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FELADATLAP A 8. OSZTÁLY SZÁMÁRA 

 

A tanuló jeligéje:       

(három betű és három számjegy) 

A feladatlap 20 feladatot tartalmaz. Figyelmesen olvasd el а feladatok 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/nyomtatatott anyag, mobiltelefon és egyéb eszközök használata nem 

engedélyezett. A feladatok kidolgozása során kizárólag az alulírott relatív atomtömegek és az 

Avogadró állandó értékét használd! 

A feladatlap kidolgozására 120 perc áll rendelkezésetekre. 

  Relatív atomtömegek:   Ar(H) = 1; Ar(C) = 12;  Ar(N) = 14;  Ar(O)=16;  Ar(Na)=23;  

Ar(S)=32;  Ar(Ca)=40;  Ar(Cu)=64.          

 Avogadró állandó: 6·1023 1

mol
. 

 

Sikeres munkát kívánunk! 

A Bizottság tölti ki: 

Elért összpontszám:  

 

_____________________________ 

A Községi versenybizottság elnöke 

 

 

 

 



Községi kémiaverseny 8. osztály                                                                                 

 | 1 
 

 

1. Egy X elem atomszáma 13. Írd a vonalra: 

а) Az X elem oxidjának képletét: _____________________________________ 

b) Az X elem kloridjának képletét: ____________________________________ 

c) Az X elem vegyértékét az oxidban és a kloridban: _______________________ 

d) Az X elem kloridjának kémiai rekacióegyenletét nátrium-hidroxiddal: 

 

    ________________________________________________________________ 

 

2. I. A bemutatott vázlatban töltsd ki az A, B, C és D mezőket, a megfelelő szubsztanciák 

képleteinek beírásával! 

 
 

       II. Írd a vonalra a keletkezett só elektrolitos disszociációs egyenletét! 

  

       __________________________________________________________ 

  

3. 62,51 g alkálifém vízben való oldásakor 0,47 g gáz keletkezik. Határozd meg az alkálifém 

relatív atomtömegét! 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar = __________ 

(egész szám) 

B 

D 

C 

A 
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4. Írd a vonalra az egyenletet, amely azt a kémiai reakciót írja le, amely akkor játszódik le, 

amikor 100 g 24,5 %-os kénsav oldathoz 50 g 20 %-os nátrium-hidroxid oldatot adunk! 

A feladat megoldását indokold számítással! 

 

 

 

 

 

 

 

        _______________________________________________ 

 

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

а) A szén az egyik allotróp módosulatában nyolcatomos molekulák 

formájában fordul elő. 
I     Н 

b) 19,2 g ózonban 2,4·1023 molekula található. I     Н 

c) Az ammónia a savas esők egyik összetevője. I     Н 

d) A kálcium reaktívabb fém, mint a magnézium. I     Н 

e) A higany és nátrium ötvözete az amalgám egyik típusa. I     Н 

 

6. A felkínált savak és bázisok közül – nátrium-hidroxid, sósav, kénsav, magnézium-hidroxid, 

salétromsav, kálium-hidroxid – válaszd ki azokat, amelyek a reakciókban semleges sót adnak, 

és vizes oldataikban kétszer annyi kation található, mint anion. 

Magyarázd el a választ a megjutalmazott sók megfelelő elektrolitos disszociációs 

egyenleteivel! 

 

 

 

 

 

 

7. A mészkő adalékkal szennyezett égetett mészminta hevítése során tömege lecsökkent 3,3 % 

-kal. Számítsd ki az égetett mész tömegrészét a mintában! 

A feladat megoldását indokold számítással! 

 

 

 

 

 

 

 

 

ω (égetett mész) = ________________________% (egy tizedes) 
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8. Határozd meg az A, B, C és D szubsztanciák képletét úgy, hogy érvényesek legyenek a 

következő reakciók: 

2Na + 2А → 2B + C 

2C + D→ 2А 

4Na + D → 2Na2O 

Na2O + А → 2B 

А szubsztancia:___________________  

B szubsztancia:___________________  

C szubsztancia:___________________  

D szubsztancia:___________________  

 

9. A hirtelen robbanás következtében a Nyos tavon Kamerunban körülbelül 200 000 tonna 

szén-dioxid szabadult fel, mely 1700 ember halálát, és mintegy 8000 háziállat pusztulását 

okozta. Karikázd be az állítás előtti betűt, amely logikus magyarázatot ad erre a természeti 

katasztrófára! 

а) A szén-dioxid még alacsony koncentrációban is mérgező a levegőben. 

b) A szén-dioxid nem mérgező, de a levegőből származó nitrogénnel rendkívül mérgező 

vegyületet képez. 

c) A szén-dioxid bomlásával szén-monoxid képződik, amely nagyon mérgező. 

d) A szén-dioxid sűrűbb a levegőnél, és magas koncentrációban elfoglalja a légkör talajmenti 

rétegeit. 

 

10. Az A oszlopban található minden egyes szubsztanciához csatlakoztass megfelelő 

tulajdonságot a B oszlopból! Írd a tulajdonság sorszámát a megfelelő helyre! 

 

А B 

       klór 1. szobahőmérsékleten szürke színű elem 

       sütőpor 2. szobahőmérsékleten fehér színű vegyület 

       szódabikarbóna 3. szobahőmérsékleten fehér színű keverék 

       kálium-permanganát 4. szobahőmérsékleten zöld színű elem 

       јód 5. szobahőmérsékleten lila színű vegyület 

 

11. Karikázd be annak a  gáznak a képlete előtti betűt, amely víz alatt felfogható! 

 

а) CO2          b) NО      c) NO2          d) SO2 

  

12. Karikázd be annak az oxidnak a képlete előtti betűt, amelyben az alkotóelemek  

tömegaránya megegyezik! 

A feladat megoldását indokold számítással! 

а) CO2           b) CO      c) NO2           d) NO      e) SO2       f) SO 
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13. A zöld patina a réz tárgyak felületén jelentkezik, amikor hosszabb ideig a levegőn 

tartózkodnak. Legnagyobb mértékben az A vegyület a felelős e folyamatért, amely a réz (II) 

bázisos karbonátja. Az A vegyület képlet-egységenként egy szénatomot tartalmaz. Számítsd 

ki a réz és a szén tömegrészét az A vegyületben! 

 

 

 

 

 

ω (Cu) = __________ %                                       ω (C) = __________ % 

        (kerekítsd egy tizedesre)                                          (kerekítsd egy tizedesre) 

 

14. A képen három különböző szubsztancia oldatának elektromos vezetőképessége van 

ábrázolva: szénsav oldat, kálium-jodid oldat és alkohol-etanol oldat.  

A kép alatt található első vonalra írd a szubsztancia nevét, amely megfelel elektromos 

vezetőképességének ábrázolására, a másodikra pedig a meghatározást, hogy a szubsztancia 

gyenge elektrolit, erős elektrolit vagy nem elektrolit! 

 

 

 
 

 

а)  b)  c) 

d)  e)  f) 

 

15. Egy zárt tartályban 2 g hidrogén és 8 g oxigén található. Ha a keverék meggyullad, 

robbanásveszélyes reakció lép fel. Karikázd be a helyes állítás előtti betűt! 

а) A reakció addig folytatódik, amíg az összes oxigén el nem fogy. 

b)  A reakció addig folytatódik, amíg mindkét reagáló anyag el nem fogy. 

c) A reakció addig folytatódik, amíg elegendő mennyiségű víz nem képződik a robbanás 

megállításához. 

d) A reakció addig folytatódik, amíg a vízgőz nyomás ki nem egyenlítődik a légköri 

nyomással. 
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16. Írd be a következő szubsztanciák képleteit a táblázat megfelelő üres mezőibe: 

KBr, NaOH, O3, NH4NO3, N2O5, MgI2 

 

Ionos kötés Kovalens kötés Ionos és kovalens kötés 

   

 

17. Ábrázold  kémiai reakióegyenletekkel  az a) szén és b) kén égési reakcióit, melyekben  

olyan oxidok keletkeznek, ahol a szén, illetve a kén vegyértéke kétszerese az oxigén 

vegyértékének! 

 

a) __________________________________________________ 

 

b) __________________________________________________ 

 

18. Fejezd be az elkezdett kémiai reakciók egyenleteit! A reakciók némelyike nem lehetséges. 

Ha nem lehetséges a reakció, írd a reakciótermékek számára előlátott vonalra, hogy „nincs 

reakció”! 

a) ____ N2O + ____ H2O → _______________________________________ 

b) ____ Na2O + ____ H2O → ______________________________________ 

c) ____ SO3 + ____ H2O → _______________________________________ 

d) ____ CO + ____ H2O → ________________________________________ 

 

19. Amikor a tojást sósavba merítik, a héja fokozatosan meglágyul, majd teljesen feloldódik. 

Végül a tojás csak a proteinhüvelyben marad. Mutasd be a leírt változást kémiai reakció 

egyenlettel, ha tudod, hogy a tojáshéj kalcium-karbonátból tevődik össze! 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________ 
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20. Karikázd be a szerves vegyületmolekula képlete előtti betűt, amely az egyszeres kötéseken 

kívül kettős kötést is tartalmaz, és amelynek szerkezete elágazó láncú! 

 

 

 

а) b) 

  

c) d) 

 

 

e) 

 

 

 

 

 

 


