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Por- és fémkeverékeken, ötvözeteken alapuló vegyes jellegű 

számolási feladatok 

(emelt szint) 

 

Érettségi feladatok (megoldások a feladatsor után) 

É/1 2007 május (0612) 7. Számítási feladat (12 pont) 

Szürkés színű, kétkomponensű porkeverék 1,838 g-ját vízben oldjuk, a nem oldódó részt 

leszűrjük, megszárítjuk. Az így kapott szürke por tömege 1,308 g, sósavban teljesen 

feloldódik, miközben 490 cm3 térfogatú, színtelen, szagtalan, standard nyomáson és 25 oC-on 

0,0820 g/dm3 sűrűségű gáz keletkezését tapasztaljuk. 

Az első vizes oldáskor kapott szűrlet színtelen és lúgos kémhatású, bepárolva fehér kristályos 

anyagot kapunk, amelynek sárga lángfestése alapján nátriumvegyületre következtethetünk. 

Ha a fehér, kristályos anyagot oldjuk sósavban, szintén színtelen, szagtalan gáz fejlődését 

észleljük, melyet tömény kálium-hidroxid-oldatban elnyeletve 0,220 g tömegnövekedést 

mérünk. A gáz levegőre vonatkoztatott sűrűsége 1,517. (A levegő átlagos moláris tömege 

29,0 g/mol.) 

a) Számítással azonosítsa a keletkező gázok anyagi minőségét! 

b) Számítással határozza meg, melyik két anyag alkotta a keveréket 

 

É/2 2008 május (0801) 7. Számítási feladat (10 pont) 

Egy részben oxidálódott kalciumminta 121,6 mg-ját 500 cm3
 vízben oldva a gyakorlatilag 

változatlan térfogatú oldat pH-ját 12,0-nek mértük. 

(Tegyük fel, hogy a képződött vegyület teljes mértékben disszociál.) 

a) Írja fel és rendezze a lejátszódó kémiai folyamatok reakcióegyenletét! 

b) Számítsa ki a minta anyagmennyiség-százalékos összetételét! 

c) A kalciumnak hány százaléka oxidálódott? 
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É/3 2011 május (0802) 6. Számítási feladat (13 pont) 

3,00 g tömegű porkeverék 27,0 tömegszázalék magnézium-karbonátot tartalmaz elemi 

magnézium mellett. A keveréket 1,23 g/cm3
 sűrűségű, 31,0 tömegszázalékos kénsavoldatban 

sztöchiometrikus arányban feloldjuk. 

a) Írja fel a lejátszódó folyamatok reakcióegyenletét! 

b) Mekkora térfogatú, 25,0 ºC hőmérsékletű, standard nyomású gáz keletkezett a folyamat 

során? 

c) Adja meg a keletkezett gázelegy átlagos moláris tömegét! 

d) Mekkora térfogatú kénsavoldatban oldottuk a porkeveréket? 

 

É/4 2012 május (1213) 7. Számítási feladat (14 pont) 

A természetben rendkívül változatos összetételű és megjelenésű karbonátot tartalmazó 

kőzetek és ásványok fordulnak elő. A huntit nevezetű ásvány kalcium-karbonátot és 

magnézium-karbonátot együttesen tartalmaz. 

A huntit 3,00 grammját feloldottuk 0,800 mol/dm3 koncentrációjú kénsavoldatban. A reakció 

során 804 cm3 20,0 °C-os, 103 kPa nyomású gáz fejlődött. Az összes gáz eltávozása után 

visszamaradt oldatot 500 cm3-re egészítettük ki. Az így kapott oldat 10,0 cm3-es részleteiben 

a savfelesleget átlagosan 18,4 cm3 0,100 mol/dm3 koncentrációjú NaOH-oldat 

semlegesítette. 

a) Írja fel az összes lejátszódó reakció egyenletét! 

b) Számítsa ki a reakciók során fejlődő gáz anyagmennyiségét! 

c) Számítsa ki a huntitban lévő CaCO3 és MgCO3 anyagmennyiség-arányát! 

d) Mekkora térfogatú kénsavoldatban oldottuk a huntitot? 

 
É/5 2015 május 7 (1513). Számítási feladat (14 pont) 

 
Mészégetéskor a mészkőporhoz dolomit (CaCO3 · MgCO3) is keveredett. Az így képződött 

„égetett mész” tehát magnézium-oxidot is tartalmaz. Annak eldöntésére, hogy mennyi 

dolomit keveredett a mészkőhöz, az égetett mész kis mintáját feleslegben vett sósavban 

oldották, és megmérték, mennyi hő fejlődött eközben. 

A mérések szerint 2,50 g porkeverék oldása közben 8,70 kJ hő szabadult fel. 

A következő képződéshő-adatokat ismerjük: 
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ΔkH(CaO(sz))= –636 kJ/mol; ΔkH(MgO(sz)) = –602 kJ/mol 

ΔkH(Ca2+
(aq)) = –543 kJ/mol; ΔkH(Mg2+

(aq)) = –462 kJ/mol 

ΔkH(H+
(aq)) = 0,00 kJ/mol; ΔkH(H2O(f)) = –286 kJ/mol 

a) Írja fel a CaO – MgO porkeverék két komponense sósavban való oldásának 

ionegyenletét, és számítsa ki a reakcióhőket! 

b) Számítsa ki a porkeveréket alkotó két oxid anyagmennyiségének arányát! 

c) Számítsa ki, hány tömegszázalék dolomit volt a mészkő-dolomit porkeverékben 

 

É/6 2015 október (7. Számítási feladat) (12 pont) 

A d-mező fémei között több olyan is akad, amely többféle oxidációs számmal szerepelhet 

vegyületeiben. Egyes esetekben akár egyetlen vegyületben is előfordulhat többféle oxidációs 

állapotú fém, így az átlagos oxidációs szám törtszámnak adódhat. 

A vanádiumnak többféle oxidja létezik. A viszonylag régóta ismert V2O3, VO2 és V2O5 mellett 

előállítottak számos „vegyes” oxidot, amelyek egyértelmű összetételű, határozott 

kristályszerkezetű anyagoknak bizonyultak (vagyis nem valamiféle keveréknek). A V3O7 

összegképletű oxidot például V2O5 és V2O3 reakciójával nyerhetjük. Ar(V) = 50,9 

Számítsa ki, hogy elvileg milyen anyagmennyiség-arányban, illetve tömegarányban kell 

reagáltatni az említett két oxidot ahhoz, hogy tiszta V3O7-et kapjunk?  

 

É/7 2016 május (1611) 6. Kísérletelemzés és számítás (15 pont) 

Egy porkeverék vasat, alumíniumot, ezüstöt és aranyat tartalmaz. A porkeverék 2,000 g-jával 

kísérletezünk. 

a) A keveréket feleslegben vett NaOH-oldattal reagáltatjuk. 680 cm3
 (25 °C, 101,3 kPa) 

színtelen gáz fejlődését tapasztaljuk. Írja fel a lezajlott reakció(k) egyenletét! 

b) Az előző reakcióból megmaradt szilárd fémet leszűrjük, mossuk, majd feleslegben vett 

sósavval reagáltatjuk. Ekkor is színtelen gáz fejődik, amelynek a térfogata a mérések szerint 

265 cm3
 (25 °C, 101,3 kPa). Írja fel a lezajlott reakció(k) egyenletét! 

c) Ha a legutóbbi reakcióban megmaradt szilárd anyagot 30,0 tömegszázalékos 

salétromsavoldatba tesszük, ismét színtelen gáz fejlődik. Ha a felfogott színtelen gáz 

levegővel érintkezik, azonnal „megszínesedik”. A feloldatlan anyagot leszűrjük, mossuk, 

szárítjuk. Az így kapott szilárd anyag tömege 200 mg. 
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 Írja fel a salétromsavas oldás egyenletét (tételezzük fel, hogy a reakció során csak 

egyféle gáz fejlődött)! 

 Milyen színűvé válik a gáz levegőn?  

 Írja fel a gáz "megszínesedésének" egyenletét! 

 Határozza meg a porkeverék tömegszázalékos összetételét! 

e) Határozza meg a salétromsavas oldás során keletkező gáz térfogatát 25 °C-on, 101,3 kPa 

nyomáson! 

 
É/8 2017 május (1712) 8. számolási feladat (12 pont) 

KMnO4–MnO2 porkeverék 0,6369 g-ját feloldottuk 50,0 cm3 0,500 mol/dm3-es 

oxálsavoldatban, amelyet kénsavoldattal is megsavanyítottunk. Ekkor a következő – 

kiegészítendő – egyenletek szerinti reakciók mennek végbe: 

MnO4
– + (COOH)2 + H+ = Mn2+ + CO2 + H2O 

MnO2 + (COOH)2 + H+ = Mn2+ + CO2 + H2O 

vagy a sztöchiometriai egyenletek: 

KMnO4 + (COOH)2 + H2SO4 = MnSO4 + K2SO4 + CO2 + H2O 

MnO2 + (COOH)2 + H2SO4 = MnSO4 + CO2 + H2O 

A keletkező színtelen oldatban megmértük a megmaradt oxálsavfelesleget. Az oldatot 250,0 

cm3-re hígítottuk, és belőle 10,00 cm3-es részleteket titráltunk 0,0200 mol/dm3 

koncentrációjú KMnO4-oldattal: az átlagfogyás 12,50 cm3 volt. 

a) Írja fel a lezajlott reakciók rendezett kémiai egyenletét (vagy ionegyenletét)! 

b) Számítsa ki, hogy az alkalmazott oxálsav hány százaléka maradt meg a porkeverék 

oldása után! 

c) Számítsa ki, milyen anyagmennyiség-arányban tartalmazta a porkeverék a KMnO4-ot és 

a MnO2-ot! 
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É/9 2018 május (1812) 9. Számítási feladat (13 pont) 

A csapvíz kellemetlen ízét és sárgás színét a vas-ionok okozzák. A vas(II)-karbonát a levegő 

szén-dioxidjának és nedvességtartalmának hatására először vas(II)-hidrogén-karbonáttá, 

majd oxigén jelenlétében vas(III)-hidroxiddá alakul át, miközben szén-dioxid távozik. Egy 

kazánkőből származó vas(III)-hidroxidot és kalcium-karbonátot tartalmazó 3,328 g tömegű 

minta összetételét akarjuk meghatározni. A mintát 50,0 cm3 c = 2,00 mol/dm3 

koncentrációjú sósavban feloldottuk. A kapott oldatot 200 cm3-re felhígítottuk, majd a 

savfelesleget 0,120 mol/dm3 koncentrációjú nátrium-hidroxid-oldattal mértük vissza. A 

törzsoldat 10,0 cm3-es részleteire a nátrium-hidroxid-oldat átlagfogyása 12,5 cm3 volt.  

a) Írja fel a vas(II)-hidrogén-karbonát vas(III)-hidroxiddá való alakulásának egyenletét!  

b) Írja fel a minta sósavban történő feloldása során lejátszódó reakciók egyenletét!  

c) Határozza meg a minta m/m%-os összetételét!  

(M(Fe(OH)3 = 107 g/mol, M(CaCO3) = 100 g/mol) 

 

É/10 2019 május (1911) 8. Számítási feladat (7 pont) 

Az ezüst (Ag) relatív atomtömege 107,868.  

Két természetes izotópja van, ezek relatív atomtömege:  

Ar(107Ag) = 106,905 Ar(109Ag) = 108,905  

a) Határozza meg, hogy az ezüst atomjainak hány százaléka 107-es tömegszámú! (A 

végeredményt négy értékes jegy pontossággal adja meg!)  

b) Mekkora tömegű 107Ag izotópot tartalmaz 1,000 kg elemi ezüst? 

 

É/11 2020 május 9. Elemző és számítási feladat (15 pont)  

A nagy tisztaságú arany puhasága miatt használati tárgyak, sőt ékszerek készítésére is 

alkalmatlan. Ötvözéssel növelik kopásállóságát, miközben színét az ötvözőelemek jelentősen 

módosíthatják. A fehérarany előállításakor „fehér” (szürkés) színű fémekkel ötvözik az 

aranyat. Az egyik nemesfém nagyon hasonlít a fehéraranyra: szép fehér fénye van, kemény, 

ellenálló, nagyobb sűrűségű, és jóval drágább a fehéraranynál.  

https://www.emeltkemiaerettsegi.hu/
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a) Határozza meg, melyik ez a nemesfém, ha tudjuk, hogy 20,0 millimólja 9,36*1023 db 

protont tartalmaz!  

A fehérarannyal azonos összetételű fémkeverék vizsgálatakor a következőket tapasztaltuk: 

• A keveréket négy különböző fém alkotta.  

• A keverékben biztosan van arany, réz és nikkel, amelyek lúgoldatban nem oldódnak.  

• A keverék 75,0 tömegszázaléka sem híg, sem tömény salétromsavoldatban nem 

oldható fel.  

• Híg salétromsavoldatban a keverék tömegének 16,0%-a oldódott fel, hidrogén 

fejlődése közben.  

• Nátrium-hidroxid-oldatban a keverék 5,00 tömegszázaléka oldható fel.  

• 2,615 g tömegű keveréket feleslegben vett híg salétromsavoldattal reagáltattuk. Az 

így keletkezett fém-nitrátokból oldatot készítettünk, majd azt 5,00 A-es 

áramerősséggel elektrolizálva az összes fémiont leválasztottuk. A maradék, 500 cm3-

re hígított oldat pH-ja 1,56 lett.  

b) Határozza meg a fehérarany tömegszázalékos arany-, réz- és nikkeltartalmát!  

c) Írja fel az elektrolízis elektródfolyamatainak egyenleteit! (A nitrátion egyik elektródon 

sem alakul át.) 

d) Az oldatban lévő fémionok teljes leválasztásához legalább mennyi ideig szükséges 

elektrolizálni?  

e) Számítással határozza meg, hogy mi a fehéraranyt alkotó negyedik fém! 
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É/12 2021 május (2012) 8. Számítási feladat (14 pont) 

A sportviadalokon elnyerhető érmek nem feltétlenül mindig azt tartalmazzák, mint amit a 

nevük alapján gondolnánk. A nagy versenyeken az aranyérem általában arannyal bevont 

ezüst, az ezüstérem többnyire valóban tiszta ezüstöt tartalmaz. A bronzérem mindig a réz 

ötvözete, de nem biztos, hogy ónt tartalmaz.  

A vizsgált érmek tömege legyen minden esetben 100 gramm.  

a) Az ezüstérem (tiszta ezüst) 1,26*1022 db-bal több atomot tartalmaz, mint az 

„aranyérem” (arannyal bevont ezüst). Hány tömegszázalék aranyat tartalmaz az 

„aranyérem”? NA = 6,02 · 1023 mol–1  

b) A 100 grammos ezüstérmet tömény (65 tömegszázalékos) salétromsavoldatban 

feloldottuk. Elvileg mekkora térfogatú 32,0 °C-os, 115 kPa nyomású (egykomponensű) gáz 

fejlődik a reakció során? Írja fel az oldás során lejátszódó reakció egyenletét is!  

c) A bronzérem összetételével azonos, 100 gramm tömegű, kétkomponensű fémkeverék 

csupán 8,50 tömegszázaléka oldódik fel sósavban. A kapott oldatot felhígítottuk, majd 

elektrolizáltuk. 4,40 A-es áramerősség alkalmazásával az összes fémion leválasztásához 

95,0 percre volt szükség. Számítással határozza meg, hogy a réz mellett melyik fémet 

tartalmazta a „bronzérem”! (Az elektrolízis során a katódon gázfejlődést nem 

tapasztaltunk.) 

 

É/13 2021 május (2112) 8. Számítási feladat (13 pont) 

A gyakorlatban színfémeket (tiszta fémeket) ritkán használunk. Legtöbbször szilárdságuk, 

valamint fizikai, kémiai tulajdonságaik javítása, kopásállóság, hőállóság, önthetőség, 

alakíthatóság miatt a fémeket ötvözik. Például az alumínium szilárdságát a réz, 

forgácsolhatóságát a kobalt növeli. A következőkben az alumíniumötvözetek 

szemcsefinomságát növelő fém meghatározása a feladat.  
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Az alumíniumból és az ismeretlen fémből álló keverék 524 mg-ját feleslegben vett 

nátriumhidroxid-oldatban oldva 147 cm3 25 °C-os, légköri nyomású gáz fejlődik, és marad 

feloldatlan fém. A keverék sósavban viszont teljesen feloldható.  

A savas oldás után kapott oldatból az alumíniumot nem, de az ismeretlen fémet le lehet 

választani elektrolízissel. Az ismeretlen fém teljes leválasztásához 6,00 A áramerősséggel 

elvileg 386 másodpercre lenne szükség.  

a) Határozza meg a keverék tömegszázalékos összetételét!  

b) Határozza meg, hogy 524 mg keveréket sósavban oldva mekkora térfogatú (25 °C, 

légköri nyomás) gáz fejlődött!  

c) Számítással határozza meg, hogy mely fémet tartalmazta a keverék! 

 

Megoldások 

É/1 2007 május (0612) 7. Számítási feladat (12 pont) 

Szürkés színű, kétkomponensű porkeverék 1,838 g-ját vízben oldjuk, a nem oldódó részt 

leszűrjük, megszárítjuk. Az így kapott szürke por tömege 1,308 g, sósavban teljesen 

feloldódik, miközben 490 cm3 térfogatú, színtelen, szagtalan, standard nyomáson és 25 oC-on 

0,0820 g/dm3 sűrűségű gáz keletkezését tapasztaljuk. 

Az első vizes oldáskor kapott szűrlet színtelen és lúgos kémhatású, bepárolva fehér kristályos 

anyagot kapunk, amelynek sárga lángfestése alapján nátriumvegyületre következtethetünk. 

Ha a fehér, kristályos anyagot oldjuk sósavban, szintén színtelen, szagtalan gáz fejlődését 

észleljük, melyet tömény kálium-hidroxid-oldatban elnyeletve 0,220 g tömegnövekedést 

mérünk. A gáz levegőre vonatkoztatott sűrűsége 1,517. (A levegő átlagos moláris tömege 

29,0 g/mol.) 

a) Számítással azonosítsa a keletkező gázok anyagi minőségét! 

Ehhez a gázok moláris tömegét kell kiszámítani.  

Az első gáz a szürke por sósavban való oldása során keletkezik és sűrűsége illetve állapota 

(standard) adott, ebből azonnal ki lehet számítani a moláris tömegét: 

https://www.emeltkemiaerettsegi.hu/
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A második gáz a fehér kristályos anyag bepárlása és sósavban való oldása során képződik. A 

gáz levegőre vonatkoztatott sűrűsége adott: 

     
     

         
 

                     
 

   
 

A moláris tömegből illetve abból, hogy a gázunk KOH oldatban elnyelődik, arra 

következtethetünk, hogy a másik ismeretlen gáz a szén-dioxid. 

 

b) Számítással határozza meg, melyik két anyag alkotta a keveréket 

Ehhez ki kellene számítani a porkeveréket alkotó komponensek moláris tömegeit. Nézzük 

őket sorjában. 

Az első komponens szürkés színű és sósavból hidrogént fejleszt. Ezen infókból arra lehet 

következtetni, hogy a szürkés színű por bizony valamilyen negatív standard 

elektródpotenciálú fém. A fém tömege adott 1,308 g. Anyagmennyisége a hidrogén 

anyagmennyisége által számítható ki. Vegyük figyelembe, hogy az ismeretlen fém értékűsége 

nem ismert, ez legyen z: 

               
 

 
    

A fejlődött hidrogén anyagmennyisége kiszámítható, hiszen ismert a térfogata és moláris 

térfogata:  

          
 

  
 

     

    
            

A reakcióegyenlet alapján 1 mol fémből z/2 mol hidrogén keletkezik (úgy is felfogható. hogy 

2 mol fémből z mol hidrogén lesz. Ebből az következik, hogy 0,0200 mol hidrogén (egyenes 

arányosság, sztöchiometria alkalmazása): 
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Tehát az ismeretlen fém anyagmennyisége 0,0400/z mol. A fém moláris tömege: 

     
     

      
 

       
 

   
 

Ha z= 1, akkor M=32,7 g/mol ↯ nincs ilyen fém   

ha z=2, akkor M= 65,4 g/mol ez a fém a cink   

Most nézzük a másik alkotót. Azt tudjuk róla, hogy fehér színű, vízben oldódik, és vizes 

oldata lúgos kémhatású, nátriumvegyület illetve belőle sósa szén-dioxidot fejleszt. Ez 

igazából csak nátrium-karbonát vagy nátrium-hidrogén-karbonát lehet. Ki tudjuk számítani a 

tömegét illetve azt is, hogy mekkora tömegű szén-dioxid fejlődött belőle: 

                             

             
    

  
             

Írjuk fel a lehetséges savas oldási egyenleteket: 

Na2CO3 + 2 HCl = 2 NaCl + CO2 + H2O 

NaHCO3 + HCl = NaCl + CO2 + H2O 

Jól látszik, hogy mind a két esetben 1 mol fehér porból egy mól szén-dioxid gáz fejlődik, azaz 

a 0,530 g fehér por anyagmennyisége 0,00500 mol (a szén-dioxid anyagmennyiségével 

megegyező): 

           
     

       
    

 

   
 

A moláris tömeg alapján a fehér por nátrium-karbonát. 
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É/2 2008 május (0801) 7. Számítási feladat (10) 

Egy részben oxidálódott kalciumminta 121,6 mg-ját 500 cm3
 vízben oldva a gyakorlatilag 

változatlan térfogatú oldat pH-ját 12,0-nek mértük. 

(Tegyük fel, hogy a képződött vegyület teljes mértékben disszociál.) 

a) Írja fel és rendezze a lejátszódó kémiai folyamatok reakcióegyenletét! 

Ca + 2 H2O = Ca(OH)2 + H2 

CaO + 2 H2O = Ca(OH)2 

 

b) Számítsa ki a minta anyagmennyiség-százalékos összetételét! 

Ha a keveréket vízben oldjuk, akkor kalcium-hidroxid-oldat keletkezik, aminek ismerjük a pH-

ját és a térfogatát. A pH-ból kiszámíthatjuk a pOH-t, abból pedig a koncentrációt. A 

koncentrációból és a térfogatból ki fogjuk tudni számolni a kalcium-hidroxid 

anyagmennyiségét. Ez arra lesz jó, hogy a sztöchiometria által a keverék adatai segítségével 

fel fogunk tudni írni egy egyenletet: 

                     

         
      

 
 

    

 
        

   

   
 

                                               

 

Ne feledjük, a kalcium-hidroxid kétértékű erős bázis!!!! Ezért van a fenti képletben a kettővel 

való osztás! Ha nem tiszta, akkor nézd vissza az ötödik fejezet erős bázis részét! 

Most számoljuk ki a kalcium-hidroxid anyagmennyiségét a keverék adataiból is a 

sztöchiometria alkalmazásával. Legyen a porkeverékben a kalcium tömege X g és a CaO 

tömege 0,1216-X g 

Ca + 2 H2O = Ca(OH)2 + H2 

 

  
    

 

  
   

CaO + 2 H2O = Ca(OH)2   

        

  
    

        

  
   

                          
 

  
 

        

  
 

A kalcium-hidroxid anyagmennyiségét már számszerűleg is kiszámoltuk: 
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Írjuk fel az egyenletet: 

 

  
 

        

  
            

          

Tehát a porkeverék 0,046 g kalciumot és 0,1216-0,046=0,0756 g kalcium-oxid tartalmaz. 

Mivel az anyagmennyiség százalékos összetétel a kérdés, ezért számoljuk ki az 

anyagmennyiségeket a tömegek és a moláris tömegek segítségével: 

    
     

  
               

     
      

  
               

Ebből a keverék teljes anyagmennyisége: 

                                                 

 

Ezek alapján az anyagmennyiség százalékos összetétel: 

 

 
    

   

     
      

         

         
             

 

 
     

    

     
      

         

         
              

c) A kalciumnak hány százaléka oxidálódott? 

Képzeljük el a feladatot! Kezdetben az üvegben csak kalcium volt. Ahogy azonban telt az idő, 

a kalcium egy része kalcium-oxiddá oxidálódott. Végül 1,35*10-3 mol kalcium-oxid 

keletkezett. No igen, de ez a kalcium-oxid kalciumból keletkezett! Hogy mennyiből? Írjuk fel 

az oxidáció egyenletét: 

2 Ca + O2 = 2 CaO 

Jól látszik, hogy 1 mol kalciumból 1 mol kalcium-oxid keletkezik, tehát 1,35*10-3 mol kalcium-

oxid 1,35*10-3 mol kalciumból keletkezett. No igen, de azt is tudjuk, hogy a vizsgált oxidos 

mintánk még mindig tartalmazott kalciumot, 1,15*10-3 mol anyagmennyiségben. Vagyis az 

eredeti kalcium mintánk 1,15*10-3 +1,35*10-3 =2,50*10-3 mol volt. Ebből, ahogy előbb is 

számoltuk 1,35*10-3 mol oxidálódott el: 
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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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