
II. zárthelyi (2011. 12. 09.)   A csoport 
Adatok: H: 1,00; O: 16,0; Al: 27,0, Cl: 35,5, K: 39,1; Mn: 55,0, Zn: 65,4;  
Ks(ecetsav) = 1,86⋅10–5, Kb(ammónia) = 1,75⋅10–5  

A/1. 10,0 cm3 ismeretlen koncentrációjú sósavoldatot titrálunk 0,0325 mol/dm3 koncentrációjú 
nátrium-hidroxid-oldattal. Az átlagfogyás 8,30 cm3. 
a) Mennyi a sósavoldat koncentrációja      
b) Mennyi a kiindulási sósavoldat, illetve a titráló nátrium-hidroxid-oldat pH-ja? 11 pont 

A/2. Alumínium-cink porkeverék 38,0 g-ját sósavval reagáltatva 35,5 dm3 standard állapotú gáz 
fejlődik. Mi a porkeverék tömeg%-os összetétele?    10 pont 

A/3. 3,16 g kálium-permanganát és 50,0 cm3, 20,0 tömeg%-os, 1,10 g/cm3 sűrűségű sósavoldat 
reakciójával klórgázt állítunk elő az alábbi rendezendő egyenletnek megfelelően: 

KMnO4 + HCl = MnCl2 + KCl + Cl2 + H2O 
Hány dm3 28,0 °C-os, 102 000 Pa nyomású gáz fejlődik, ha a veszteség 15,0 %? 10 pont 

A/4. Mennyi az alábbi oldatok pH-ja? 
a) 150,0 cm3 0,200 mol/dm3 koncentrációjú ammónia-oldatot és 250,0 cm3 0,100 mol/dm3 
koncentrációjú ammónium-klorid-oldatot elegyítünk 
b) 150,0  cm3 0,200 mol/dm3 koncentrációjú ammónia-oldatot és 250,0 cm3 0,080 mol/dm3 
koncentrációjú sósavoldatot elegyítünk.     11 pont 

A/5. Számítsa ki a következő táblázat üres celláiba tartozó adatokat és töltse ki a táblázatot! A 
táblázatba írt adatokat csak a részszámításokkal együtt fogadjuk el! 
 c (kiindulási) [mol/dm3] [H3O]+ [mol/dm3] [OH]– [mol/dm3] pH 
KOH    12,07 
NH3 6,00⋅10–3    
CH3COOH    3,00 
CH3COONa 0,180    
         18 pont 

 

II. zárthelyi (2011. 12. 09.)   B csoport 
Adatok: H: 1,00; C: 12,0; O: 16,0; Na: 23,0;Al: 27,0, 
 Ks(ecetsav) = 1,86⋅10–5, Kb(ammónia) = 1,75⋅10–5  
B/1. a) 25,0 cm3 0,120 mol/dm3 ecetsavoldatot hány cm3 0,087mol/dm3 koncentrációjú nátrium-
hidroxid-oldat közömbösíti? 
b) Mennyi a kiindulási ecetsavoldat és a titráló nátrium-hidroxid-oldat pH-ja? 11 pont 

B/2.Egy szén-dioxid–szén-monoxid keverék sűrűsége standard körülmények között 1,371 
g/dm3. Mennyi a gázelegy tömeg- és mol%-os összetétele?   10 pont 

B/3. Mennyi az alábbi oldatok pH-ja? 
a) 200,0 cm3 0,120 mol/dm3 koncentrációjú ecetsav-oldatot és 300,0 cm3 0,0900 mol/dm3 
koncentrációjú nátrium-acetát-oldatot elegyítünk 
b) 200,0  cm3 0,220 mol/dm3 koncentrációjú ecetsav-oldatot és 300,0 cm3 0,0900 mol/dm3 
koncentrációjú nátrium-hidroxid-oldatot elegyítünk.    11 pont 

B/4. Alumíniumból és nátrium-hidroxidből hidrogéngázt fejlesztünk az alábbi rendezendő 
egyenletnek megfelelően: 

Al + NaOH + H2O = Na[Al(OH)4] + H2 
15,0 g alumíniumhoz hány cm3 32,0 tömeg%-os 1,18 g/cm3 sűrűségű nátrium-hidroxid-oldatra 
van szükség, ha 10,0 %-os felesleget alkalmazunk. Hány dm3 35,0 °C-os, 98 000 Pa nyomású 
gáz fejlődik a reakció során?      10 pont 

B/5. Számítsa ki a következő táblázat üres celláiba tartozó adatokat és töltse ki a táblázatot! A 
táblázatba írt adatokat csak a részszámításokkal együtt fogadjuk el! 
 c (kiindulási) [mol/dm3] [H3O]+ [mol/dm3] [OH]– [mol/dm3] pH 
HNO3     2,120 
NaOH   7,80⋅10–3  
NH4Cl 0,380    
NH3 9,00⋅10–3    
         18 pont 
 

 
 
 


