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Az 1. feladatsor és javítókulcsa 

A feladatlap az „Észbontogató” foglalkozássorozat 2017. szeptember 6-án 

(https://youtu.be/Rf9sbBFhfHg) és 20-án (https://youtu.be/lCjgTmE19So) elhangzott 

előadásai alapján készült. 

 

1. Rejtvény           12 p/ 

A betűhalmaz a két előadásban megemlített hat tudós nevét rejti. Keresd meg és karikázd 

be őket! Bármilyen irányban haladhatsz vízszintesen, függőlegesen, átlósan, de csak 

egyenesen. Ezt követően válaszolj a tudósokra vonatkozó kérdésekre! 

(Minden név helyes jelölése és minden helyes válasz 1 pont.) 

 

 

a) Közülük melyik tudós nevéhez fűződik az 

atommag felfedezése? 

Rutherford 

b) Melyik tudós fedezte fel az elektronokat? 

Thomson 

c) Ki mondta közülük, hogy az atomok 

egységesek és oszthatatlanok? 

Dalton 

d) Kinek a nevéhez fűződik az állandó 

súlyviszonyok törvényének megalkotása? 

Proust 

 

e) Ki fogalmazta meg a tömegmegmaradás törvényét? Lavoisier 

 

e) Ki alkotta meg az elemmegmaradás törvényét? Boyle 

 

 

 

 

 

 

2. Táblázatos feladat          10 p/ 

https://youtu.be/Rf9sbBFhfHg
https://youtu.be/lCjgTmE19So
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Töltsd ki a táblázatot! Tegyél soronként egy „X”-et a megfelelő cellába! 

(Minden helyes válasz 1 pont.) 

 
anyag 

tulajdonság 
változás 

elem vegyület keverék oldat fizikai kémiai 

rézgálic  X      

éghetőség     X   

tengervíz    X    

szublimáció      X  

bomlás       X 

higany X       

illékonyság     X   

rozsdásodás       X 

foszfor X       

szárazjég  X      

 

3. Anyagok azonosítása         10 p/ 

Melyik anyagra ismersz rá a tulajdonságok alapján? A videók alapján az anyag nevével válaszolj! 

(Minden helyes válasz 1 pont.) 

 

a) fehér színű, szobahőmérsékleten szilárd anyag, mely öngyulladásra hajlamos: (fehér) foszfor 

b) kék színű, kristályos anyag, amely vizes oldatába vasszeget téve, azon vörös bevonat jelenik 

meg: réz-szulfát (v. rézgálic) 

c) késsel vágható, puha fém, mely klórgázzal sárga fényjelenség közben reagál: nátrium 

d) színtelen, szagtalan gáz, mely cink és sósav reakciójával állítható elő: hidrogén 

e) vörös színű fém, mely tömény salétromsavban oldódik: réz 

f) szobahőmérsékleten színtelen, szagtalan gáz, melynek a forráspontja -196°C: nitrogén 

g) színtelen, szagtalan folyadék, mely tömény vizes oldata hipermangán (kálium-permanganát) 

hatására hevesen bomlik: hidrogén-peroxid 

h) szürke színű fém, melynek porát ammónium-nitráttal összekeverve, egy vízcsepp hatására 

heves reakció zajlik le: cink 

i) szürke színű fém, levegőn meggyújtva fehér, vakító lánggal ég: magnézium 

j) a vízbontás során keletkező, színtelen, szagtalan, az égést tápláló gáz: oxigén 

 

4. Szóegyenletek            8 p/ 

A megtekintett videók alapján egészítsd ki a hiányzó anyagok nevének beírásával a 

szóegyenleteket! 

(Minden helyes válasz 1 pont.) 

 

a) magnézium + oxigén = magnézium-oxid 

b) cink + kén = cink-szulfid 

c) víz = hidrogén + oxigén 

d) nátrium + klór = nátrium-klorid 

e) víz + szén-dioxid = szénsav 
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A 2. feladatsor és javítókulcsa 

A feladatlap az „Észbontogató” foglalkozássorozat 2017. november 10-én 

(https://youtu.be/YaVKdsHtvfg) és november 24-én (https://youtu.be/ESf3dfd1rC4) 

elhangzott előadásai alapján készült. 

 

1. Keresztrejtvény          10 p/ 

Töltsd ki az alábbi rejtvényt és add meg a megoldást! 

(Minden helyes válasz 1 pont.) 

 

 

1.       H I G A N Y     

2.      M E N G Y E L E J E V 

3.     R E N D S Z Á M     

4.       H I D R O G É N   

5.        K É N       

6.  N E M E S G Á Z O K      

7.      M E T Á N       

8.      K L O R O F I L L   

9.    C U K O R         

 

1. Szobahőmérsékleten folyékony halmazállapotú fém 

2. Orosz vegyész, 1869-ben megalkotta a periódusos rendszert 

3. Megmutatja az elem helyét a periódusos rendszerben 

4. A durranógáz egyik komponense 

5. Sárga színű, szilárd halmazállapotú, nemfémes elem 

6. A periódusos rendszer VIII. főcsoportjába tartozó elemek 

7. A földgáz fő összetevője 

8. A növények zöld színanyaga 

9. Tömény kénsav hatására elszenesedő anyag 

Megoldás: INDIKÁTOR 

https://youtu.be/ESf3dfd1rC4
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2. Táblázatos feladat          10 p/ 

Töltsd ki a táblázatot! Jelöld soronként egy „x”-szel a következő anyagok vizes oldatának 

kémhatását! (Minden helyes válasz 1 pont.) 

 

kémhatás 

savas semleges lúgos 

ételecet x   

szappan   x 

mosószóda   x 

nátrium-hidroxid   x 

szén-dioxid x   

desztillált víz  x  

foszfor-pentoxid x   

kalcium-oxid   x 

kén-dioxid x   

nátrium-klorid  x  

 

3. Négyféle asszociáció         10 p/ 

Melyik anyagra igaz az állítás? A megfelelő betűjelet (A, B, C, D) írd az állítás mellé! (Minden 

helyes válasz 1 pont.) 
 

A) hidrogén  B) klór  C) mindkettő D) egyik sem 

 

1) vörösbarna színű      D 

2) ionja 1 elektron felvételével keletkezik    B 

3) cink és sósav reakciójával előállítható    A 

4) oxigénnel keveredve robbanóelegyet alkot   A 

5) szobahőmérsékleten gáz halmazállapotú   C 

6) a levegőnél kisebb sűrűségű     A 

7) nemfémes elem       C 

8) színtelen       A 

9) szobahőmérsékleten folyadék     D 

10) nátriummal reagáltatva konyhasóvá alakul   B 

 

4. Kísérletelemzés          10 p/ 

Nátriumot reagáltatunk klórgázzal. Válaszolj a kísérletre vonatkozó kérdésekre! (Minden helyes 

válasz 1 pont.) 
 

a) Hogyan tárolják a nátriumot? petróleum alatt 
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b) Milyen folyadékkal lehet a szilárd nátrium felületére tapadt szennyeződést lemosni? 

alkohol 

c) A klórgázzal telt lombikot a nátrium behelyezésekor szájával fölfelé vagy lefelé kell 

tartani? fölfelé 

d) Mi lehet enne az oka? a klór a levegőnél nagyobb sűrűségű 

e) A nátriumnak a lombikba juttatását követően mit lehet megfigyelni? Sorold fel a kísérlet 

tapasztalatait! sárga fényjelenség, fehér füst, hőfelszabadulás tapasztalható (egy 

tapasztalat megadásakor is jár a pont) 

f) Mi a hétköznapi neve a reakció végtermékének? konyhasó 

g) Írd fel a lejátszódó folyamat szóegyenletét! nátrium + klór = nátrium-klorid 

h) Mi jellemzi a folyamatot energiaváltozás szempontjából? exoterm 

i) Mi jellemzi a reakciót a kiindulási anyagok és a termékek száma szerint? egyesülés 

j) Mi jellemzi a reakciót részecskeátmenet szempontjából? elektronátmenettel járó reakció 
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A 3. feladatsor és javítókulcsa 

A feladatlap az „Észbontogató” foglalkozássorozat 2017. december 8-án 

(https://youtu.be/xUrO12n3qfc) és 2018. január 12-én (https://youtu.be/ZchTU7pjLnc) 

elhangzott előadásai alapján készült. 

 

 

1. Kristályrácsok          12 p/ 

Csoportosítsd a felsorolt anyagokat a kristályrácsuk szerint! (A táblázat második sorában, 

a betűjel beírásával elegendő válaszolnod.) (Minden helyes válasz 1 pont.) 

 

a) ón  b) kalcium-karbonát c) szén-dioxid  d) gyémánt 

e) cink-szulfid f) alumínium  g) szilícium  h) kén 

i) nátrium-klorid j) vas   k) víz   l) szilícium-dioxid 

 

Atomrács Fémrács Ionrács Molekularács 

d, g, l a, f, j b, e, i c, h, k 

 

 

2. Szóegyenletek            9 p/ 

Egészítsd ki a szóegyenleteket! (Minden helyes válasz 1 pont.) 

kalcium-karbonát = kalcium-oxid + szén-dioxid 

cink + kén = cink-szulfid 

ammónia + hidrogén-klorid = ammónium-klorid 

kalcium-oxid + víz = kalcium-hidroxid 

nátrium + klór = nátrium-klorid 

kalcium-hidroxid + szén-dioxid = kalcium-karbonát + víz 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/ZchTU7pjLnc
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3. Kémiai kötése          10 p/ 

Írd a táblázatba a kötések neve alá a rájuk jellemző tulajdonságok betűjelét! 

(Minden helyes válasz 1 pont.) 

 

Kovalens kötés Ionkötés Fémes kötés Másodrendű 

kötések 

A, C, H, I B, E, J D, G  F  

 

A. közös elektronpár alakítja ki 

B. ellentétes töltésű kémiai részecskék között jön létre 

C. a szén-dioxid molekulában megtalálható 

D. szabadon mozgó elektronokat tartalmaz 

E. a magnézium-oxidban ilyen kötés található 

F. molekulák között jön létre  

G. az ilyen kötést tartalmazó anyagok jó elektromos vezetők 

H. a gyémántban megtalálható kötés 

I. az adott kötést létrehozó elektronok mágneses tulajdonsága eltérő 

J. a cink és a kén között ilyen kötés alakul ki 

 

4. A szén-dioxid          10 p/ 

Jellemezd a szén-dioxidot a megadott szempontok szerint! 

(Minden helyes válasz 1 pont.) 

 

összegképlete: CO2 

színe: színtelen 

szaga: szagtalan 

halmazállapota szobahőmérsékleten: gáz 

a szilárd szén-dioxid köznapi neve: szárazjég 

a szilárd szén-dioxid jellemző halmazállapot-változása szobahőmérsékleten: szublimáció 

éghetősége: nem éghető 

vizes oldatának a kémhatása: savas 

laboratóriumi kimutatása, a kimutatáskor megfigyelhető változás: 

meszes vízzel (1 pont), fehér színű csapadék válik ki (1 pont) 
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A 4. feladatsor és javítókulcsa 

A feladatlap az „Észbontogató” foglalkozássorozat 2018. január 26-án 

(https://youtu.be/9gOiFkT6J_s) és 2018. február 9-én (https://youtu.be/fhXOVOkB2YA) 

elhangzott előadásai alapján készült. Az előadások felvételei a fenti QR-kódok segítségével is 

megtekinthetők. 

1. Kémiai elemek          10  p/ 

Melyik kémiai elemre ismersz rá? Az elem vegyjelével válaszolj! 

(Minden helyes válasz 1 pont.) 

 

a) Alacsony olvadáspontú fém, ötvözetét forrasztásra használják Sn 

b) Félfém, a chipgyártás alapanyaga Si 

c) Fém, melynek legismertebb ötvözete az acél Fe 

d) Repülőgépek hajtóművének, űrhajók fúvókájának gyártására 

alkalmazott fém 

 

Ti 

e) Fém, melynek vékony szálait a bőrfelszín alá húzva 

megakadályozható az arcbőr megereszkedése 

 

Au 

f) Szobahőmérsékleten folyékony halmazállapotú fém Hg 

g) A karácsonyfadíszek tükröződő bevonatát alkotó fém Ag 

h) Vastárgyak (pl. kerítés, csatornák) bevonására alkalmas fém Zn 

i) Alkálifém, a mobiltelefonok akkumulátora tartalmazza Li 

j) Fémes, radioaktív elem, az atomerőművek üzemanyaga U 

 

2. Számítás             9 p/ 

(Minden helyes válasz 1 pont.) 

 

a) 320 g brómmolekula anyagmennyisége:   2 mol 

b) 1 db kénmolekulában található atomok száma:   8 

c) 0,5 mol nitrogénmolekula tömege:    14 g 

d) 2 mol nitrogénmolekulában az atomok száma:   2,4 ⸱ 1024 

e) 2 mol kénmolekula tömege:     512 g 

f) 1,5⸱1023 db héliumatom tömege:    1 g 

g) 1 db fullerénmolekulában az atomok száma:   60 

https://youtu.be/9gOiFkT6J_s
https://youtu.be/fhXOVOkB2YA
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h) 8 g oxigénmolekula anyagmennyisége:    0,25 mol 

i) 8 g hidrogénmolekulában az atomok száma:  4,8 ⸱ 1024 

 

3. Négyféle asszociáció         10 p/ 

Írd az állítások elé a hozzá tartozó fogalom betűjelét! 

(Minden helyes válasz 1 pont.) 

 

A: gyémánt B: kén  C: jód  D: mindhárom  E: egyik sem 

B 1. sárga színű, szilárd anyag C 6. molekulája kétatomos 

A 2. a legkeményebb elem E 7. jó elektromos vezető 

B 3. cinkkel hevesen reagál D 8. szilárd halmazállapotú anyag 

C 4. gőze lila színű B 9. „többször” olvad meg 

E 5. víz alatt tárolják A 10. atomja négy kovalens kötést létesít 

 

4. Rejtvény           11 p/ 

A rejtvény megfejtése egy vegyszer nevét adja meg! 

(Minden helyes válasz 1 pont.) 

 

 
    F E H É R      1. A foszfor egyik módosulatának a színe 

    A R A N Y      2. Nemesfém 

 G A L V Á N E L E M    3. Kémiai áramforrás 

    M A G N É Z I U M  4. Vakító fehér fénnyel égő fém 

   K O N Y H A S Ó    5. A nátrium-klorid köznapi neve 

     S A V A S     6. A szén-dioxid vizes oldatának kémhatása 

   K É N S A V      7. Tömény oldata a cukrot elszenesíti 

V Ö R Ö S B A R N A     8. A nitrogén-dioxid gáz színe 

  V Í Z Ü V E G      9. A nátrium-szilikát köznapi neve 

 

A megfejtés, azaz a vegyszer neve: HANGYASAV 

A film alapján melyik gáz állítható elő a vegyszer segítségével? szén-monoxid 
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Az 5. feladatsor és javítókulcsa 

A feladatlap az „Észbontogató” foglalkozássorozat 2018. február 23-án (https://youtu.be/KI-

iDWdA0Hw) és március 9-én (https://youtu.be/pxtgSgMD1pA) elhangzott előadásai alapján 

készült.  

 

1. Kémiai elemek          10 p/ 

Melyik elemre ismersz rá? Az elem nevével válaszolj! (Minden helyes válasz 1 pont.) 

a) Nátrium-tioszulfát-oldat és sósav reakciójában keletkező 

csapadék 

 

kén 

b) Levegőn meggyújtva vakító fehér színű lánggal égő fém magnézium 

c) Kálium-jodidos vizes oldata sárga színű, mely nátrium-szulfit-

oldat hatására elszíntelenedik 

 

jód 

d) Az elefántfogkrém kísérletben fejlődő gáz oxigén 

e) Kénnel heves reakcióban, fény- és hőkibocsátás (szikraeső) 

közben reagáló fém 

 

cink 

f) Öngyulladásra hajlamos elem, mely kitűnően oldódik szén-

diszulfidban 

(fehér) 

foszfor 

g) Régebben léggömbök töltésére is használt, robbanásveszélyes 

gáz 

 

hidrogén 

h) Klórgázzal sárga fénykibocsátás közben hevesen reagáló fém nátrium 

i) Hidrogénnel alkotott elegye megfelelő energiájú fény vagy hő 

hatására robban 

 

klór 

j) A cukorból tömény kénsav hatására keletkező szilárd anyag szén 

 

2. Exoterm és endoterm folyamatok       10 p/ 

Add meg, milyen változás történik a következő kísérletekben! Betűjelekkel válaszolj! 

(Minden helyes válasz 1 pont.) 

Kísérlet 
F: fizikai 

K: kémiai 

Ex: exoterm 

En: endoterm 

Ammónium-dikromát bomlása K Ex 

https://youtu.be/KI-iDWdA0Hw
https://youtu.be/KI-iDWdA0Hw
https://youtu.be/pxtgSgMD1pA
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Bárium-hidroxid és ammónium-klorid reakciója K En 

A metanolrakétában lejátszódó folyamat K Ex 

Szén-diszulfid párolgása F En 

Metán-levegő elegy robbanása K Ex 

 

3. Vegyületek jellemzése        12 p/ 

(Minden helyes válasz 1 pont.) 

 

a) Milyen kémiai részecskéket tartalmaz a nátrium-klorid? 

      a részecskék neve: nátriumion    képlete:  Na+ 

    kloridion   Cl- 

      a nátrium-klorid képlete: NaCl 

      1 móljának a tömege: 58,5 g 

b) Milyen kémiai részecskéket tartalmaz a magnézium-oxid? 

      a részecskék neve: magnéziumion  képlete: Mg2+ 

    oxidion      O2- 

      a magnézium-oxid képlete: MgO 

1 móljának a tömege: 40 g 

 

4. Négyféle asszociáció           8 p/ 

Az alábbiakban két vegyületet kell összehasonlítanod. Írd a megfelelő betűjelet az állítás után! 

(Minden helyes válasz 1 pont.) 

A) Szén-monoxid B) Szén-dioxid C) Mindkettő  D) Egyik sem 

a) Éghető A) 

b) Vizes oldata savas kémhatású B) 

c) Színtelen gáz C) 

d) Nem éghető B) 

e) Szúrós szagú D) 

f) Hangyasav és kénsav reakciójában keletkezik A) 
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g) A mészégetés során is keletkezik B) 

h) Erősen mérgező A) 
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A 6. feladatsor és javítókulcsa 

A feladatlap az „Észbontogató” foglalkozássorozat 2018. március 23-án 

(https://youtu.be/zRtDk_ArAHs) és április 6-án (https://youtu.be/ZwNl8_8lKlo) elhangzott 

előadásai alapján készült.  

 

1. Az égés           10 p/ 

(Minden helyes válasz 1 pont.) 

a) Milyen folyamatot nevezünk égésnek? 

Anyagok oxigénnel történő reakciója. 

Sorold fel a gyors égés feltételeit! 

Éghető anyag, gyulladási hőmérséklet, oxigén. (1-1-1 pont) 

b) Válaszolj a kísérletre vonatkozó kérdésekre! 

Kezdetben változik-e a folyadékszint? 

Nem (esetleg csökken). 

Mi ennek a magyarázata? 

A lombikban lévő gáz hőtágulása. 

Egy idő után mi történik a gyertya lángjával? 

Elalszik. 

Mi ennek az oka? 

                                              Elfogy az oxigén. 

Hogyan változik a folyadékszint eközben a lombikban? Nő. 

Indokold a válaszodat! Az égés során elfogy az oxigén, (miközben a keletkező szén-

dioxid beoldódik a vízbe), ezért lecsökken a nyomás, és a külső légnyomás hatására a 

víz a lombikba áramlik. 

 

 

 

 

 

2. Laboratóriumi eszközök        10 p/ 

A képen az előadássorozatban használt néhány laboratóriumi eszközt látsz. Az ábra alatt 

nevezd meg az eszközöket! (Minden helyes válasz 1 pont.) 

 

https://youtu.be/zRtDk_ArAHs
https://youtu.be/ZwNl8_8lKlo
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a) főzőpohár  b) kémcsőfogó csipesz  c) kémcső  d) borszeszégő  e) üvegkád   

f) tölcsér  g) óraüveg  h) Bunsen-égő  i) Erlenmeyer lombik  j) desztillált vizes palack   

 

3. Kémia és energia            9 p/ 

Exoterm, vagy endoterm változás történik a következő folyamatokban? 

(Minden helyes válasz 1 pont.) 

 

a) Cseppfolyós nitrogén forrása endoterm 

b) Hidrogén-peroxid és kálium-permanganát reakciója exoterm 

c) Szárazjég szublimációja endoterm 

d) Hidrogén-peroxid bomlása élesztő hatására exoterm 

e) Oxigén lecsapódása folyékony nitrogénnel töltött edény falán exoterm 

f) Higany-oxid bomlása endoterm 

g) Magnézium égése exoterm 

h) Szilárd ammónium-klorid és bárium-hidroxid reakciója endoterm 

i) Faszéngyártás endoterm 

 

4. Lélegzik-e a gyertya?          11 p/ 

A gyertya égésekor számos folyamat zajlik le. Rakd sorba a lépéseket a gyertyán alulról 

fölfelé haladva! (Minden helyes válasz 1 pont.) 

 

a) a paraffin elpárolog  b) oxidáció   c) a paraffin felmelegszik 

d) hőbomlás   e) égéstermékek távozása d) hőmérséklet-eloszlás 

e) energia-eloszlás  f) a paraffin felszívódik g) a paraffin megolvad 

 

1) c 2) g 3) f 4) a 5) d 6) b 7) e 8) d 9) e 

 

A „kilégzés” során milyen irányba távoznak a lángból a gázok? felfelé 
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A „belégzés” során milyen irányból valósul meg az oxigénutánpótlás? oldalról 


