
      

 

 

 

 

TOVÁBBKÉPZÉS ANYAGA 

 

 

 

 

 

KÖZÉPISKOLAI KÉMIATANÁROK SZAKTÁRGYI TOVÁBBKÉPZÉSE 

 

 

 

 

Időpont:  2018. október 5. péntek, 1100 – 1600 óra 

Helyszín:  PPKE Információs Technológiai és Bionikai Kar  

1083 Budapest, Práter u. 50/a, 239-es terem 



Nagy Mária A Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium tanára 2018. okt. 5. 
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Az Irinyi-verseny új típusú feladataitól az emelt szintű érettségi 
kísérletelemzéséig. 
Aki az Irinyi-döntőn eredményes, az már le is érettségizhet kémiából.  – szoktuk mondani. 

Érettségi statisztikák elemzése   → emelt szóbelin a kísérletek pontemelők, de az írásbelin a 
leggyengébben megoldottak a kísérletelemző feladatok.  

A szóbeli kísérletek kivitelezésének problémáiról a tavalyi előadásban volt szó: 
http://users.itk.ppke.hu/itk_dekani/files/kemia3/pdfs/07.pdf  

Az írásbeli vizsga kísérletelemzései összetettek, sok témát érintenek. L. 1. melléklet 

   → a problémafeladatok sokfélék: vannak köztük egyszerű 
iskolai kérdések, s igen szokatlanok. Átlaga gyengébb a kísérletekre kapott átlagnál. 

 

A sikeres érettségi vizsga „előszobája” lehet az Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny. A rutinfeladatok 
(elméleti kérdések, számítások) mellett megjelennek olyan feladatok is, amelyek komplex 
gondolkodást, jó szövegértést, s tán merészséget is igényelnek.  

Az Irinyi Versenybizottság leköszönő elnöke így fogalmazott:1 

„Az elméleti-számításos feladatok fordulónként nehezednek, és a döntőn már olyanok is vannak, 
amelyek bőven túlmutatnak a középiskolás tananyagon, és igénybe veszik a diákok adaptív, 
feladatmegértő és kreatív készségeit.„ 

Egy ilyen feladat eredménye az idei döntőn (Sz3) 

I. A kat.  3/54 
I. B   2/25 
I. C  0/5 
II. A  7/61 
II. B  3/40 
II. C  0/10 a max. pontosok /összes versenyző 

A feladat és megoldása a 2. mellékletben olvasható. 

Nem egy tanár fogalmazta meg, hogy nincs kedve a felkészítéshez, hiszen a diákjai kudarcként élik meg 
már az 1. fordulót is. Vagy kevés pontot elérve jutnak tovább.  

Ezért is született az a döntés, hogy az egyes fordulók anyagát meghatározzuk, s nyilvánossá tesszük a 
versenykiírásban. L.: 3. melléklet 

 

  

                                                           
1 Magyar Kémikusok Lapja 2018. júniusi száma 

http://users.itk.ppke.hu/itk_dekani/files/kemia3/pdfs/07.pdf
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Idén jelentős változás következik a verseny életében. A versenykiírás és a korábbi versenyek anyaga 
megtalálható a Magyar Kémikusok Egyesülete honlapján: http://www.irinyiverseny.mke.org.hu/ . 

A leglényegesebb változás: a gyakorlat a II. kategóriásoknak minőségi analitika feladatokat jelent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az „ionvadászat”-hoz a 4. mellékletben látható táblázatot ajánlom. 

Az értékelés módját nem ismerjük. Mi lehet az értékelés alapja? 
- Minél előbb azonosítani az anyagokat? Meghatározott időn belül minél több anyagot 
azonosítani? 
- Minél több tapasztalatot beírni? 
- A tapasztalatokhoz tartozó egyenleteket fel kell írni? Sztöchiometriai és/vagy 
ionegyenlettel? 
Nem tudom. 
Ezért érdemes mindegyikre készülni. Természetesen kezdetben kevesebb anyaggal. Ehhez 
írtam pár egyszerűbb feladatot.  

 

 

 

 

 

  

http://www.irinyiverseny.mke.org.hu/
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Gyakorló feladatokhoz ötletek: 

1. Kémhatásvizsgálat: 

a, Savak, bázisok, sók vizes oldatának vizsgálata univerzál indikátorral, ez a tanulási folyamat.  

b, Majd alkalmazni a tanultakat: 

- ismeretlen sorrendben azonosítani az oldatokat, majd 
- az oldószer, vagy az oldott anyag eltávozása után visszamaradt anyaggal megerősíteni az előző 
döntést / döntést hozni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. A szervetlen minőségi analitika tanulásához: 

a, Mit tapasztalunk? Ez 4x3 = 12 kísérlet. Ez a tanulási folyamat. 
 

Mihez? \ Mit? KI H2S NaOH NH3 

1. Pb(NO3)2     
2. AgNO3     
3. CuSO4     

 
b, Mielőbb (minél kevesebb kísérlettel) eldönteni, milyen anyag van a 1-3. kémcsőben? 
Megoldás: 
kék színű oldat:  3. kémcső 
színtelen oldatos:  vagy KI-dal  különböző sárga csapadék 
 vagy NaOH-val fehér csapadék, feleslegtől oldódik (1.) vagy barna csapadék (2.) 
 vagy NH3-oldattal fehér csapadék (1.) vagy átmeneti csapadék kis feleslegtől is 

oldódik (2.) 
c, A fenti anyagokból válogatva, az ismeretlen (sorszámozott kémcsőben lévő) anyagok 
egymással való reakciója alapján azonosítani. Pl.: Ebben a feladatban a „mihez?” oldathoz 
kevés „mit?” oldat kerül, hiszen a fordított folyamatban valósul meg a feleslegben adáskor 
tapasztalható. 
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Mihez? \ Mit? 1. (Pb2+) 2. (NaOH) 3. (NH3) 4. (Ag+) 
1. (Pb2+)  fehér csapadék fehér csapadék nincs változás* 

2. (NaOH) nincs változás  nincs változás barna cs. 
3. (NH3) fehér csapadék nincs változás  nincs változás 
4. (Ag+) nincs változás sárga, barna cs. sárga, barna cs.  

* vagy nem történik változás, vagy nincs látható jele 

 Itt az azonosítás alapja: az ólomionok lúgoldatokkal fehér csapadékot képeznek, ami NaOH-
oldatban komplexet képezve oldódik; az ezüstionok csapadéka pedig ammóniaoldatban oldódik 
komplexképződés miatt. 

 

3. Mire képes a Lugol-oldat? 

A Lugol-oldatot  keményítő kimutatásánál tanítjuk. Ha azt is meggondoljuk, hogy ez az oldat KI-os 
jódoldat, akkor már a jódról, s a kálium-jodidról tanult kísérletek elvégzésére is alkalmas.  

a, tapasztalatok megfogalmazása, a tanultak felidézése, magyarázatok megbeszélése 

  a kémcső tartalma 
kémcsőben tapasztalat + kevés benzin + keményítőoldat 
szilárd KI oldása 
vízben 

színtelen oldat 2 színtelen fázis, felül 
a benzin 

színtelen 

szilárd I2 oldása 
vízben 

2 fázis, halvány sárga / 
színtelen oldat 

összerázva ibolya 
színű benzines fázis 

színtelen / halvány kék 
színeződés 

I2 oldása KI-oldatban sárga oldat sötét ibolya színű 
benzines fázis felül 

kék 

Lugol-oldat barna oldat sötét ibolya színű 
benzines fázis felül 

kék 

 

KI- és AgNO3-oldat halványsárga csapadék - - 
Lugol-oldat + 1 csepp 
AgNO3-oldat 

barna zavaros 
rendszer 

a benzin ibolya színű, 
alatta sárga csapadék 

kék 

Lugol-oldat + sok 
AgNO3-oldat 

sárga csapadék a benzin színtelen 
marad* 

nem kék* 

 * Miért nem mutatható ki a jód? 

 tapasztalat  tapasztalat 
keményítőoldat és 1-2 
csepp Lugol-oldat 

kék szín   

melegítés sárga színig  majd hűtés kék 
forralás 
elszíntelenedésig 

 majd hűtés színtelen marad 
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b, a tanultak alkalmazása: 

Feladat: Négy színtelen folyadék (tiszta anyag, vagy vizes oldat) vizsgálatát végezd el! A 
megfigyeléseid fogalmazd meg a lehető legpontosabban a táblázatban! 

  1. 2. 3. 4. minta 
1. 1-1 jódkristályt 

próbálj oldani! 
    

2. Az 1. kémcső 
tartalmából önts 
a többi 1/3-ához! 

    

3. 1 cm3 
keményítőoldatot 
adj a minták 2. 
1/3-ához! 

    

4. Ezüst-nitrát-
oldatot 
cseppegtess a 3. 
1/3-hoz 

    

ibolya ........................  barna .........................  színtelen ....................  barna ...............  

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 fázis, barna .............  2 fázis, alul színtelen  ...  2 fázis, alul barna, ...  

  ...................................  marad, felül ibolya ....  felül ibolya .......  

 

 

 

1. 

2. 
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2 fázis, ibolya a felső,  barna a teteje, alul kék színtelen, kolloid .......  sötétkék, 1 fázisú 

az alsóban kék szín ...  (nincs éles határ) .......  ...................................   ........................  

(több vízzel) összerázva: 

kis jód átoldódik a vizes  ..... homogén lesz: kék a jód kismértékű oldódását ......................  
fázisba: kék ...............   ...................................  kék szín jelzi 

 

 

  

3. 
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zavaros vizes fázis ....  halványsárga .............  nincs változás ............  halványsárga ...  

fázishatáron csapadék  ... kolloidális csapadék ...................................   ......... csapadék 

halványodik az ibolyaszín 

összerázva: 

zavaros vizes fázis az 1. mintában, a felső fázisban tömörül a csapadék, a többi nem változik 

 

  

4. 
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Feladat: I. (elsős) 

A lehetséges anyagok (ABC-sorrendben): benzin, etanol, kálium-jodid-oldat, víz. 

Azonosítsd a mintákat! Adj magyarázatot a megoldásodra! 

Feladat: II. (másodikos) 

A lehetséges anyagok (ABC-sorrendben): benzin, benzol, etanol, éter, kálium-jodid-oldat, 
kálium-klorid-oldat, víz. 

Azonosítsd a mintákat! Miért zártad ki a többi anyagot? Adj magyarázatot a megoldásodra!  

Feladat: III.  

Válassz az alábbi állításhoz! A vizsgált / lehetséges és az azonításra használt anyagok közül válassz! 

a jódot barna színnel oldja: etanol ....................  és éter ................... 

 KI-oldat,  ...............   

a keményítővel kék színt mutat: jód .........................  

a jodidionokkal reagál: ezüstion ................  

 jódmolekula ..........  

a víznél kisebb sűrűségű: benzin ...................  és benzol ............... 

 etanol ....................  és éter ................... 

a víznél kisebb sűrűségű, s azzal korlátlanul elegyedik: 

 etanol ....................  

kolloidoldatot képezhet: keményítőoldat ....  

 ezüst-jodid ............  és ezüst-klorid ....... 
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1. melléklet: 2018. májusi emelt szintű feladatsor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a, + standardpotenciálú fém oldása 

b, fém – fémion reakciója, értelmezés; oldat színe 

c, csapadék- és komplexképződés 

d, ezüsttükörpróba 

Kb. 100 vizsgázóból 1 ért el max. pontot; az átlag az összes feladat közül a leggyengébb. 
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2. melléklet: Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny döntője 2018. 
 

 

  



Nagy Mária A Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium tanára 2018. okt. 5. 
  PPKE kémiatanárok továbbképzése 

3. melléklet:  A versenykiírás szerinti témakörök 
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4. melléklet 

VEGYÜLETEK AZONOSÍTÁSA EGYMÁSSAL ADOTT REAKCIÓIK ALAPJÁN2 

Szükséges anyagok: a feladatban szereplő oldatok, desztillált víz, gyufa 
Szükséges eszközök: kémcsőállvány kémcsövekkel, Bunsen-égő 

A kémcsőállványon levő számozott kémcsövekben különböző oldatok vannak. Egymással adott 
reakcióik alapján határozzuk meg, hogy melyik kémcsőben milyen anyag található! A meghatározáshoz 
csak üres kémcsöveket használhatunk! (Ha szükséges, a melegítés megengedett!) 

1. feladat 
CuSO4-, NaOH-, NH3-, Pb(NO3)2-, HCl-, Na2CO3-, K2CrO4-, ZnSO4-, CdSO4-oldat és H2S-es víz 

Kísérleti tapasztalatok: 
kémcső 
száma 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 
Következtetés: 

kémcső 
száma 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
vegyület 

neve 
          

A lejátszódott reakciók közül írjunk fel 1-1 egyenletet! 
a) csapadékképződésre: ...................................................................................................  
b) gázfejlődésre: ...............................................................................................................  
c) komplex vegyület keletkezésére: ................................................................................  

                                                           
2 Irlanda Dezső – Dr. Orosz Ernőné: Kémia Kísérletgyűjtemény I-III. o. Tankönyvkiadó 1991 
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VEGYÜLETEK AZONOSÍTÁSA EGYMÁSSAL ADOTT REAKCIÓIK ALAPJÁN3 

Szükséges anyagok: a feladatban szereplő oldatok, desztillált víz, gyufa 
Szükséges eszközök: kémcsőállvány kémcsövekkel, Bunsen-égő 

A kémcsőállványon levő számozott kémcsövekben különböző oldatok vannak. Egymással adott 
reakcióik alapján határozzuk meg, hogy melyik kémcsőben milyen anyag található! A meghatározáshoz 
csak üres kémcsöveket használhatunk! (Ha szükséges, a melegítés megengedett!) 

2. feladat 
FeSO4-, FeCl3-, NaOH-, NH4Cl-, AgNO3-, KSCN-, Na2S2O3-, KBr-, H2O2- és AlCl3-oldat  

Kísérleti tapasztalatok: 
kémcső 
száma 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 
Következtetés: 

kémcső 
száma 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

vegyület 
neve 

          

 
A lejátszódott reakciók közül írjunk fel 1-1 egyenletet! 

a) csapadékképződésre: ...................................................................................................  
b) gázfejlődésre: ...............................................................................................................  
c) redoxi reakcióra: ..........................................................................................................  

                                                           
3 Irlanda Dezső – Dr. Orosz Ernőné: Kémia Kísérletgyűjtemény I-III. o. Tankönyvkiadó 1991 
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