
II. fejezet 

Kémiai alapismeretek 

B-változat 

 

 

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

  

A) konyhasó 

B) sóder 

C) vas 

D) kén 

 

………. 1. Jellemző tulajdonsága, hogy vonzza a mágnes. 

………. 2. Sárga színű, alacsony olvadáspontú szilárd anyag.  

………. 3. Fehér színű, szagtalan, szilárd anyag. 

………. 4. Sötétszürke, magas olvadáspontú szilárd anyag. 

............. 5. Oldhatatlan anyag, fő komponense a szilícium-dioxid. 

………. 6. Porának sűrűsége a felsorolt anyagok között a legkisebb. 

………. 7. Vízben jól oldódó vegyület. 

………. 8. Vízben nem, benzinben azonban oldódó anyag. 

………. 9. Kémiai neve nátrium-klorid. 

………. 10. A fémek közé tartozik

 

2. Fizikai és kémiai változások (11 pont) 

 

a. Fogalmazd meg, mit nevezünk  

fizikai változásnak: 

…………………………………………………………………………………………. 

exoterm 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. cukor karamellizálódása 

2. magnézium égése 

3. kénpor megolvasztása 

4. vízgőz lecsapódása 

5. metán égése 

6. levegő cseppfolyósítása 

7. víz forrása 

 fizikai változás kémiai változás 

exoterm 

változás 

 

 

 

endoterm 

változás 

  



3. Só kinyerése a tengervízből (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. Amikor ennek a 

hőmérséklete eléri a 100°C-ot, ………..…………………. kezd. Gőzei a 2. számú 

üvegedény falán …………………….………………, így felmelegítik az abban lévő 

…………………………..………. A folyamat során a 2. számú üvegedényből a víz 

……………………….., és visszamarad a só. A folyamatot …………………………..-

nak nevezzük. 

 

 

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

 

a. 

1. víz 

2. ételecet 

3. etil-alkohol 

4. benzin 

5. meszes víz 

 

 

A) Szén-dioxid hatására zavarossá válik. 

B) A kihevített rézgálic ennek az anyagnak a hatására 

lesz kék színű. 

C) A borban megtalálható vegyület, kiváló zsíroldószer. 

D) Benne a lakmusz piros színű. 

E) Vízzel nem elegyedő folyadék, amely a jódot lila 

színnel oldja.

Megoldások: 

1. 2. 3. 4. 5. 

 

 

    

 

b. 

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

Húzd alá! 

szagtalanok éghetőek színtelenek vízzel jól elegyednek      semleges kémhatásúak 



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. Határozd meg egy mondatban, 

mit nevezünk oldhatóságnak! 

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

…………………………………… 

 

 

b. Melyik anyag oldhatósága nagyobb 50°C-on?  

 

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

 

c. Körülbelül hány °C-on azonos a két anyag oldhatósága? Olvasd le a grafikonról!  

 

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

 

d. Melyik anyag oldhatósága nő nagyobb mértékben a hőmérséklet emelésével?  

 

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

 

e. Húzd alá a megfelelőt!  

A görbe csillaggal jelölt pontján az oldat: 

 

híg és telítetlen          tömény és telítetlen           híg és telített              tömény és telített 

 

 

f. 100 gramm víz 80°C-on 169,0 gramm kálim-nitrátot képes feloldani. Számítsd ki, hány 

tömegszázalékos ez az oldat! 

 

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

 

 

 

 


