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Gázelegyeken alapuló számolási (vegyes) feladatok 

(emelt szint) 

A gázelegyes feladatok megoldásához szükséges összefüggések, képletek 

Avogadro törvénye 

Ha különböző anyagi minőségű ideális gázok állapothatározói megegyeznek, akkor 

érvényes rájuk Avogadro törvénye. Avogadro törvénye kimondja, hogy bármely gáz, 

azonos állapotban (állapothatározóinak értéke ugyanakkora, vagyis azonos nyomáson, 

hőmérsékleten és térfogaton) ugyanannyi részecskét tartalmaz. 

Ebből két dolog következik:  

Az egyik, hogy a számítási példáknál a gázelegyek térfogat százalékos összetétele meg fog 

egyezni az anyagmennyiség százalékos összetételükkel.  

A másik, hogy gázok/gázelegyek esetében azonos körülmények között a reakcióegyenletben 

szereplő sztöchiometriai együtthatók nem csak mólarányt, de térfogatarányt is kifejeznek. 

Vagyis, ha 100 cm3 metánt égetünk és felírjuk a reakció egyenletét és látjuk, hogy 1 mol 

metánhoz 2 mol oxigéngáz szükséges, akkor a megadott 100 cm3 térfogatot nem kell 

anyagmennyiségre átváltani, hogy tudjuk a sztöchiometriát alklamazni, hiszen Avogadro 

törvénye miatt azonos körülmények között 100 cm3 metánhoz 2*100 cm3 oxigén szükséges. 

Ezt tartsuk észben, mert szinte minden példánál alkalmazni fogjuk, de ne feledjük, hogy csak 

gázokra igaz! 

 

Moláris térfogat 

A moláris térfogat megmutatja, hogy egy mól anyagmennyiségű gáz mekkora térfogatot 

tölt ki az adott állapotban anyagi minőségtől függetlenül. Jele Vm, kiszámítása pedig a 

térfogat és anyagmennyiség hányadosaként történik. SI Mértékegysége m3/mol, azonban 

dm3/mol mértékegységben szokás megadni, hiszen ez jóval praktikusabb.  
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    Két kitüntetett állapotot illendő tudni: a normál- és standard állapotot. A normálállapot 

légköri nyomásra (101325 Pa) és 0 °C-ra vonatkozik. Ebben az állapotban lévő gázok 

részecskéinek 1 mólja, vagyis 6*1023 darab gázmolekula, körülbelül 22,41 dm3 térfogatot 

tölt be. A standard állapot ugyancsak légköri nyomásra, de 25 °C-ra vonatkozik. Ebben az 

állapotban lévő gázok részecskéinek 1 mólja, vagyis 6*1023 darab gázmolekula körülbelül 

24,5 dm3 térfogatot tölt be.  

 

                
   

   
 

                 
   

   
 

 

Gázok sűrűsége és realtív sűrűsége 

Egy adott anyagi halmaz esetén mindig a gáz halmazállapotú változat a legkisebb sűrűségű 

és legjobban összenyomható (a gázok nagyon jól összenyomhatóak, azonban minél kisebb 

térfogatba akarjuk őket összezsugorítani, annál nagyobb nyomást fejtenek ki az edény 

falára). A sűrűség megadja, hogy adott térfogategység mekkora tömegű. jele: ρ, SI 

mértékegysége kg/m3, azonban sokszor érdemes – főleg szilárd anyagok és folyadékok 

esetén – g/cm3-t vagy gázok esetén g/dm3-t használni. (Már a mértékegység használatból is 

látszik, hogy a gázok sűrűsége mennyivel kisebb a folyadékokénál és a szilárd anyagokénál.) 

  
 

 
 

 

    A sűrűség gázok esetében a moláris térfogat és a moláris tömeg segítségével is 

kifejezhető. Ennek az az oka, hogy adott hőmérsékleten és nyomáson mivel egységnyi 

térfogatban minden gáz ugyanannyi részecskét tartalmaz, ezért azok sűrűsége, csak a 

moláris tömegüktől függ. Ez a képlet tökéletes lesz gázok vagy gázelegyek moláris 

tömegének a kiszámítására! 

  
 

  
 

 

https://www.emeltkemiaerettsegi.hu/


Kidolgozta: Lénárt Gergely okl. vegyészmérnök, kémia magánoktató 
Honlapcím: https://www.emeltkemiaerettsegi.hu/                    
Gázelegyeken alapuló számolási (vegyes) feladatok 
 

Oldal 3 / 13 
 

    Ha két gáz egymáshoz viszonyított sűrűségét kívánjuk meghatározni, akkor az 

úgynevezett relatív sűrűséget használjuk, ami azt a számot fejezi ki, amelyet akkor kapunk, 

amikor két azonos állapotban lévő gáz sűrűségének az értékét elosztjuk egymással. Jele: ρrel, 

mértékegysége nincs, hisz viszonyított érték. Kiszámolása a következő módon történik: 

 

     
  

  
 

  

  
  

  

 
  

  
 

Ahol: 

 ρ1 az egyik gáz sűrűsége és M1 a moláris tömege 

 ρ2 a másik gáz sűrűsége és M2 a moláris tömege 

 

    A fenti összefüggés jól tükrözi azt, hogy két gáz relatív sűrűsége kiszámítható moláris 

tömegeik hányadosával, vagyis ezt a képletet is arra fogjuk használni, hogy gázok vagy 

gázelegyek moláris tömegét számoljuk ki! 

 

Ideális gázok állapotegyenlete 

    A gázok állapothatározói függenek egymástól, vagyis ha az egyik változik (mondjuk, 

megnöveljük a nyomást), akkor egy másik, vagy akár mind változni fog (például vagy a 

térfogat nő vagy a hőmérséklet vagy kisebb mértékben, de mind a kettő). Ideális gázok 

esetén ezt az összefüggést az ideális gázok állapotegyenlete írja le: 

          

• p a nyomás Pa-ban 

• V a térfogat m3-ben 

• n az anyagmennyiség 

• T a hőmérséklet K-ben 

• R az egyetemes gázállandó, amely értéke a fenti mértékegységek mellett 8,314 
 

     
 

 

    A hőmérséklet esetében °C és K között az átváltás a következő: 0 °C= 273,15 K,  

X°C= (273,15+ X) K 
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vagyis az adott °C-ban lévő hőmérsékletet hozzáadjuk a 273.15-höz, ezzel az átváltás 

megtörténik, hiszen a °C és K skálázása megegyezik, csak egymáshoz képest el vannak tolva.  

Gázelegyek átlagos moláris tömege: 

Az átlagos moláris tömeg megmutatja 1 mól keverék/elegy tömegét. Jele:  ̅, mértékegysége 

g/mol. Az átlagos moláris tömeg függ az elegyet alkotó komponensek moláris tömegétől, 

illetve, hogy ezek a komponensek milyen anyagmennyiség arányban vannak jelen az 

elegyben, azaz a komponensek elegyben lévő móltörtjétől. Ne feledjük, a móltört szinte 

ugyanaz, mint a mólszázalék, csak nincs beszorozva 100%-kal, azaz 0 és 1 közötti szám az 

értéke. Pl. ha az elegyben egy komponens 40 n/n%-ban van jelen, akkor a komponens 

móltörtje 0,4. A móltört jele Xkomponens képlete, kiszámítása pedig úgy történik, hogy az adott 

komponens elegyben lévő anyagmennyiségét leosztjuk az elegy összes anyagmennyiségével. 

Visszatérve az átlagos moláris tömegre. Több féleképpen számítható, gázelegyek esetén az 

összes olyan képletből, amit már tárgyaltam és benne van a moláris tömeg. Kiszámítható a 

hagyományos tömeg és anyagmennyiség hányadosaként, azonban itt az elegy összes 

tömegét kell osztani az elegy összes anyagmennyiségével: 

 ̅  
      

      
 

Az átlagos moláris tömeg azonban kiszámítható az elegyet alkotó komponensek moláris 

tömegének illetve móltörtjének az ismeretében is. Kétkomponensú rendszer esetén: 

 ̅              

ahol:  

 XA az egyik komponens móltörtje az elegyben és MA a moláris tömege, 

 XB a másik komponens móltörtje az elegyben és MB a moláris tömege. 

Mivel az elegyet alkotó komponensek mólszázalékának az értéke biztosan, hogy 100 % kell 

hogy legyen, ezért az elegyet alkotó komponensek móltört összegének biztos,hogy 1-nek kell 

lennie: 
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Azaz, a fenti képlet két dologra jó! 

Ki tudjuk számítani a móltörtek ismeretében az elegy átlagos moláris tömegét, VAGY AMIT 

NAGYON SZERETNEK A GÁZELEGYES PÉLDÁKNÁL ÉS EMIATT JÓL VÉSSÜK IS AZ ESZÜNKBE, 

hogy valamelyik másik képlet segítségével ki tudjuk elsőnek számolni a gázelegy átlagos 

moláris tömegét (pl. sűrűség vagy relatív sűrűség stb… segítségével) és ezután a fenti képlet 

segítségével a gázelegy anyagmennyiség százalékos összetételét, ami nem mellesleg 

AVOGADRO TÖRVÉNYE MIATT A TÉRFOGAT SZÁZALÉKOS ÖSSZETÉTEL IS EGYBEN! 

Fontos tudni, hogy az elegye átlagos moláris tömege nem lehet kisebb. mint a legkisebb a 

legkisebb moláris tömegű komponens moláris tömege, és nem lehet nagyobb, mint a 

legnagyobb moláris tömegű komponens moláris tömege, azaz értéke a legkisebb és a 

legnagyobb moláris tömegű komponens moláris tömegei között van!  

KONKLÚZIÓ! Tanuljátok meg az összes képletet és a most következő példák segítségével 

érdemes rongyosra gyakorolni! 
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Érettségi feladatok (megoldások a feladatsor után) 

É/1 2007 május 6. számítási feladat (5 pont) 

Ismeretlen összetételű hidrogén–oxigén gázelegyet felrobbantunk. A reakció után a 

keletkező terméket eltávolítjuk. A maradék gáz térfogata az eredeti hőmérsékleten és 

nyomáson a kiindulási gázelegy 40,0%-a lett. 

Határozza meg a kiindulási gázelegy lehetséges térfogat százalékos összetételeit! 

 

É/2 2007 október 7. Számítási feladat (12 pont) 

Egy propán-bután gázelegy hidrogéngázra vonatkoztatott relatív sűrűsége 26,2. A gázelegyet 

alkotó szénhidrogéneket tökéletesen elégetjük. (A hidrogén relatív atomtömegét tekintse 

1,00- nak!) 

Írja fel a propán és bután tökéletes égésének reakcióegyenletét! 

Számítsa ki a propán-bután gázelegy térfogat-százalékos összetételét! 

Számítsa ki, legalább hányszoros térfogatú, azonos állapotú levegővel kell a gázelegyet 

összekeverni ahhoz, hogy a propán és a bután is tökéletesen elégjenek! A levegő 21,0 

térfogatszázalék oxigént tartalmaz. 

 

É/3 2008 május (0811) 7. Számítási feladat (8 pont) 

Formaldehid és levegő elegyét elektromos szikra segítségével begyújtjuk. A reakció 

lejátszódása során a szerves vegyület tökéletesen elégett és egyik reagáló anyagból sem 

maradt. A keletkező, vízgőzt nem tartalmazó, a kiindulásival azonos állapotú gázelegyet 

kálium-hidroxid-oldaton vezetjük át. 

a) Írja fel az égés során lejátszódó kémiai reakció egyenletét! 

b) Számítással állapítsa meg a kiindulási gázelegy térfogatszázalékos összetételét! 

(A levegőt 20,0 térfogatszázalék oxigénnek és 80,0 térfogatszázalék nitrogénnek tekintse!) 

c) Írja fel a kálium-hidroxid-oldaton történő átvezetés során végbemenő kémiai reakció 

egyenletét! 

d) Számítsa ki, hány százalékkal csökken az égéstermék tömege a kálium-hidroxid-oldaton 

történő átvezetés során! 

Ar(C) = 12,0; Ar(O) = 16,0; Ar(N) = 14,0; 
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É/4 2011 október 6. Számítási feladat (9 pont) 

Egy metánból és szén-dioxidból álló gázelegy sűrűsége azonos a tiszta oxigéngáz sűrűségével. 

(Számítását ebben a feladatban három értékesjegy pontossággal végezze!) 

a) Számítsa ki a gázelegy sűrűségét 25◦C-on és standard nyomáson! 

b) Határozza meg a metán – szén-dioxid gázelegy térfogat%-os összetételét! 

c) Ha a gázelegyhez a benne lévő szén-dioxiddal azonos anyagmennyiségű 

gázhalmazállapotú szerves vegyületet keverünk, az így kapott gázelegy sűrűsége – 

változatlan nyomáson és hőmérsékleten – 14,8 %-kal megnő. Határozza meg a 

gázhalmazállapotú szerves vegyület moláris tömegét! 

 

É/5 2012 október 9. Számítási és elemző feladat (13 pont) 

Az ammónia levegőn nem gyújtható meg, azonban 16–25 térfogat % ammóniát tartalmazó 

ammónia-levegő gázelegy már igen. Normális égése során nitrogén keletkezik (a reakció), de 

platina vagy Pt/Rh-katalizátor jelenlétében 750–900 ºC-on a reakció továbbmegy, és 

nitrogénmonoxid eletkezik (b reakció). 

a) Írja fel az a és b reakció rendezett egyenletét! 

b) Az említett kémiai folyamatok közül melyiknek, és mely anyag előállítása során van 

fontos ipari jelentősége? Írja fel az ipari előállítás további lépéseit is egyenlettel! 

A b reakció ipari kivitelezése során 850 ºC-on, 5,00 · 105
 Pa nyomáson az ammóniát 1,00:9,00 

mólarányban levegővel keverik össze, majd nagyon gyorsan ródiumtartalmú platinasziták 

sorozatán vezetik keresztül. 

(A számítások során az átalakulás hatásfokát 100%-nak, a levegő összetételét pedig 20,0 

V/V% O2 és 80,0 V/V% N2-nek vegyük!) 

c) Számítsuk ki a b reakcióban a kiindulási, és a keletkező gázelegy térfogatszázalékos 

összetételét! Tekintsünk el a keletkező gázelegyben esetlegesen lejátszódó egyéb 

reakcióktól! 
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É/6 2013 május (1312) 9. számítási feladat (12 pont) 

Egy hidrogén–klór gázelegy sűrűsége 25,0 °C-on és 101,3 kPa nyomáson 0,551 g/dm3. 

A gázelegyet felrobbantottuk, a reakciót követően a kapott reakcióterméket vízbe vezetve 

2,00 dm3
 1,00-es pH-jú oldatot készíthettünk. 

a) Határozza meg a kiindulási gázelegy térfogatszázalékos összetételét! 

b) Határozza meg a kiindulási elegy térfogatát! 

c) Mekkora térfogatú pH = 11,0-es ammóniaoldattal közömbösíthető a 2,00 dm3
 pH = 1,00 - 

es oldat? (Kb(NH3) = 1,79 · 10–5
 mol/dm3) 

 

É/7 2014 május (1413) 5. számítási feladat (10 pont) 

A kén-dioxid és kénhidrogén (dihidrogén-szulfid) a füstgázokkal kikerülve a légkörbe, jelentős 

környezetszennyezési problémát jelent. A két gáz forró vízgőz jelenlétében reagál egymással 

(a víz katalizálja a reakciót), és kén válik ki. 

Ar(H) = 1,01; Ar(O) = 16,0; Ar(S) = 32,1 

a) Írja fel a vízgőz jelenlétében lejátszódó reakció egyenletét! 

b) Egy kén-dioxidot és kénhidrogént tartalmazó gázelegy sűrűsége 25,0 °C-on, 105
 Pa 

nyomáson 2,250 g/dm3.  Mi a gázelegy térfogatszázalékos összetétele? 

c) A fenti gázelegy 49,00 m3-ében, 25,0 °C-on, 105
 Pa nyomáson, vízgőz jelenlétében 

játszódik le a reakció. Hány kg kén keletkezik a reakció során? 

 

É/8 2014 május (1412) 7. Számítási feladat (13 pont) 

Egy ismeretlen összetételű, 18,0 °C-os és 95,0 kPa nyomású szintézisgáz kis mintáját azonos 

térfogatú, hőmérsékletű és nyomású oxigéngázzal keverték és tökéletesen elégették. A víz 

lecsapódását követően a száraz gáz térfogata a kiindulási körülmények között mérve az 

eredeti – oxigénmentes – gázelegy térfogatának 75,0%-a lett. 

a) Határozza meg a kiindulási szintézisgázban a szén-monoxid és a hidrogén 

anyagmennyiség-arányát! 

b) Számítsa ki a kiindulási szintézisgáz sűrűségét 18,0 °C-on és 95,0 kPa nyomáson! 

(Ha nem sikerült az a) kérdést megválaszolni, akkor tételezzen fel 1,00 : 2,00 CO – H2 

anyagmennyiség-arányt!) 
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É/9 2016 május (1612) 7. Számítási feladat (14 pont) 

Egy acetilént (etint) és propilént (propént) tartalmazó gázelegyet 6-szoros térfogatú, azonos 

állapotú oxigénben tökéletesen elégetünk. A vízmentes égésterméket tömény 

nátriumhidroxid- oldaton átvezetve, a gázelegy térfogata a felére csökken (azonos 

hőmérsékleten és nyomáson mérve). A fenti reakcióban használt mennyiségű gázelegy 

komponenseinek telítéséhez 133,0 dm3 25,0 °C-os, standard nyomású hidrogéngázra van 

szükség. 

a) Írja fel a lejátszódó reakciók rendezett egyenletét! 

b) Számítsa ki az etin-propén gázelegy térfogatszázalékos összetételét! 

c) Mekkora volt az etin-propén gázelegy tömege? 

 

É/10 2016 május (1611) 7. Számítási feladat (11 pont) 

Egy zárt, állandó térfogatú tartályban lévő szén-monoxid–oxigén gázelegy sűrűsége 18,0 °C 

on, 95,0 kPa nyomáson 1,225 g/dm3. 

a) Határozza meg a gázelegy térfogatszázalékos összetételét! 

b) A gázelegyet egy szikra segítségével felrobbantjuk. Határozza meg a keletkező gázelegy 

térfogatszázalékos összetételét! 

c) Mekkora lesz a képződött gázelegy nyomása a kiindulási hőmérsékleten az eredeti 

tartályban? 

 

É/11 2016 október 7. Számítási feladat (8 pont) 

Egy propán-bután gázelegy tökéletes elégetéséhez elvileg 30,0-szoros térfogatú, azonos 

állapotú levegőre van szükség. (A levegő 21,0 térfogatszázalék oxigént tartalmaz.) 

Írja fel a két gáz tökéletes égésének egyenletét! 

Számítsa ki a gázelegy térfogatszázalékos összetételét! 
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É/12 2019 október 7. Számítási feladat (8 pont 

Etán-propén gázelegyben a szén és hidrogén tömegének aránya:   

    

    
 

     

     
 

Az elegy 37,28 g tömegű mintáját 20 oC-os, fölös mennyiségű brómos vízen vezetik át. (A 

reakciótermék forráspontja 167 oC). A brómos vízben el nem nyelődött gázt elégetik, majd a 

forró égésterméket hideg, tömény nátrium-hidroxid-oldatba vezetik.  

a) Írja fel a számításokhoz felhasznált reakciók egyenletét!  

b) Mekkora tömegű gáz nyelődött el a brómos vízben?  

c) Számítsa ki a nátrium-hidroxid-oldat tömegnövekedését is! 

 

É/13 2020 május (1912) 7. Számítási feladat (8 pont) 

Kénhidrogén–metán gázelegyet vizsgálunk. 25,0 °C-on, standard légköri nyomáson a 

gázelegy sűrűsége 0,880 g/dm3.  

a) Határozza meg a gázelegy átlagos moláris tömegét!  

b) Határozza meg a gázelegy térfogatszázalékos kénhidrogén-tartalmát!  

A gázelegyet kénsavval megsavanyított kálium-permanganát-oldaton vezetjük át. 490 cm3 

25,0 °C-os, standard légköri nyomású gázelegy 20,0 cm3 oldatot színtelenít el.  

c) Oxidációs számok jelölésével rendezze a lejátszódó reakció ionegyenletét!  

MnO4 
– + H2S + H+ = Mn2+ + S + H2O  

d) Határozza meg a kálium-permanganát-oldat anyagmennyiség-koncentrációját! 
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Megoldások 

É/1 2007 május 6. számítási feladat (5 pont) 

Ismeretlen összetételű hidrogén–oxigén gázelegyet felrobbantunk. A reakció után a 

keletkező terméket eltávolítjuk. A maradék gáz térfogata az eredeti hőmérsékleten és 

nyomáson a kiindulási gázelegy 40,0%-a lett. 

Határozza meg a kiindulási gázelegy lehetséges térfogat százalékos összetételeit! 

Írjuk fel a folyamat egyenletét: 

2 H2 + O2 = 2 H2O 

A feladat szövege azt írja, hogy az eredeti körülmények között a rendszer térfogata az 

eredeti térfogat 40,0 %-a lesz.  A vízgőz lecsapódik (a reakció után a keletkező terméket 

eltávolítjuk) és nem nulla lesz a térfogat, tehát van még valami a tartályban. Mi lehet? A 

válasz egyszerű, valamelyik kiindulási anyag feleslegben van. De melyik? Nem tudjuk, és itt 

van egy trükk!!! Nem adja meg a feladat, hogy melyik kiindulási anyag van feleslegben. 

Ilyenkor két esetre kell bontani a példát. Első esetben feltételezzük, hogy a hidrogén van 

feleslegben, második esetben pedig azt, hogy az oxigén van feleslegben és mind a két esetre 

külön-külön kiszámoljuk a térfogat százalékos összetételt. 

Mivel nincs megadva mennyiségi adat, ezért induljunk ki mi egy random mennyiségből, 

például 100 dm3 gázelegyből. Ami biztos, mind a két esetben 40 dm3 gáz marad, 60 dm3 gáz 

elreagál. Ami érdekes az elreagáló 60 dm3 mol gáz. Ha megnézzük a reakcióegyenletet, akkor 

látszik, hogy a hidrogén és az oxigén 2:1 mólarányban reagál, vagyis az elreagáló 

gázelegyben biztosan van 40 dm3 hidrogén és 20 dm3 oxigén. A két eset: 

Ha a hidrogén van feleslegben: 

Marad 40 dm3 hidrogén és a reakcióban résztvevő 60 dm3 gázban még 40 dm3 hidrogén van, 

azaz összesen 80. Az oxigén mennyisége csupán annyi, amennyi az elreagáló 60 dm3 

gázelegyben van, azaz 20 dm3. mol Ebből a térfogat százalékos összetétel: 
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Ha az oxigén van feleslegben: 

Marad 40 dm3 oxigén és a reakcióban résztvevő 60 dm3 gázban még 20 dm3 oxigén van, azaz 

összesen 60 dm3. A hidrogén mennyisége csupán annyi, amennyi az elreagáló 60 dm3 

gázelegyben van, azaz 40 dm3. Ebből a térfogat százalékos összetétel: 

 

 
        

 

 
        

    

   
            

 

 
          

 

 
          

    

   
             

 

É/2 2007 október 7. Számítási feladat (12 pont) 

Egy propán-bután gázelegy hidrogéngázra vonatkoztatott relatív sűrűsége 26,2. A gázelegyet 

alkotó szénhidrogéneket tökéletesen elégetjük. (A hidrogén relatív atomtömegét tekintse 

1,00- nak!) 

a) Írja fel a propán és bután tökéletes égésének reakcióegyenletét! 

 

                       

      
  

 
                

b) Számítsa ki a propán-bután gázelegy térfogat-százalékos összetételét! 

Tudjuk a hidrogénre vonatkoztatott relatív sűrűséget, ebből könnyedén ki tudjuk 

számolni a gázelegy átlagos moláris tömegét: 

     
      

         
 

                  
 

   
 

Az átlagos moláris tömeg segítségével kiszámítható a gázelegyben a propán és 

bután móltörtje, abból mólszázaléka és gázelegyek esetén az anyagmennyiség 

százalék megegyezik a térfogat százalékkal: 
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c) Számítsa ki, legalább hányszoros térfogatú, azonos állapotú levegővel kell a 

gázelegyet összekeverni ahhoz, hogy a propán és a bután is tökéletesen 

elégjenek! A levegő 21,0 térfogatszázalék oxigént tartalmaz. 

Ehhez szükségünk van a két gáz által elfogyasztott teljes oxigén mennyiségére. Vegyünk 1 

mol gázelegyet, ebben a propán 0,4 mol, a bután pedig 0,6 mol. 0,4 mol propán a 

reakcióegyenlet alapján 5*0,4=2 mol, 0,6 mol bután a reakcióegyenlet alapján 0,6*6,5 mol 

oxigént fogyaszt, azaz összesen 0,4*5+0,6*6,5=5,9 mol oxigén fogy. Ez a kezdeti levegőnek a 

21%-a, azaz a kezdeti levegő térfogata, amely a gázelegy elégetéséhez szükséges: 

        
   

    
          

Azaz a gázelegyet minimum 28,1-szeres mennyiségű levegővel kell összekeverni! 

Ha szeretnél hozzáférést a többi feladat általam írt részletesen 

levezetett megoldásaihoz, akkor a hozzáférésért keresd fel a 

honlapomat  

https://www.emeltkemiaerettsegi.hu/reszletesen-kidolgozott-

erettsegi-feladatok/ 
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