 10 g viz, 18 g cukort és zöld 

ételszínezék található. A főzőpoharak tartalmát ezután megfelelő sorrendben óvatosan 

beleöntik a mérőhengerbe úgy, hogy a rétegek ne keveredjenek össze.  

Pótold a következő mondatokat a megfelelő szavak beírásával! 

а) A mérőhenger alján található réteg ______________ színű, 

b) a felette levő réteg ______________, c) míg a felső réteg ______________ színű. 

 

10. Az A szubsztancia 78 °C-on forr, és –117 °C-on olvad. A B szubsztancia 0 °C-on olvad, a 

sűrűsége legnagyobb 4 °C-on, 100 °C-on forr. A C szubsztancia a kálium-bromid (KBr). Az 

adott állítások alapján írd a helyes választ a vonalra, amely a szubsztanciák halmazállapotára 

vonatkozik szobahőmérsékleten. 

а)  Az A szubsztancia  __________________ halmazállapotban van. 

b)  A B szubsztancia  ___________________ halmazállapotban van. 

c)  A C szubsztancia  ___________________ halmazállapotban van. 
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11. Az ábra hat atomot ábrázol, amelyek 3 párba rendezhetők úgy, hogy a párban levő atomok 

az elemek periódusos rendszerének ugyanabba a csoportjába tartozzanak. Vedd figyelembe az 

atomok modelljeit, és rendezd őket párokba a betűk beírásával a megfelelő vonalakra! 

  

А atom B atom 

  

C atom D atom 

 

 

E atom F atom 

 

Atompárok : ___ atоm és ___ atоm; ___ atоm és ___ atоm; ___ atоm és ___ atоm. 

 

12. A bór (B) egy olyan mikroelem, amelynek számos funkciója van, mint például 

vitaminszintézis, sejtfalépítés, csontépítés és karbantartás és sok minden más. Atomszáma 5. 

A természetes mintákban megtalálhatók bór atomok, melyek öt neutront tartalmaznak, és  

bóratomok, melyek hat neutront tartalmaznak. Négy bór atomra, mely hat neutronnal 

rendelkezik, van egy bór atom öt neutronnal.  

Mennyit tesz ki a bór relatív atomtömege? 

 

 

 

 

 

 

 

Аr (B) = ______________( kerekítsd egy tizedesre ) 



                         Községi kémiaverseny 7. osztály                                                                                 
 

| 5 
 

 

13. Az Oganeson (Og) az a kémiai elem, amelynek jelenleg a legnagyobb az atomszáma – 

118. Napjainkig az 294Og izotópjának mindössze öt atomját figyelték meg. Összesen mennyi  

nukleon található ennek az izotópnak az öt atommagjában?  

A feladat megoldását indokold számítással, és a választ írd a kijelölt vonalra! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megoldás: _________________________ 

 

14. Karikázd be a helyes válaszok előtti betűt! 

а) Az elektronfelhőnek nincs tömege. 

b) A proton tömege megközelítőleg egyenlő a neutron tömegével. 

c) Az atommagban a protonok száma mindig egyenlő a neutronok számával. 

d) Az atom térfogata függ az elektronfelhőtől.  

 

15. A neonatom elektronjai  a következőképpen vannak elrendezve az energiaszinteken: 

 

      Ne: K – 2, L – 8 

 

I. Karikázd be azon részecske vegyjele előtti betűt, amelyben az elektronok elrendeződése az 

energiaszinteken megegyezik a neonatom elektronjainak elrendeződésével! 

а) 10

5 B  

b) 16 2-

8O  

c) 32 2-

16 S  

 

II. A kiválasztott kémiai elem atomja (az I. alfeladatból) a kálcium atommal ( 40

20Ca ) 

____________________________ kémiai kötést alkot (írd a kémiai kötés típusát a vonalra). 

 

 

III. Mutasd be ennek a vegyületnek a kialakulását Lewis-szerkezeti képletekkel! 

  

 

 

 

 

 



                         Községi kémiaverseny 7. osztály                                                                                 
 

| 6 
 

16. A keverék neve melletti mezőkbe írd be a képnek megfelelő betűt, amely bemutatja a 

keverék összetevőinek elválasztási eljárását! 

 

 

а)             Homok és víz. 

 

b)             Vaspor és homok.  

 

c)              Só és víz. 

 

      d)            és           Homok és só vizes oldata.   

 

  

 

А B C 

 

17. Adva vannak a következő kémiai képletek: N2, S8, HCl, NH3, MgCl2, CCl4. A  

szubsztancia tulajdonsága melletti vonalra írd be a megfelelő képleteket. 

а) ionos kötés   

b) kétatomos molekulák   

c) poláris kovalens kötés   

d) minden atom a molekulában azonos   

atomszámmal rendelkezik 

 

 

18. Karikázd be a kémiai elem vegyjele előtti betűt, amelyre az állítások vonatkoznak: 

 

• Az atommagban azonos számú neutronnal rendelkezik, mint a nátrium atom ( 23

11Na ). 

• A kénnel azonos periódusban helyezkedik el ( 32

16S ). 

 

 

а) 12

6C  b) 27

13Al  c) 24

12 Mg  d) 11

5B  
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19. A változások melletti vonalra írd rá a szubsztancia fizikai vagy kémiai változásáról van-e 

szó! 

 

а) Fém kovácsolása  

b) A tej savanyodása  

c) Petárda robbanása  

d) Tea édesítése  

e) Ezüst ékszerek elsötétedése   

 

20. Az adott képleteket sorold be egymás után a növekvő szubatomi részecskék száma 

alapján, az alábbi adatok felhasználásával: H (Z=1, A=1); N (Z=7, A=14); C (Z=6, A=12);  

Cl (Z=17, A=35)!  

A feladat megoldását indokold számítással! 

 

 

 

NH4
+, Cl– , N2, CH4 

 

 

_________ < _________ <_________ < _________ 

 

 

 


