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ISMÉTLÉS, RENDSZEREZÉS

A) változat
1.

Egészítsd ki az ábrát a hiányzó anyagcsoportokkal és példákkal!
ANYAGOK
(összetétel szerint)
egyszerű anyagok

összetett anyagok

..............................

..............................

..............................

oldat

pl. .........................

pl. .........................

pl. levegő

pl. .........................
6

2.

Keresd meg az alumíniumot a periódusos rendszerben! Írd le azokat az adatokat, amelyeket az alumíniumatomra vonatkozóan a periódusos rendszerből leolvashatsz! Az alumíniumatom
protonszáma: .......................................

külső elektronjainak száma: ................................................

elektronszáma: .......................................

elektronhéjainak száma: ......................................................

1 mol alumíniumatom tömege: ....................................................................................................................
Írd le az alumíniumatom elektronszerkezetét! .............................................................................................
6
3.

Hogyan lesz az oxigénatomból oxidion? Írd le szavakkal és jelekkel!
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
4

4.

Milyen összetételűek az alábbi kémiai részecskék?
Név:

5.

oxóniumion

hidroxidion

Jel:

...................................

...................................

Protonszám:

...................................

...................................

Elektronszám:

...................................

...................................

Mit nevezünk közömbösítésnek?

6

......................................................................................................................................................................
2

4
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6.

Írd le az anyagok kémiai jelét! Számítsd ki a megadott anyagmennyiségek tömegét!
Név

Kémiai jel

Anyagmennyiség

hidrogéngáz

2 mol

szén-dioxid

0,5 mol

ammónium-klorid

Tömeg

1 mol
6

7.

8.

Milyen kémhatású az az oldat, amelyben
a kémhatást okozó ionok aránya: [H3O+] = [OH-] ?

....................................................

a fenolftalein piros?

....................................................

a pH < 7?

....................................................

Milyen kémhatású az ammóniaoldat?

....................................................
4

Izzó nátriumot klórgázba tartunk. Mit tapasztalunk?

......................................................................................................................................................................
Írd le a reakció egyenletét!
......................................................................................................................................................................
A reakció típusa
az anyagok száma szerint: ............................................................................................................................
az energiaváltozás szerint: ............................................................................................................................
9.

6

15 gramm sóból és 135 gramm vízből oldatot készítünk.
a) Hány tömegszázalékos lesz az oldat?
Az oldat tömege: .........................
Számítás:

b) Hány tömegszázalékos lesz az oldat, ha felére (fele tömegűre) bepároljuk?

5

10. 64 gramm oxigén hány gramm szén elégetéséhez elegendő?

5
Összes pontszám:

50 pont

Elért pontszám:

Osztályzat:

5
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ISMÉTLÉS, RENDSZEREZÉS

B) változat
1.

Egészítsd ki az ábrát a hiányzó anyagcsoportokkal és példákkal!
ANYAGOK
(összetétel szerint)
egyszerű anyagok

összetett anyagok

..............................

vegyület

..............................

..............................

pl. .........................

pl. .........................

pl. levegő

pl. tengervíz
6

2.

Keresd meg a ként a periódusos rendszerben! Írd le azokat az adatokat, amelyeket a kénatomra vonatkozóan a periódusos rendszerből leolvashatsz! A kénatom
protonszáma: .......................................

külső elektronjainak száma: ................................................

elektronszáma: .......................................

elektronhéjainak száma: ......................................................

1 mol kénatom tömege: ...............................................................................................................................
Írd le a kénatom elektronszerkezetét! ..........................................................................................................
6
3.

Hogyan lesz a magnéziumatomból magnéziumion? Írd le szavakkal és jelekkel!
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
4

4.

Milyen összetételűek az alábbi kémiai részecskék?
Név:

vízmolekula

hidroxidion

Jel:

...................................

...................................

Protonszám:

...................................

...................................

Elektronszám:

...................................

...................................
6

6
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5.

Írd le az anyagok kémiai jelét! Számítsd ki a megadott anyagmennyiségek tömegét!
Név

Kémiai jel

Anyagmennyiség

oxigéngáz

3 mol

ammónia

0,5 mol

magnézium-klorid

Tömeg

1 mol
6

6.

Milyen kémhatású az az oldat, amelyben
a kémhatást okozó ionok aránya: [H3O+] < [OH-] ?

....................................................

az univerzális indikátor kék?

....................................................

a pH < 7?

....................................................

Milyen kémhatású a desztillált víz?

....................................................
4

7.

Mi tapasztalunk, ha fenolftaleines nátrium-hidroxid-oldatba sósavat csepegtetünk?
......................................................................................................................................................................
Írd le a folyamat reakcióegyenletét! .............................................................................................................
A folyamat neve: ..........................................................................................................................................
A reakció teljes végbemenetele után milyen kémhatású oldat keletkezik? ...................................................

8.

6

Mit nevezünk oxidációnak köznapi értelemben?

......................................................................................................................................................................
9.

2

20 gramm sóból és 180 gramm vízből oldatot készítünk.
a) Hány tömegszázalékos lesz az oldat?
Az oldat tömege: .........................
Számítás:
b) Hány tömegszázalékos lesz az oldat, ha kétszeresére (kétszeres tömegűre) hígítjuk?

5
10. 64 gramm oxigénben hidrogént égetünk el. Hány gramm víz keletkezik?
5
Összes pontszám:

50 pont

Elért pontszám:

Osztályzat:

7
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ISMÉTLÉS, RENDSZEREZÉS

C) változat
1.

Egészítsd ki az ábrát a hiányzó anyagcsoportokkal és példákkal!
ANYAGOK
(összetétel szerint)
egyszerű anyagok

összetett anyagok

..............................

..............................

keverék

..............................

pl. .........................

pl. .........................

pl. .........................

pl. jódtinktúra
6

2.

Keresd meg a foszfort a periódusos rendszerben! Írd le azokat az adatokat, amelyeket a foszforatomra
vonatkozóan a periódusos rendszerből leolvashatsz! A foszforatom
protonszáma: .......................................

külső elektronjainak száma: ................................................

elektronszáma: .......................................

elektronhéjainak száma: ......................................................

1 mol foszforatom tömege: ..........................................................................................................................
Írd le a foszforatom elektronszerkezetét! .....................................................................................................
3.

6

Hogyan lesz a klóratomból kloridion? Írd le szavakkal és jelekkel!

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
4.

Milyen összetételűek az alábbi kémiai részecskék?
Név:

5.

4

ammóniamolekula

ammóniumion

Jel:

...................................

...................................

Protonszám:

...................................

...................................

Elektronszám:

...................................

...................................

Nátrium-hidroxid-oldatba sósavat csepegtetünk.

6

A folyamat neve: ..........................................................................................................................................
A reakció típusa: ..........................................................................................................................................
2

8
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6.

Írd le az anyagok kémiai jelét! Számítsd ki a megadott anyagmennyiségek tömegét!
Név

Kémiai jel

nitrogéngáz

Anyagmennyiség

Tömeg

2 mol

víz

0,5 mol

kalcium-klorid

1 mol
6

7.

Milyen kémhatású az az oldat, amelyben
a kémhatást okozó ionok aránya: [H3O+] = [OH-] ?

....................................................

az univerzális indikátor piros?

....................................................

a pH > 7?

....................................................

Milyen kémhatású a konyhasó oldata?

....................................................
4

8.

Izzó nátriumot klórgázba tartunk. Mit tapasztalunk?
......................................................................................................................................................................
Írd le a folyamat reakcióegyenletét! .............................................................................................................
A reakció típusa
az energiaváltozás szerint: ............................................................................................................................
az anyagok száma szerint: ............................................................................................................................
6

9.

40 gramm sóból és 160 gramm vízből oldatot készítünk.
a) Hány tömegszázalékos lesz az oldat?
Az oldat tömege: .........................
Számítás:
b) Hány tömegszázalékos lesz az oldat, ha felére (fele tömegűre) bepároljuk?
5

10. 2 gramm hidrogén hány gramm oxigénben égethető el maradék nélkül?

5
Összes pontszám:

50 pont

Elért pontszám:

Osztályzat:

9
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ISMÉTLÉS, RENDSZEREZÉS

D) változat
1.

Egészítsd ki az ábrát a hiányzó anyagcsoportokkal és példákkal!
ANYAGOK
(összetétel szerint)
egyszerű anyagok

összetett anyagok

..............................

..............................

..............................

oldat

pl. .........................

pl. konyhasó

pl. .........................

pl. .........................
6

2.

Keresd meg a szilíciumot a periódusos rendszerben! Írd le azokat az adatokat, amelyeket a szilíciumatomra
vonatkozóan a periódusos rendszerből leolvashatsz! A szilíciumatom
protonszáma: .......................................

külső elektronjainak száma: ................................................

elektronszáma: .......................................

elektronhéjainak száma: ......................................................

1 mol szilíciumatom tömege: .......................................................................................................................
Írd le a szilíciumatom elektronszerkezetét! ..................................................................................................
6
3.

Hogyan lesz a nátriumatomból nátriumion? Írd le szavakkal és jelekkel!
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
4

4.

Milyen összetételűek az alábbi kémiai részecskék?
Név:

oxóniumion

vízmolekula

Jel:

...................................

...................................

Protonszám:

...................................

...................................

Elektronszám:

...................................

...................................
6

5.

Mit nevezünk redukciónak köznapi értelemben?
Nevezz meg egy jó redukálószert! ................................................................................................................
2

10
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6.

Írd le az anyagok kémiai jelét! Számítsd ki a megadott anyagmennyiségek tömegét!
Név

Kémiai jel

klórgáz

Anyagmennyiség

Tömeg

2 mol

szén-monoxid

0,5 mol

alumínium-klorid

1 mol
6

7.

Milyen kémhatású az az oldat, amelyben
a kémhatást okozó ionok aránya: [H3O+] > [OH-] ?

....................................................

a lakmusz kék?

....................................................

a pH = 7?

....................................................

Milyen kémhatású a szalmiákszesz?

....................................................
4

8.

Mit tapasztalunk, ha sósavba univerzális indikátort cseppentünk, majd fokozatosan nátrium-hidroxidoldatot adagolunk hozzá?
......................................................................................................................................................................
Írd le a folyamat reakcióegyenletét! .............................................................................................................
Hogyan nevezzük a folyamatot? ..................................................................................................................
Miért? ..........................................................................................................................................................
6

9.

30 gramm sóból és 120 gramm vízből oldatot készítünk.
a) Hány tömegszázalékos lesz az oldat?
Az oldat tömege: .........................
Számítás:
b) Hány tömegszázalékos lesz az oldat, ha kétszeresére (kétszeres tömegűre) hígítjuk?
5

10. 64 gramm oxigénben ként égetünk el. Hány gramm kén-dioxid keletkezik?

5
Összes pontszám:

50 pont

Elért pontszám:

Osztályzat:

11
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KÉMIA A TERMÉSZETBEN

A) változat
1.

Írd le a fluoratom és a klóratom elektronszerkezetét!
......................................................................................................................................................................
Miben hasonlít és miben tér el a két atom elektronszerkezete?
Hasonlóság: .................................................................................................................................................
Különbség: ...................................................................................................................................................
6

2.

Hogyan alakul ionná az oxigénatom? Írd fel jelekkel!
......................................................................................................................................................................
A keletkezett ion neve: ................................................................................................................................
4

3. 	Sorolj fel öt tulajdonságot, amely jellemző a hidrogénre!

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
5
4.

Hogyan állítják elő a hidrogént laboratóriumban?
......................................................................................................................................................................
2

5.

Oxigén, nitrogén, szén-dioxid, szén-monoxid
A felsoroltak közül melyik anyagra jellemzőek a következő tulajdonságok?
A leggyakoribb elem a Földön: ....................................................................................................................
A fotoszintézis folyamatában keletkezik: .....................................................................................................
Égése 3000 °C-on játszódik le: ....................................................................................................................
Üvegházhatású gáz: .....................................................................................................................................
Rendkívül mérgező gáz: ..............................................................................................................................
Mészkőre sósavat öntünk, ez keletkezik: .....................................................................................................
6

12
11877_Kémia8_ef.indd 12

7/12/16 12:42 PM

6.

Mi keletkezik, ha szén-dioxid izzó szénen halad át?
Írd le az egyenletet, és alá pedig a termék nevét!
............................................... + ............................................... $ ...............................................
szén-dioxid

+ ............................................... $ ..............................................
5

7.

A Föld vízkészlete.
A Föld vízkészletének 97%-a ..............................., míg 3%-a .....................................................................
Az édesvíznek mindössze 1%-a tartozik a .......................................................................................... közé.
3

8.

Mi a neve, illetve képlete a megadott vegyületeknek?
Számítsd ki a vegyületek 1-1 moljának tömegét!
Név

Képlet

1 mol tömege

ZnCl2
Mészkő
H2 CO3
Ammónia
NO2
10
9.

A szén.
A tiszta elemi szén (C) a természetben .............................. módosulatban fordul elő: ................................
és .............................. formájában. Kristályrácsukat, mivel benne atomok kapcsolódnak össze végtelen
számban, .............................., .............................. nevezzük.
5

10. 4 gramm kén égésekor hány g kén-dioxid keletkezik?
4

Összes pontszám:

50 pont

Elért pontszám:

Osztályzat:

13
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KÉMIA A TERMÉSZETBEN

B) változat
1.

Írd le az oxigénatom és a kénatom elektronszerkezetét!
......................................................................................................................................................................
Miben hasonlít és miben tér el a két atom elektronszerkezete?
Hasonlóság: .................................................................................................................................................
Különbség: ...................................................................................................................................................
6

2.

Hogyan alakul ionná a kénatom? Írd fel jelekkel!
......................................................................................................................................................................
A keletkezett ion neve: ................................................................................................................................
4

3. 	Sorolj fel öt tulajdonságot, amely jellemző a levegőre!

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
5
4.

Hogyan nyerik az iparban a hidrogént?
......................................................................................................................................................................
2

5.

Oxigén, nitrogén, szén-dioxid, szén-monoxid
A felsoroltak közül melyik anyagra jellemzőek a következő tulajdonságok?
A fotoszintézis kiindulási anyaga: ................................................................................................................
Az élet alapfeltétele: ....................................................................................................................................
A must erjedésekor keletkezik: ....................................................................................................................
Nem ég, az égést nem táplálja: .....................................................................................................................
Képes lekötni a vérben a hemoglobint: ........................................................................................................
A levegőben 21 térfogat%-nyi van belőle: ...................................................................................................
6

14
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6.

Mi keletkezik, ha sósavat cinkre öntünk?
Írd le az egyenletet, és alá pedig a termékek nevét!
Zn

+ .......................................... $ .......................................... + ..........................................

cink +

sósav

$ .......................................... + ..........................................
5

7.

Magyarország a világ egyik, ásványvízforrásokkal leginkább megáldott része.
Az ásványvíz olyan ............................., ami legalább 500 mg/liter oldott ................................... tartalmaz.
A .................................................................... olyan természetes ásványvíz, aminek gyógyító hatása is van.
3

8.

Mi a neve, illetve képlete a megadott vegyületeknek?
Számítsd ki a vegyületek 1-1 moljának tömegét!
Név

Képlet

1 mol tömege

Cink-klorid
Mészkő
Szénsav
Ammónia
NO2
10
9.

A szén-dioxid.
A szén-dioxid ..................................., ................................... gáz, a levegő .................................................
összetevője. Nem ................................... gáz. Tűz esetén a tűzoltó készülékekből kiáramló szén-dioxidtartalmú ................................... oltják a tüzet.
5

10. 4 gramm oxigén hány gramm kénnel egyesül?
4

Összes pontszám:

50 pont

Elért pontszám:

Osztályzat:

15
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KÉMIA A TERMÉSZETBEN

C) változat
1.

Írd le a fluoratom és az oxigénatom elektronszerkezetét!
......................................................................................................................................................................
Miben hasonlít és miben tér el a két atom elektronszerkezete?
Hasonlóság: .................................................................................................................................................
Különbség: ...................................................................................................................................................
6

2.

Hogyan alakul ionná a klóratom? Írd fel jelekkel!
......................................................................................................................................................................
A keletkezett ion neve: ................................................................................................................................
4

3. 	Sorolj fel öt tulajdonságot, amely jellemző az oxigénre!

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
5
4.

Írd fel a nitrogén égését!
......................................................................................................................................................................
2

5.

Oxigén, nitrogén, szén-dioxid, szén-monoxid
A felsoroltak közül melyik anyagra jellemzőek a következő tulajdonságok?
A levegőben 78 térfogat%-nyi van belőle: ...................................................................................................
Az acél gyártásánál fontos szerepe van: .......................................................................................................
A levegő cseppfolyósításával állítják elő: ......................................................................................................
Élelmiszerek gyorsfagyasztásának hűtőközege: ...........................................................................................
A levegő kb. 0,039%-ban tartalmazza: .........................................................................................................
A meszes víz zavarossá válik tőle: ................................................................................................................
6
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6.

Mi történik, ha metán vízgőzzel reagál?
Írd le az egyenletet, alá pedig a termékek nevét!
........................................ +
metán

H2O

$ ........................................ + ........................................

+ vízgőz

$ ........................................ + ........................................
5

7.

Mi történik a víz megfagyásakor?
A jégben a ............................. szabályos rendben kapcsolódnak egymáshoz, ................................ alkotnak.
A molekulákból felépülő kristályt ............................. nevezzük.
3

8.

Mi a neve, illetve képlete a megadott vegyületeknek?
Számítsd ki a vegyületek 1-1 moljának tömegét!
Név

Képlet

1 mol tömege

ZnCl2
Ca CO3
H2 CO3
Ammónia
Nitrogén-dioxid
10
9.

A szénfajták.
A szenesedés levegőtől elzártan, hosszú idő alatt mehetett végbe. Eredményeként szénben egyre gazdagabb kőzet keletkezett. A legkisebb széntartalmú a ..................................., majd fokozatosan egyre több
szenet tartalmazó kőzetek képződtek: ................................., ................................., .................................,
végül ................................... keletkezett.
5

10. 2 gramm hidrogén hány gramm vízzé ég el (egyesül)?
4

Összes pontszám:

50 pont

Elért pontszám:

Osztályzat:
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KÉMIA A TERMÉSZETBEN

D) változat
1.

Írd le a kénatom és a klóratom elektronszerkezetét!
......................................................................................................................................................................
Miben hasonlít és miben tér el a két atom elektronszerkezete?
Hasonlóság: .................................................................................................................................................
Különbség: ...................................................................................................................................................
6

2.

Hogyan alakul ionná a hidrogénatom? Írd fel jelekkel!
......................................................................................................................................................................
A keletkezett ion neve: ................................................................................................................................
4

3. 	Sorolj fel öt tulajdonságot, amely jellemző a vízre!

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
5
4.

Írd fel azt a folyamatot, amikor szén-dioxid izzó szénen halad át!
......................................................................................................................................................................
2

5.

Oxigén, nitrogén, szén-dioxid, szén-monoxid
A felsoroltak közül melyik anyagra jellemzőek a következő tulajdonságok?
A levegő cseppfolyósításával állítják elő: ......................................................................................................
A meszes víz zavarossá válik tőle: ................................................................................................................
A must erjedésekor keletkezik: ....................................................................................................................
A fotoszintézis kiindulási anyaga: ................................................................................................................
Égése 3000 °C-on játszódik le: ....................................................................................................................
Rendkívül mérgező gáz: ..............................................................................................................................
6
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6.

Mi történik, ha réz-oxid hidrogénnel reagál?
Írd le az egyenletet, alá pedig a termékek nevét!
....................................... +
réz-oxid

H2

+ hidrogén

$ ....................................... + .......................................
$ ....................................... + .......................................
5

7.

Mi történik, ha mélyhűtőben italt hűtünk?
A mélyhűtőben lévő víz ........................ és az üveg ........................ , mert a víz térfogata ........................ ,
mint a vízé.
3

8.

Mi a neve, illetve képlete a megadott vegyületeknek?
Számítsd ki a vegyületek 1-1 moljának tömegét!
Név

Képlet

1 mol tömege

ZnCl2
Ca CO3
Szénsav
NH3
NO2
10
9.

A szilíciumtartalmú ásványok.
A kőzetalkotó ................................ többsége a ................................ csoportjába tartozik. A legelterjedtebb
ásványok, a ....................................... anyagának mintegy 75%-át alkotják. Közülük a legfontosabb kőzetalkotók a ................................ és az ................................ .
5

10. 4 gramm oxigén hány gramm hidrogénnel egyesül?
4

Összes pontszám:

50 pont

Elért pontszám:

Osztályzat:
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KÉMIA AZ IPARBAN

A) változat
1.

Milyen közös tulajdonságok jellemzik a fémeket? Két példát írj rá!
......................................................................................................................................................................
Nevezz meg két felhasználási területet, ahol a fémek nélkülözhetetlenek!
......................................................................................................................................................................

2.

Összekötő vonalakkal jelöld, hogy a felsorolt tulajdonságok melyik fémhez tartoznak!

Al

3.

4

a könnyűfémek közé tartozik
nedves levegőn teljesen elrozsdásodhat
védő oxidrétege van
sósavval és nátrium-hidroxiddal is reagál
legfontosabb ötvözete az acél
közlekedési eszközök készülnek belőle

A fémek a levegőn általában könnyen oxidálódnak.
Mi történik az alumíniumtárgyakkal a levegőn?

Fe
6

......................................................................................................................................................................
Írd le az alumínium oxigénnel való reakciójának egyenletét!
......................................................................................................................................................................
4.

A fémek oxidjai savakban „oldódnak”.
Vas(II)-oxidot oldunk kénsavban. Mely vegyületek keletkeznek?

4

A vegyületek neve: .............................................................., .......................................................................
A keletkezett vasvegyület melyik vegyületcsoportba tartozik? .....................................................................
5.

Az építkezéseknél többféle kalciumvegyületet is használunk.

3

Mi a mészkő kémiai neve? ...........................................................................................................................
Mire használják természetes állapotában a mészkövet?
......................................................................................................................................................................
Gondolatban állíts elő a mészkőből égetett meszet! Írd le a „mészégetés” reakcióegyenletét!
......................................................................................................................................................................
Energiaváltozás szempontjából a folyamat: .................................................................................................
6
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6.

Mit tapasztalunk, ha meszes vízbe belefújunk?
......................................................................................................................................................................
Írd le a reakció egyenletét! ...........................................................................................................................
Mire használják ezt a reakciót a laboratóriumban? ......................................................................................
Az építkezéseken is lejátszódik ez a reakció? Mi történik ilyenkor?
......................................................................................................................................................................
6

7.

A fémek a klórral közvetlenül sóvá egyesülnek.
Írd le a vas(III)-klorid elemeiből való képződésének reakcióegyenletét!
......................................................................................................................................................................
Még milyen vas-kloridot ismerünk? Képlete: ..............................................................................................

8.

4

Az építkezéseknél többféle kalciumvegyületet is használunk.
Mi keletkezik, ha mészkőre sósavat öntünk? Reakcióegyenlettel válaszolj!

......................................................................................................................................................................
Mire használják a laboratóriumban ezt a reakciót?
......................................................................................................................................................................
A mészkőnek többféle kristályos változata van.
Egyet nevezz meg közülük! .........................................................................................................................
9.

6

74 kg oltott mész készítéséhez hány kg égetett mészre van szükség?

Reakcióegyenlet: ..........................................................................................................................................
Számítás:

6

10. A fémek vegyületeikből való előállítása a fém szempontjából redukció.

Írd le a vasgyártás szén-monoxiddal történő redukciós folyamatát szavakkal,
......................................................................................................................................................................
reakcióegyenlettel!
......................................................................................................................................................................
5
Összes pontszám:

50 pont

Elért pontszám:

Osztályzat:
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KÉMIA AZ IPARBAN

B) változat
1.

Miért vezetik a fémek az elektromos áramot?
......................................................................................................................................................................
Az ipar számára az egyik legfontosabb fém(ötvözet) az acél. Mi az acél, és mire használják?
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
4

2.

Összekötő vonalakkal jelöld, hogy a felsorolt tulajdonságok melyik fémhez tartoznak!

Al

elektromos vezetékek készülnek belőle
amfoter
mágnesezhető
6000 éve ismeri az ember
érce a bauxit
a nehézfémek közé tartozik

Fe
6

3.

Nevezz meg két kőolajpárlatot, és írd le a felhasználásukat!
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
4

4.

Melyek a megújuló energiaforrásaink?
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
3

5.

Írj két példát hőre lágyuló műanyagra!
......................................................................................................................................................................
Milyen előnye és milyen hátránya van annak, hogy egyes műanyagok hőre lágyulóak? (2)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
6
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6.

Mészkőre sósavat öntünk.
Mit tapasztalunk? ........................................................................................................................................
Írd le a reakció egyenletét! ...........................................................................................................................
Mire lehet használni ezt a reakciót? Két példát írj rá!
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

7.

6

A fémek a klórral közvetlenül sóvá egyesülnek.
Írd le az alumínium és a klór reakciójának egyenletét!

......................................................................................................................................................................
A keletkező vegyület vizes oldatában
alumíniumionok és kloridionok találhatók. Írd le a jelüket! .........................................................................
8.

4

Az építkezéseknél többféle kalciumvegyületet is használunk.
Mi a habarcs?

......................................................................................................................................................................
Ha a habarcs (a vakolat) szén-dioxidot vesz fel, „megköt”, megszilárdul.
Írd le a folyamat reakcióegyenletét!
......................................................................................................................................................................
A keletkező (szilárd) anyag köznapi neve: ...................................................................................................
Milyen kristályos változatait ismerjük? Egy példát írj rá! ............................................................................
6
9.

Kalcium-hidroxidba szén-dioxidot vezettünk. 10 gramm oldhatatlan anyag vált ki a reakció során. Hány
gramm szén-dioxidot kötött meg a kalcium-hidroxid?
Reakcióegyenlet: ..........................................................................................................................................
Számítás:

6

10. Mi a különbség az alumínium és a vas „rozsdásodása” (korróziója) között?

......................................................................................................................................................................
Írd le az alumínium „rozsdásodásának” egyenletét!
......................................................................................................................................................................
5
Összes pontszám:

50 pont

Elért pontszám:

Osztályzat:
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KÉMIA AZ IPARBAN

C) változat
1.

Az alumínium a könnyűfémek közé tartozik. Miért?
......................................................................................................................................................................
Nevezz meg egy nehézfémet! ......................................................................................................................
Mit jelent, hogy egy fém amfoter?
......................................................................................................................................................................
Írj egy példát rá! ..........................................................................................................................................

2.

Összekötő vonalakkal jelöld, hogy a felsorolt tulajdonságok melyik fémhez tartoznak!

Al

4

elektromos vezetékek készülnek belőle
legfontosabb ötvözete az acél
a könnyűfémek közé tartozik
6000 éve ismeri az ember
érce a bauxit
a nehézfémek közé tartozik

Fe
6

3.

A kőolaj párlatai közül nevezz meg két motorhajtó anyagot!
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Miben különbözik a felhasználásuk?
......................................................................................................................................................................
4

4.

Miért nevezzük meg nem újuló energiaforrásoknak a kőszénnel együtt a kőolajat és a földgázt is?
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
3

5.

Nevezz meg két természetes alapú műanyagot, és írj egy-egy példát felhasználásukra!
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
6
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6.

Mit tapasztalunk, ha alumíniumra sósavat öntünk?
......................................................................................................................................................................
Mit tapasztalunk, ha az alumíniumreszeléket nátrium-hidroxid-oldatba szórjuk?
......................................................................................................................................................................
Hogyan nevezzük ezért az alumíniumot? ....................................................................................................
Írd le a sósavas reakció egyenletét!
......................................................................................................................................................................
6

7.

Mi történik, ha a lángba vasport szórunk?
......................................................................................................................................................................
Írd le a vas oxigénnel való reakciójának egyenletét!
......................................................................................................................................................................
4

8.

Az építkezéseknél több kalcium-vegyületet is használunk.
Mi az oltott mész hétköznapi és kémiai neve?
......................................................................................................................................................................
Írd le a mészoltás reakcióegyenletét!
......................................................................................................................................................................
Miért balesetveszélyes ez a folyamat?
......................................................................................................................................................................
Energiaváltozás szempontjából a folyamat: .................................................................................................
6

9.

100 mázsa (q) mészkőből hány mázsa égetett mész állítható elő?
Reakcióegyenlet: ..........................................................................................................................................
Számítás:
6

10. Mi az alumínium érce? Melyik alumíniumvegyületet nyerik ki belőle?

A vegyület neve: ................................................................., képlete: ........................................................
Az alumíniumvegyület elektrolízise során melyik elektródon válik ki az alumínium?
Az elektród töltése: ......................................................................................................................................
Írd le az elektródfolyamatot! ........................................................................................................................
5
Összes pontszám:

50 pont

Elért pontszám:

Osztályzat:
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KÉMIA AZ IPARBAN

D) változat
1.

A fémeknek számos közös tulajdonsága van. Milyen különleges tulajdonsággal rendelkezik
a vas? ....................................................................

a higany? .............................................................

Mit jelent, hogy egy fém passzív?
......................................................................................................................................................................
Írj egy példát rá! ..........................................................................................................................................
4
2.

Összekötő vonalakkal jelöld, hogy a felsorolt tulajdonságok melyik fémhez tartoznak!

Al

elektromos vezetékek készülnek belőle
a könnyűfémek közé tartozik
mágnesezhető
legfontosabb ötvözete az acél
érce a bauxit
a nehézfémek közé tartozik

Fe
6

3.

Nevezz meg két kőolajpárlatot, és írd le a felhasználásukat!
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
4

4.

Hogyan hasznosítják a Nap energiáját?
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
3

5.

Milyen mesterséges alapú műanyagokat ismersz? Két példát írj! Írj egy-egy példát a felhasználásukra is!
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
6
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11877_Kémia8_ef.indd 26

7/12/16 12:42 PM

6.

Mit tapasztalunk, ha egy kis darab nátriumot vízbe dobunk?
......................................................................................................................................................................
Írd le a reakció egyenletét! ...........................................................................................................................
Milyen kémhatású a keletkezett oldat? ........................................................................................................
6

7.

A fémek a levegőn általában könnyen oxidálódnak.
Mi történik az alumíniumtárgyakkal a levegőn?
......................................................................................................................................................................
Írd le az alumínium oxigénnel való reakciójának egyenletét!
......................................................................................................................................................................

8.

4

Az építkezéseknél többféle kalciumvegyületet is használunk.

Mi a mészkő kémiai neve? ...........................................................................................................................
Mire használják természetes állapotában a mészkövet?
......................................................................................................................................................................
Gondolatban állíts elő a mészkőből égetett meszet! Írd le a „mészégetés” reakcióegyenletét!
......................................................................................................................................................................
Energiaváltozás szempontjából a folyamat: .................................................................................................
6
9.

200 gramm mészkőből sósavval hány gramm szén-dioxid állítható elő?
Reakcióegyenlet: ..........................................................................................................................................
Számítás:

6
10. A fémek előállítása vegyületeikből a fém szempontjából redukció.

A vasgyártásnál melyik fémvegyületet redukálják fémvassá?

A vegyület neve: ................................................................., képlete: ........................................................
Melyik anyag redukálja a vasvegyületet? A szén és a ...................................................................................
Írd le a szénnel történő redukció reakcióegyenletét!
......................................................................................................................................................................
5
Összes pontszám:

50 pont

Elért pontszám:

Osztályzat:
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SZERVES VEGYÜLETEK

A) változat
1. 	Élelmiszereket soroltunk fel. Mely tápanyagot tartalmazzák főként?

Kösd össze vonallal az egymáshoz tartozókat!

ZSÍR

túró
vaj
tojás
hús
szója
sajt
hal
tejföl
szalonna
tejszín

FEHÉRJE

10
2.

Miben oldódnak a zsírok és olajok? Két oldószert nevezz meg!
......................................................................................................................................................................
Mi a biológiai jelentősége annak, hogy a zsírok és olajok vízben oldhatatlan vegyületek?
......................................................................................................................................................................
4

3.

Miből épül fel a keményítő? ........................................................................................................................
Hogyan lehet kimutatni a keményítőt?
......................................................................................................................................................................
Miből épül fel a cellulóz? .............................................................................................................................
Mi a cellulóz biológiai szerepe?
......................................................................................................................................................................
5

4. 	Sorolj fel legalább két, zsírban oldódó vitamint!

...............................................................................

.............................................................................

Mi a szerepük az emberi szervezetben?
...............................................................................

.............................................................................
4
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5. 	Sorolj fel legalább három alkaloidát!

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Mire használják ezeket a vegyületeket?
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
6.

6

Az egészséges táplálkozás.

A .................................... és az .................................... a szervezet számára főként tartalék tápanyagok.
Vízben gyakorlatilag nem oldódnak, ezért is raktározhatók el a szervezetben. A bőr ...............................
elhelyezkedő ............................... mechanikai ............................... is ad, és kitűnő hőszigetelő.
5
7.

Mi az alkoholok jellemző funkciós csoportja?...............................................................................................
Írd fel legalább két alkohol nevét és képletét!

8.

...............................................................................

.............................................................................

...............................................................................

.............................................................................
5

Írd az ábrába a hiányzó elnevezéseket!
szénhidrátok
..............................

..............................
..............................

..............................

..............................
9.

5

Fehérjék.

A fehérjék ................................. szerves vegyületek. ................................. óvatos bontásával egyszerűbb,
kisebb molekulákat, ................................. lehet előállítani. A fehérjék óriásmolekulájú anyagok. A fehérjemolekulákat sok ................................. felépülő ................................. alkotják.
5

10. Írd le egy aminosav szerkezeti képletét!

......................................................................................................................................................................
1
Összes pontszám:

50 pont

Elért pontszám:

Osztályzat:
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SZERVES VEGYÜLETEK

B) változat
1. 	Élelmiszereket soroltunk fel. Mely tápanyagot tartalmazzák főként?

Kösd össze vonallal az egymáshoz tartozókat!

ZSÍR

liszt
étolaj
zsíros kenyér
szalonna
vaj
rizs
kalács
nápolyi
tejszín
tészta

SZÉNHIDRÁT

10
2.

Mi a zsírok és olajok biológiai jelentősége? Két példát írj!
......................................................................................................................................................................
Nevezz meg két olyan élelmiszert, amely főként zsírt tartalmaz!
......................................................................................................................................................................
4

3.

Melyek a fotoszintézis
kiindulási anyagai? .......................................................................................................................................
termékei? .....................................................................................................................................................
Mely élő szervezetek képesek a fotoszintézisre? ..........................................................................................
5

4. 	Sorolj fel két, vízben oldódó vitamint!

...............................................................................

.............................................................................

Mi a szerepük az emberi szervezetben?
...............................................................................

.............................................................................
4
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5. 	Sorolj fel legalább három alkaloidát!

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Mire használják ezeket a vegyületeket?
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
6.

6

Az egészséges táplálkozás.

Az otthonról ismert cukor, a sportolók által kedvelt ............................................., a méz édes ízét adó
................................... a ................................... közé tartozik. Ugyancsak szénhidrát a burgonyában lévő
..................................., illetve, a fa, a kukoricaszár rostanyaga: a ...................................
7.

8.

5

Írd fel az ecetsav és a magnézium egymásra hatásának egyenletét!
..................................... +

Mg

..................................... +

magnézium

$ ..................................... +

H2

$ ..................................... + .....................................
5

Írd az ábrába a hiányzó elnevezéseket!
szénhidrátok
..............................

..............................
..............................

..............................

..............................
5
9.

Fehérjék.
A fehérjék .................................... hatására, .................................... vegyületeinek oldatában, savakban
és lúgos oldatokban ..................................... . A felsorolt behatások azért ......................................, mert
az életműködésekben csak kellően mozgékony fehérjék képesek részt venni. A fehérjék kicsapódása az élet
...................................... jelentheti.
5

10. Írd le a glicerin szerkezeti képletét!

......................................................................................................................................................................
1
Összes pontszám:

50 pont

Elért pontszám:

Osztályzat:

31
11877_Kémia8_ef.indd 31

7/12/16 12:42 PM

SZERVES VEGYÜLETEK

C) változat
1. 	Élelmiszereket soroltunk fel. Mely tápanyagot tartalmazzák főként?

Kösd össze vonallal az egymáshoz tartozókat!

FEHÉRJE

tej
kenyér
tojás
sonka
gomba
piskóta
fagylalt
hal
burgonya
túró

SZÉNHIDRÁT

10
2.

A fehérjék érzékeny vegyületek. Minek a hatására fordulhat elő, hogy a fehérjék oldatukból kicsapódnak?
Két példát írj!
......................................................................................................................................................................
A fehérjék kicsapódása miért jelent veszélyt az élő szervezet számára?
......................................................................................................................................................................
4

3.

Mi a kémiai neve annak a vegyületnek, amit a köznapi életben cukornak nevezünk? Milyen egyszerűbb
vegyületekből épül fel?
......................................................................................................................................................................
Írd le két tulajdonságát!
......................................................................................................................................................................
5

4. 	Sorolj fel legalább két, zsírban oldódó vitamint!

...............................................................................

.............................................................................

Mi a szerepük az emberi szervezetben?
...............................................................................

.............................................................................
4
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5. 	Sorolj fel legalább három alkaloidát!

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Mire használják ezeket a vegyületeket?
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
6.

6

Az egészséges táplálkozás.

Létezésünkhöz, szervezetünk felépítéséhez és működéséhez ......................................... van szükségünk.
Az életműködés, a mozgás, a gondolkodás ....................................... igényel, amelyhez szervezetünk a
.................................... „elégetésével” jut. Legfontosabb tápanyagaink a zsírok, a ....................................
és a ....................................
7.

5

Írd fel az ecetsav és a nátrium-hidroxid egymásra hatásának egyenletét!

......................................... + ......................................... $ ......................................... + H2O
......................................... +
8.

nátrium-hidroxid

$ ......................................... +

víz

5

Írd az ábrába a hiányzó elnevezéseket!
szénhidrátok
..............................

..............................
..............................

..............................

..............................
5
9.

Az aminosavak.
Az aminosavak a ................................. származékai. A karbonsav ................................., az egyik hidrogén
helyébe ................................. kapcsolódik.
Az emberi és az állati szervezet nem képes sem ................................., sem szervetlen ................................
előállítani a szükséges fehérjéket.
5

10. Írd le az etil-acetát szerkezeti képletét!

......................................................................................................................................................................
1
Összes pontszám:

50 pont

Elért pontszám:

Osztályzat:
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SZERVES VEGYÜLETEK

D) változat
1. 	Élelmiszereket soroltunk fel. Mely tápanyagot tartalmazzák főként?

Kösd össze vonallal az egymáshoz tartozókat!

ZSÍR

FEHÉRJE

tej
tejföl
túró
hús
rizs
liszt
zsemle
csokoládé
cukor
szalonna

SZÉNHIDRÁT

10
2.

Mi a fehérjék szerepe az élő szervezetben? Két példát írj!
......................................................................................................................................................................
Nevezz meg két olyan élelmiszert, amely főként fehérjét tartalmaz!
......................................................................................................................................................................
4

3.

Hogyan keletkeznek a szénhidrátok? Egészítsd ki az egyenletet!
............................. + .............................

napfény, klorofill

............................. + .............................
szőlőcukor

A folyamat neve: ..........................................................................................................................................
5
4. 	Sorolj fel két, vízben oldódó vitamint!

...............................................................................

.............................................................................

Mi a szerepük az emberi szervezetben?
...............................................................................

.............................................................................
4

5. 	Sorolj fel legalább három alkaloidát!

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
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Mire használják ezeket a vegyületeket?
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
6.

6

Az egészséges táplálkozás.

A keményítő a ........................................ magjában, ........................................ halmozódik fel, az emberi
és az állati szervezetben pedig a májban raktározódik. A szervezetbe feleslegesen, nagy mennyiségben
bevitt ........................................ a szervezet már nem keményítő formájában raktározza, hanem átalakítja
........................................ Ezért ........................................, ha sok édességet, csokoládét, kenyeret eszünk.
7.

5

Írd fel a leghétköznapibb alkohol nevét és képletét!
...............................................................................

.............................................................................

Hogyan keletkezik cukros léből?
............................................................................................................................................................................

8.

C6H12O6

..................................................... $ ..................................................... + 2 CO2

cukor

..................................................... $ ..................................................... + szén-dioxid
5

Írd az ábrába a hiányzó elnevezéseket!
szénhidrátok
..............................

..............................
..............................

..............................

..............................
5
9.

Zsírok és olajok.
A zsírok és az olajok az .......................... szerves vegyületek közé tartoznak. Molekuláik ..........................
és nagy szénatomszámú ............................. épülnek fel. A zsírok leggyakrabban a ............................. és a
.........................., az olajok pedig inkább az olajsav származékai.
5

10. Írd le a nátrium-acetát szerkezeti képletét!

......................................................................................................................................................................
1
Összes pontszám:

50 pont

Elért pontszám:

Osztályzat:
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KÉMIA A HÁZTARTÁSBAN

A) változat
1.

Az otthoni munkák során milyen környezetszennyező anyagok kerülhetnek a levegőbe? Írj öt példát!
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Hogyan lehet ezt megelőzni?
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
7

2.

Írj példát olyan háztartási vegyszerre, amely
oldja a vízkövet: ...........................................................................................................................................
fémtisztító: ..................................................................................................................................................
folteltávolító: ...............................................................................................................................................
baktériumölő hatású: ...................................................................................................................................
ételízesítő: ....................................................................................................................................................
5

3. 	Savak, lúgok, sók.

A szódabikarbóna ........................................, hőre ........................................, kristályos vegyület. Vízben
........................................ oldódik, vizes oldata ........................................ lúgos kémhatású.
4
4.

A következő fogalmakat magyarázd el egy-két rövid mondatban!
hulladék: ......................................................................................................................................................
szemét: .........................................................................................................................................................
újrahasználat: ...............................................................................................................................................
újrahasznosítás: ............................................................................................................................................
szelektív gyűjtés: ..........................................................................................................................................
5

36
11877_Kémia8_ef.indd 36

7/12/16 12:42 PM

5.

Hulladékok.
A hulladékok emberi tevékenység során keletkező anyagok, amelyeket máshol még fel tudnak ..............
..................................... A hulladék akkor válik ..............................................., ha további felhasználásra
............................................ A hulladékokat ............................................ és ............................................,
mezőgazdaságban keletkező (termelési) hulladékként csoportosítjuk.

6.

5

Mennyi az adott anyag lebomlási ideje?

almacsutka: ..................................................................................................................................................
papírtörlő: ....................................................................................................................................................
cigarettacsikk: ..............................................................................................................................................
természetes alapú szövet: .............................................................................................................................
7.

Miből áll és milyen hatása van a pétisónak?
pétisó ....................................................................

8.

4

.............................................................................
4

Nevezd meg a Daniell-elem részeit!

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

5
9.

Az energia kémiai tárolása.
Minden galvánelemnek ......................... van. Ezeket ......................... és ......................... nevezzük. Anód
az az elektród, amelyen ......................... történik, katód az, amelyiken ......................... játszódik le.
5

10. Írd le, mit tudsz a szárazelemekről!

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
6
Összes pontszám:

50 pont

Elért pontszám:

Osztályzat:
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KÉMIA A HÁZTARTÁSBAN

B) változat
1.

Az otthoni munkák során milyen környezetszennyező anyagok kerülhetnek a vízbe? Írj öt példát!
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Hogyan lehet ezt megelőzni?
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
7

2.

Írj példát olyan háztartási vegyszerre, amely
folteltávolító: ...............................................................................................................................................
oldja a vízkövet: ...........................................................................................................................................
fémtisztító: ..................................................................................................................................................
baktériumölő hatású: ...................................................................................................................................
ételízesítő: ....................................................................................................................................................
5

3. 	Savak, lúgok, sók.

A szalicilsav vízben nagyon .............................................. oldódó, .............................................. vegyület.
.............................................. hatása miatt .............................................. használható.
4
4.

A következő fogalmakat magyarázd el egy-két rövid mondatban!
települési hulladék: ......................................................................................................................................
termelési hulladék: .......................................................................................................................................
veszélyes hulladék: .......................................................................................................................................
lerakó: ..........................................................................................................................................................
égetőmű: ......................................................................................................................................................
5
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5.

Veszélyes ................................ az otthonunkban is keletkeznek. Ilyenek például az ..................................,
az ................................, a ................................ alkatrészei, a ................................ lázmérők. Ezeket soha
nem szabad a házi szemetesbe dobni, hanem a megfelelő gyűjtőhelyre kell elvinni.
5

6.

Mennyi az adott anyag lebomlási ideje?
fa: .................................................................................................................................................................
alumíniumdoboz: .........................................................................................................................................
műanyag: .....................................................................................................................................................
üveg: ............................................................................................................................................................
4

7.

Miből áll és milyen hatása van a szuperfoszfátnak?
szuperfoszfát .........................................................

.............................................................................
4

8.

A Daniell-elem működése során a ...................................... tömege csökken, a .......................................
tömege nő. A ...................................... addig tart, amíg a cinklemez vagy a rézszulfát-oldat rézionjai el
nem fogynak. A Daniell-elem két elektródja eltérő töltésű. A cinkelektród a ...........................................,
a rézelektród a ...................................... pólus.
5

9.

A szalicilsav vízben nagyon ............................................. oldódó, ............................................. vegyület.
...................................... hatása miatt ...................................... használható. Egy csipet szalicilsav a lekvárok és a befőttek tetején kiváló ..................................... . Meggátolja a tejsavas és alkoholos erjedést.
5

10. Írd le, mit tudsz a kénsavas ólomakkumulátorról!

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
6
Összes pontszám:

50 pont

Elért pontszám:

Osztályzat:
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KÉMIA A HÁZTARTÁSBAN

c) változat
1.

Az otthoni munkák során milyen környezetszennyező anyagok kerülhetnek a levegőbe? Írj öt példát!
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Hogyan lehet ezt megelőzni?
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
7

2.

Írj példát olyan háztartási vegyszerre, amely
ételízesítő: ....................................................................................................................................................
baktériumölő hatású: ...................................................................................................................................
fémtisztító: ..................................................................................................................................................
oldja a vízkövet: ...........................................................................................................................................
folteltávolító: ...............................................................................................................................................
5

3.

Mosás, tisztítás.
Az emberek már az .......................................... is ismerték és használták az .......................................... és
.......................................... készített szappant, de ekkor még alapvetően nem ..........................................,
hanem textíliák tisztítására használták.
4

4.

A következő fogalmakat magyarázd el egy-két rövid mondatban!
műtrágya: .....................................................................................................................................................
szerves trágya: ..............................................................................................................................................
permetezés: ..................................................................................................................................................
növényvédő szer: ..........................................................................................................................................
istállótrágya: ................................................................................................................................................
5
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5.

Az emberek már az ókorban is ismerték és használták az .................................... és ....................................
készített szappant, de ekkor még alapvetően nem tisztálkodásra, hanem ...................................................
használták. A folyamatot megérthetjük, ha tudjuk, hogy a zsír nem más, mint ...................................., és
a .................................... oldata pedig erős lúgot (kálium-hidroxidot) tartalmaz.
5

6.

Mennyi az adott anyag lebomlási ideje?
papírtörlő: ....................................................................................................................................................
fa: .................................................................................................................................................................
műanyag: .....................................................................................................................................................
almacsutka: ..................................................................................................................................................
4

7.

Miből áll és milyen hatása van a kálisónak?
kálisó .....................................................................

.............................................................................
4

8.

A szappanmolekula .................................... részével hozzákötődik a ..................................... . Ezt a folya
matot ................................ nevezzük. Ezután a szennyeződés részecskéi fokozatosan ................................
a textíliáról és a mosószeres oldatba kerülnek. E részfolyamat neve .................................. .
5

9.

A műanyagokról már tanultad, hogy ........................................ vegyületek. Rendkívül változatos a felépí
tésük, így a ...................................... is. A többnyire ....................................., nagy molekulájú műanyagok
........................................ oldószerekben oldódnak, így ........................................ oldószerekkel (például
acetonnal vagy alkohollal) nem tisztíthatók.
5

10. Írd le, mit tudsz a tisztítószerekről!

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
6
Összes pontszám:

50 pont

Elért pontszám:

Osztályzat:
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KÉMIA A HÁZTARTÁSBAN

D) változat
1.

Az otthoni munkák során milyen környezetszennyező anyagok kerülhetnek a vízbe? Írj öt példát!
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Hogyan lehet ezt megelőzni?
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
7

2.

Írj példát olyan háztartási vegyszerre, amely
ételízesítő: ....................................................................................................................................................
baktériumölő hatású: ...................................................................................................................................
oldja a vízkövet: ...........................................................................................................................................
folteltávolító: ...............................................................................................................................................
fémtisztító: ..................................................................................................................................................
5

3.

Mosás, tisztítás.
A szalmiákszesz ..................................... lúgos kémhatása miatt ....................................., ugyanakkor az
anyag színeit is felfrissíti. Erősen .................................... oldata nem bontja a .................................... sem.
4

4.

A következő fogalmakat magyarázd el egy-két rövid mondatban!
galvánelem: ..................................................................................................................................................
anód: ............................................................................................................................................................
katód: ...........................................................................................................................................................
szárazelem: ..................................................................................................................................................
akkumulátor: ...............................................................................................................................................
5
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5.

A háztartás egy különleges .................................... . Különféle vegyszereket használunk benne, amelyek
valamennyien .................................... hozzáértést igényelnek. Az egyik vegyszer ....................................,
a másik ...................................., esetleg ................................... . Ahhoz, hogy ebben a veszélyes üzemben
biztonságosan használjuk a szükséges vegyszereket, gondosan, felelősen és mindig az előírásoknak meg
felelően kell dolgoznunk.
5

6.

Mennyi az adott anyag lebomlási ideje?
cigarettacsikk: ..............................................................................................................................................
alumíniumdoboz: .........................................................................................................................................
üveg: ............................................................................................................................................................
papírtörlő: ....................................................................................................................................................
4

7.

Miből áll és milyen hatása van a rézgálicnak?
rézgálic ..................................................................

.............................................................................
4

8.

A szalmiákszesz is kitűnő tisztítószere például a ................................... . Enyhén .....................................
kémhatása miatt ..................................., ugyanakkor az anyag színeit is felfrissíti. ...................................
oldata nem bontja a peptidkötéseket sem. Használata után ........................................ kell a felszabaduló
ammóniagáz keletkezése miatt.
5

9.

Ha a hulladékot nem hasznosítjuk újra, ..................................... kell. Ennek két fő módszere az ...............
...................... és a ................................... . Az égetés során a hulladékot égetőművekben semmisítik meg.
Ilyenkor a keletkező hő hasznosítható, akár ..................................... termelésére is fordítható. Ez azonban
nem környezetbarát megoldás, mert ..................................... füstgázok keletkeznek.
5

10. Írd le, mit tudsz a szappan tisztító mechanizmusáról!

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
6
Összes pontszám:

50 pont

Elért pontszám:

Osztályzat:
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