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Az írásbeli vizsga felépítése és pontozási rendszere:
Nevezéktan (4 kérdés)
Reakcióegyenletek (5 kérdés)
Definíciók (5 kérdés)
Számolási feladat
Összesen:

8
15
10
7
40

pont
pont
pont
pont
pont

Időtartam: 30 perc
Sikeres vizsga feltétele: legalább 32 pont (80 %-os teljesítmény)
______________________________________________________
Nevezéktan
Nevezze el az alábbi vegyületeket:
CaS2O3
H2S2O8
H2S2O7
NH2Cl
Ca5[(PO4)3F]
HPO2
HPO3
H4P2O5
H4P2O7
K4P2O7
(NH4)3AsS3
HSbO2
H3SbO3
H3SbO4
Na3SbS4
Na[Sn(OH)4]
Ca[Pb(OH)4]
HBO2
H3BO3
Na[Al(OH)4]
Na3[AlF6]
Li[AlH4]
H2Cr2O7
[Cr(NH3)5Br]SO4
H2CrO4
[Fe(SCN)2(H2O)4]Cl
Fe(III)(NH4)(SO4)2
Fe4[Fe(CN6)]3
Co[Hg(SCN)4]
[Ni(CO)4]Br2
[PtCl2]SO4
K[Ag(CN)2]
Na[Au(CN)2]
Na2[Zn(CN)4]
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Reakcióegyenletek
Írja fel, ha szükséges, egészítse ki, és rendezze az alábbi reakcióegyenleteket:
Kloridion + permanganát ion (savas közeg) =
Bromidion + mangán(IV)-oxid (savas közeg) =
Jodidion + hidrogén-peroxid =
Jodidion + nitrition (savas közeg) =
Jodidion + jodátion =
Klorogén + sósav =
Kálium-klorát + kénsav =
Klóros mész + sósav =
Vas + bróm (feleslegben) =
Hidrogén-peroxid + permanganátion (savas közeg) =
Karbonil-szulfid + víz =
Kén-hidrogén + elemi bróm =
Kén-hidrogén + elemi jód =
Peroxikénsav + víz =
Kéndioxid + jód =
Ammónia + oxigén =
Salétromossav + jód =
Arzenátion + vas(II)-ion (savas közeg) =
Arzenition + bróm =
Nátrium-ortotioantimonát + sósav =
Bizmut-nitrát + víz =
Kalcium-karbonát + szénsav =
Szilícium + nátrium-hidroxid =
Szilícium + tömény salétromsav + hidrogén-fluorid = (két egyenlet)
Ólom-kromát + nátrium-hidroxid felesleg =
Bórax + kénsav =
Lítium[tetrahidroaluminát(III)] + víz =
Alumínium + nátrium-hidroxid =
Alumínium-oxid + nátrium-hidroxid =
Alumínium-oxid + szilícium-dioxid =
Nátrium + oxigén =
Nátrium + víz =
Króm(III)-oxid + nátrium-hidroxid =
Kálium-dikromát + nátrium-szulfit =
Kálium-dikromát + vas(II)-klorid =
Vas(II)-ion + hidrogén-peroxid =
Réz + tömény kénsav =
Réz + tömény salétromsav =
Réz + híg salétromsav =
Réz(I)-klorid + nátrium-hidroxid =
Ezüst + salétromsav =
Ezüst-bromid + nátrium-tioszulfát (felesleg) =
Nátrium[dicianoargentát(I)] + cink =
Arany + nátrium-cianid =
Nátrium[dicianoaurát(I)] + cink =
Cink + nátrium-hidroxid =
Cink + tömény kénsav =
Higany(II)klorid-amid + jodid ion =
Higany(II)oxid + jodid-ion =
Higany(I)-klorid + ammónia oldat =
Higany(II)-oxid + sósav + ammónia =
Higany(II)-szulfid + bróm + ammónia =

3
Matematikai kifejezések segítségével definiálja az alábbi fogalmakat, szabályokat!
Minden matematikai kifejezés esetén adja meg minden betűjelzés jelentését!
Hullámszám
Hidrogénatom színképsorozatát alkotó vonalak hullámszám értékei
A gázmolekulák kinetikus energiája és a molekulatömeg közötti öszefüggés
A gázmolekulák kinetikus energiája és az abszolút hőmérséklet közötti öszefüggés
A gázmolekulák átlagos sebessége és az abszolút hőmérséklet közötti összefüggés
Boyle törvénye
Charles törvénye
Egyesített gáztörvény
Avogadro törvénye
Ideális gáztörvény
Dalton törvénye
Reális gázok van der Waals-állapotegyenlete
Henry törvénye
Molalitás
Móltört
Raoult törvénye
Az oldat fagyáspontcsökkenése és az oldat molalitása közötti összefüggés
Az oldat forráspontemelkedése és az oldat molalitása közötti összefüggés
Az oldat ozmózisnyomását leíró egyenlet (nem elektrolitok)
Az oldat ozmózisnyomását leíró egyenlet (elektrolitok)
A disszociációfok
Az ionerősség
Az elektrolitok vezetőképességét leíró egyenlet
Az elektrolitok specifikus vezetőképessége
Az elektrolitok ekvivalens vezetőképessége
Az egyensúlyi állandó kifejezés
Gyenge lektrolitok disszociáció százalékát leíró egyenlet
A víz ionszorzata
Henderson-Hasselbach egyenlet
Az indikátorok pH-függő átcsapását leíró egyenlet
Az oldhatósági szorzat az alumínium-hidroxid példáján
A termodinamika I. főtétele
Az entalpia
A reakcióhő
Boltzmann egyenlete az entrópiáról
A temodinamika II. főtétele
A szabadentalpia
A szabadentalpia és a kémiai egyensúly közötti összefüggés
A Gibbs-féle egyenlet
Az elsőrendű reakciók sebességét leíró egyenlet
A másodrendű reakciók sebességét leíró egyenlet
A nulladrendű reakciók sebességét leíró egyenlet
Az Arrhenius-féle egyenlet
A Plank-féle egyenlet
A szabadentalpia-változás és a standard elektródpotenciálok közötti összefügés
A Nerst-egyenlet
Az aktuális elektódpotenciál értéke
Az elektromotoros erő (galvánelem)
Fareaday I törvénye
Faraday II. törvénye
A Bunsen-Roscoe törvény
A Stark-Einstein törvény
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Számolási feladatok (Ahol szükséges, írjon reakcióegyenletet!)
1. 20,0 cm3 4,0 mol/dm3 koncentrációjú kálium-klorid-oldat ötszörös térfogatára hígul
desztillált víz hozzáadása révén. Hány cm3-t kell kivenni ebből az oldatból, hogy tovább
hígítva 80,0 cm3 0,5 mol/dm3 töménységű oldat alakuljon ki?
2. 208 cm3 1,042 g/cm3 sűrűségű kálium-hidroxid oldatot 100 cm3 20,0 m/m %-os 1,182
g/cm3 sűrűségű kálium-hidroxid oldattal elegyítünk. A keletkezett oldat 10,3 m/m %-os.
Hány vegyes %-os a 208 cm3 oldat?
M [KOH] = 56,1 g/mol
3. Mekkora térfogatú 10 m/m%-os KOH-oldat (1,09 g/cm3) szükséges 25 cm3 15 m/V%-os
ecetsavoldat közömbösítéséhez?
M [CH3COOH] = 60 g/mol
M [KOH] = 56,1 g/mol
4. 5,00 g nátrium-hidroxidból oldatot készítünk. Ebből kimérünk 10,0 cm3-t és desztillált
vízzel 500,0 cm3-re hígítjuk. Ekkor 12,0-es pH-jú oldatot kapunk. Mekkora térfogatú és
milyen koncentrációjú nátrium-hidroxid-oldatot készítettünk az 5,00 g NaOH-ból?
5. Hány cm3 30 m/m%-os, 0,892 g/cm3 sűrűségű ammóniaoldatra van szükség 1,0 dm3
11,0-es pH-jú oldat előállításához?
Kb = 1,8 x 10-5
6. Hány cm3 1,050 g/cm3 sűrűségű jégecet (100%-os ecetsav) szükséges 1,0 dm3 3,3 pH-jú
ecetsavoldat készítéséhez?
Ks = 1,75 x 10-5
M [CH3COOH] = 60,05 g/mol
7. Összeöntünk 150 cm3 0,08 M perklórsavoldatot és 20 cm3 10 vegyes %-os báriumhidroxid-oldatot. Mekkora a keletkezett oldat pH-ja?
M [Ba(OH)2] = 171,4 g/mol
8. 10 cm3 0,2 M nátrium-acetát-oldathoz 10 cm3 0,3 M ecetsavoldatot adunk. Mekkora a
keletkezett oldat pH-ja?
Ks = 1,8 x 10-5
9. 20 cm3 0,4 M nátrium-formiát-oldathoz 20 cm3 0,6 M hangyasavoldatot adunk. Mekkora a
keletkezett oldat pH-ja?
Ks = 1,78 x 10-4
10. Hány m/V%-os az a kénsavoldat, amelynek pH-ja azonos a 0,5 M hangyasavoldatéval?
Ks = 1,78 x 10-4
M [H2SO4] = 98 g/mol
11. 30,0 g 8,0 m/m%-os Ba(NO2)2 – oldatot 1,5 dm3-re hígítunk. Mekkora a keletkező oldat
pH-ja?
Ks(HNO2)= 5,13 x 10-4
M [Ba(NO2)2] = 229,3 g/mol
12. Mekkora tömegű kálium-formiátot (HCOOK) kell feloldani 50 cm3 0,1 M salétromsavban,
hogy annak pH-ja 3,0 egységgel megváltozzon?
Ks = 1,78 x 10-4
M [HCOOK] = 84,12 g/mol
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13. 100,0 cm3 HCl-oldat bizonyos mennyiségét 3,0 dm3-re hígítva a pH = 2,70 lett. A
maradék sósav-oldatot 15,0 cm3 0,04 mol/dm3-es NaOH-oldat semlegesíti. Mennyi volt
az eredeti HCl-oldat pH-ja?
14. Mennyi annak az oldatnak a pH-ja, amely úgy készül, hogy 100,0 cm3 pH = 3-as HCloldathoz 400 cm3 0,125 mol/dm3-es ecetsav-oldatot öntünk?
Ks = 1,75 x 10-5
15. Mennyi lesz a keletkezett oldat pH-ja, ha 500 cm3 0,06 M-os nátrium-formiát-oldathoz
300 cm3 0,04 M-os sósav-oldatot öntünk?
Ks = 1,77 x 10-4
16. Összeöntünk 20,0 cm3 0,1 M-os ecetsav-oldatot és 80,0 cm3 0,02 M-os nátrium-hidroxidoldatot. Mennyivel változik az így keletkezett oldat pH-ja további 20,0 cm3 0,02 M-os
nátrium-hidroxid-oldat hozzáadásával?
Ks = 1,75 x 10-5
17. Mekkora a vas(II)-klorid m/v%-ban kifejezett koncentrációja abban az oldatban, melynek
25,0 cm3-e 8,00 cm3 0,02 M K2Cr2O7-oldattal reagál kénsavas közegben?
M [FeCl2] = 126,8 g/mol
18. Mekkora annak a kénhidrogénes víznek a mg/dm3-ben kifejezett H2S-tartalma, melynek
20,0 cm3-e 40 mg elemi brómmal reagál?
M [H2S] = 34,08 g/mol
M [Br2] = 159,8 g/mol
19. 5,0 g alumíniumot 150 cm3 25 m/m%-os 1,06 g/cm3 sűrűségű kénsavoldatban oldunk.
Mekkora tömegű alumínium-szulfát keletkezik?
A [Al] = 26,98 g/mol
M [H2SO4] = 98,08 g/mol
M [Al2(SO4)3] = 342,2 g/mol
20. Mekkora annak a nátrium-szulfit-oldatnak a mol/dm3-ben kifejezett koncentrációja,
amelyből 10 cm3 szükséges 0,508 g jód redukciójához?
M [I2] = 253,8 g/mol
21. 2,053 g, nátrium-nitritet tartalmazó porkeverék savas közegben 20,3 cm3 0,3 mol/dm3-es
koncentrációjú kálium-permanganát-oldatot színtelenít el. Hány m/m%-os a porkeverék
nátrium-nitritre nézve, ha tudjuk, hogy a porkeverék többi komponense nem reagál
kálium-permanganáttal?
M [NaNO2] = 69,0 g/mol
22. Mekkora a koncentrációja mol/dm3-ben kifejezve annak a kálium-permanganát-oldatnak,
melynek 50 cm3-éből kálium-bromiddal, savas közegben 2,5 g bróm keletkezik?
M [KMnO4] = 158 g/mol
M [Br2] = 159,8 g/mol
23. Mekkora a cink-hidroxid oldhatósági szorzata, ha a telített oldatának pH-ja 7,86?
24. Mekkora a kalcium-hidroxid oldhatósága a 0,1 M Ba(OH)2-oldatban?
Ksp (Ca(OH)2) = 5,5 · 10-6
25. 400 cm3 vízben 0,312 g magnezit (MgCO3) oldódik fel. Mennyi a MgCO3 oldhatósági
szorzata?
M(MgCO3) = 84,3 g/mol

