
V. fejezet: A kémiai átalakulások – B-változat 
 

1. Határozd meg egy mondatban az alábbi fogalmakat! (4 pont) 

Bázis: ………………………..………………………………………………………………………………. 

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

Redukció: …………………………………………………………...………………………………………. 

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

 

2. Írd az állítás elé a hozzá tartozó fogalom betűjelét! (8 pont) 

 

 

 

 

 

A) oxidálószer 

B) redukálószer 

C) mindkettő 

E) egyik sem 

 

 

 

 

………. 1. A redoxireakciók résztvevője. 

………. 2. Oxigént vesz fel más anyagoktól. 

………. 3. Oxigént ad át más anyagoknak. 

………. 4. Jellemzően ilyen anyag az oxigén. 

………. 5. Jellemzően ilyen anyag a hidrogén. 

………. 6. Jellemzően ilyen anyag az alumínium. 

………. 7. A réz-oxid + hidrogén reakcióban ilyen anyag a réz-oxid. 

………. 8. A sósav + nátrium-hidroxid reakcióban ilyen anyag a sósav. 

 

3. Kísérletelemzés (10 pont) 

Egy főzőpohárba nátrium-hidroxid oldatot öntünk és megvizsgáljuk a kémhatását. 

 

a) Hogy nevezzük azokat az anyagokat, amelyek színváltozással jelzik egy oldat kémhatását?  

 

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

b) Írj a megadotton kívül még egy példát ilyen anyagra, és add meg a színüket nátrium-hidroxid oldatban! 

Az anyag neve 

 

1. fenolftalein 2.  

Színe a nátrium-

hidroxid oldatban 

  

 

c) Milyen a kémhatása a nátrium-hidroxid oldatnak? ……………………………………………………… 

 

A fenolftaleint is tartalmazó nátrium-hidroxid oldathoz addig öntünk sósavat, amíg az oldat színe 

megváltozik. 

 

d) Milyen színűre változik a fenolftaleines oldat sósav hatására? 

 

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

e) Írd fel a lejátszódó reakció egyenletét! 

 

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

 

f) Hogy nevezzük a fenti kémiai átalakulást? ………………………………………………………………. 

 

g) Az oldat melyik két ionja között játszódik le a kémiai reakció? Írd fel a képletüket! 

 

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



 

4. Egészítsd ki, illetve írd fel az alábbi kémiai egyenleteket! (10 pont) 

 

a) ……….Fe + ………. O2 = ………… Fe2O3 

 

b) ………. H2 + ………. O2 = ………. H2O 

 

c) ………. HNO3 + ………. Ca(OH)2 = ………. Ca(NO3)2 + …………………… 

 

d) hidrogén + klór = hidrogén-klorid: ………………………………………………………………… 

 

e) metán tökéletes égése: ……………………………………………………………………………… 

 

 

5. A következő állítások közül három igaz, három pedig hamis. Karikázd be a három igaz állítás 

előtti betűt! (3 pont) 

 

A) A gyors égést hirtelen hőfelszabadulás és fényjelenség kíséri. 

B) A nátrium-hidroxid kétértékű, gyenge bázis. 

C) A fa égése a kandallóban lassú égés. 

D) A Tűzoltóság hívószáma 105. 

E) A durranógáz hidrogén és oxigén 2:1 térfogatarányú elegye. 

F) A kis pH-értékek lúgos kémhatást jeleznek. 

 

 

6. Számítási feladat – A szén égése (10 pont) 

 

Írd fel a reakció egyenletét, töltsd ki a táblázatot, majd oldd meg a feladatokat! (4 pont) 

 

 szén oxigén szén-dioxid 

reakcióegyenlet                                    +                                      = 

n    

N    

m    

 

a) Hány oxigénmolekulát használ el a tökéletes égéséhez egy 24,0 grammos széndarab? (3 pont) 

 

 

 

 

 

b) Szén égése során 2,5 mol szén-dioxid keletkezett. Hány gramm szenet égettünk el? (3 pont) 

 

 

 

 


