
II. fejezet 

Kémiai alapismeretek 

A-változat 

 

 

1. Írd az állítás elé a hozzá tartozó fogalom betűjelét! (10 pont) 

  

A) magnézium 

B) hipermangán 

C) mindkettőre jellemző 

D) egyikre sem jellemző 

 

………. 1. Meggyújtva vakító fénnyel elég. 

………. 2. Nehezen megmunkálható, törik. 

……….. 3. Szürke színű elem. 

………. 4. Kék színű, vízben jól oldódó anyag. 

………. 5. Vizes oldata lila színű. 

………. 6. Sűrűsége nagyobb a vízénél. 

………. 7. Jelölésére képletet használunk. 

………. 8. Jelölésére egyetlen vegyjelet használunk. 

………. 9. Hevítés hatására oxigénfejlődés közben bomlik.  

………. 10. Szilárd halmazállapotú anyag. 

 

2. Fizikai és kémiai változások (11 pont) 

 

a. Fogalmazd meg, mit nevezünk  

kémiai változásnak: 

…..………………………………………………………………………………………. 

endoterm változásnak: 

…..………………………………………………………………………………………. 

 

b. A feladatban hét változásról kell eldöntened, hogy fizikai vagy kémiai, illetve exoterm 

vagy endoterm. Írd a változások sorszámát a táblázat megfelelő cellájába! 

 

1. szén égése 

2. jég olvadása 

3. víz bontása elektromos árammal 

4. nátrium-hidroxid oldódása vízben 

5. hipermangán bomlása 

6. mentol szublimációja 

7. víz fagyása

 fizikai változás kémiai változás 

exoterm 

változás 

 

 

 

 

endoterm 

változás 

 

 

 

 



3. Kémiailag tiszta víz előállítása a laboratóriumban (10 pont) 
 

a. Nevezd meg az ábrán számokkal jelzett 

eszközöket! 

 

1. ……………………………...…….…. 

2. ………………………………………. 

3. ………………………………………. 

4. ………………………………………. 

 

 

b. Egészítsd ki a hiányos szöveget az oda illő legpontosabb kifejezéssel! 

 

Az 1. számú üvegedény ………………….… tartalmaz. Ha ennek a hőmérséklete eléri 

a 100°C-ot, …………………………… kezd. A gőzt a 2. számú eszközben elvezetjük, 

miközben lehűl és ………………………….……………… A 3. számú üvegedényben 

………………………. gyűlik össze. Az eljárást magyarul ………………………-nak, 

tudományos kifejezéssel …………………………..-nak nevezzük. 

 

 

4. Párosítsd az anyag nevét a jellemző tulajdonságával! (6 pont) 

 

a.  

1. hidrogén 

2. nitrogén 

3. oxigén 

4. szén-dioxid 

5. metán 

 

A) Hatására a meszes víz zavarossá válik. 

B) Szénhidrogén, a földgáz legfontosabb alkotórésze. 

C) A levegőt legnagyobb arányban alkotó gáz. 

D) Hatására a parázsló gyújtópálca lángra lobban. 

E) Víz bontásával keletkezik és meggyújtva vízzé ég el. 

 

Megoldások: 

1. 2. 3. 4. 5. 

 

 

    

 

b.  

Melyik az az egyetlen tulajdonság, amelyik nem igaz a fenti öt anyag mindegyikére? 

Húzd alá! 

 

színtelenek szagtalanok éghetőek szobahőmérsékleten gázok 

sűrűségük kisebb a vízénél 



5. Két szilárd vegyület oldhatósága (10 pont) 

Az alábbi grafikon a nátrium-klorid (NaCl) és a kálium-nitrát (KNO3) oldhatóságát 

ábrázolja a hőmérséklet változásával. Tanulmányozd a grafikont, majd válaszolj a 

kérdésekre! 

 

a. Hogyan változik a kálium-nitrát 

oldhatósága a hőmérséklet emelésével? 

………………………………………… 

b. Melyik anyag oldhatósága nagyobb 

0°C-on?  

………………………………………… 

c. Melyik anyag oldhatósága nagyobb 

80°C-on? 

………………………………………… 

 

d. Milyen típusú oldatra vonatkoznak a görbék pontjai? Húzd alá a megfelelőt! 

 

híg     tömény     telítetlen     telített 

 

 

 e. Határozd meg egy mondatban az aláhúzott kifejezést!  

 

........…...…………………………………………………………………………………… 

 

f. 100 gramm víz 20°C-on 36,0 gramm konyhasót képes feloldani. Számítsd ki, hány 

tömegszázalékos ez az oldat! 

 

........…...…………………………………………………………………………………… 

 


