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Erős és gyenge savak/bázisok pH számolásán alapuló vegyes 

számolási feladatok 

(emelt szint) 

 

Érettségi feladatok (megoldás a feladatsor után) 

É/1 2006 október 9. Számítási feladat (10 pont)  

Két oldat közül az egyik sósav, a másik hangyasavoldat. Mindkét oldat azonos koncentrációjú 

(mol/dm3). Ha 1,00 cm3
 sósavat desztillált vízzel 100 cm3-re hígítunk, akkor a keletkező oldat 

pH-ja 3,00 lesz. 

a) Határozza meg a kiindulási sósav koncentrációját! 

b) Mekkora térfogatú hangyasavoldatot kell 100 cm3-re hígítanunk, hogy ennek az 

oldatnak is 3,00 legyen a pH-ja? (A hangyasav savállandója: Ks = 1,74 · 10−4 mol/dm3) 

 

É/2 2007 május 9. Számítási feladat (13 pont) 

5,65 cm3
 térfogatú, 1,115 g/cm3

 sűrűségű és 20,00 tömegszázalékos salétromsavoldatban 

kálium-hidroxid szemcsét oldottunk, majd desztillált vízzel 1500 cm3
 térfogatra hígítottuk. Az 

oldat pH-ja 2,00 lett. 

a) Mekkora tömegű kálium-hidroxidot oldottunk a salétromsavban? 

b) Milyen az oldat anyagmennyiség-koncentrációja a benne oldott anyagokra nézve? 

c) Hány gramm monoklór-ecetsavat (CH2Cl-COOH) kellene kimérni 

200,0 cm3, ugyancsak 2,00 pH-jú oldat készítéséhez? (KS = 1,40 · 10–3) 

 

É/3 2008 október 9. Számítási feladat (13 pont) 

A háztartásban sósavat és ecetet is használnak a vízkő eltávolítására. Egy diák két egyforma 

üvegben megegyező anyagmennyiség-koncentrációjú sósavat és ecetet talált a háztartási 

szerek között, de nem tudta melyik üvegben melyik van. Ezért az egyik üvegben levő oldatból 

először 20,00 cm3-t 200,0 cm3-re hígított, majd megmérte az így kapott oldat pH-ját. Ez pH = 

2,00 volt. Ezt követően a kapott 200,0 cm3 oldatot tovább hígította 2000 cm3-re. Ennek az 

oldatnak megmérve a pH-ját, pH = 3,00 értéket kapott. 

Ks(ecetsav) = 2,00⋅10–5. 

https://www.emeltkemiaerettsegi.hu/


Kidolgozta: Lénárt Gergely okl. vegyészmérnök, kémia magánoktató 
Honlapcím: https://www.emeltkemiaerettsegi.hu/                    
Erős és gyenge savak/bázisok pH számolásán alapuló vegyes számolási feladatok 
 

Oldal 2 / 16 
 

a) Melyik oldatot hígította a diák? Számítással igazold állításodat! 

b) Mennyi volt az eredeti oldatok koncentrációja? 

c) A másik oldatból 20,00 cm3 térfogatot hány cm3-re kellett volna hígítani, hogy az így 

kapott oldat pH-ja is 3,000 legyen? 

 

É/4 2010 október 9. számolási feladat (12 pont) 

A tejsav egyértékű, gyenge sav. A savállandó: Ks = 1,40 · 10-4 mol/dm3 

a) Számítsa ki, mekkora annak a tejsavoldatnak a kiindulási (ún. bemérési) koncentrációja, 

amelynek pH-ja pontosan 3,00! (5p) 

b) Az oldatot tízszeres térfogatra hígítjuk. Számítsa ki, hányszorosára változott 

(hányszorosára nőtt, vagy hanyadrészére csökkent) az oxóniumionok koncentrációja! (7p) 

 

É/5 2011 május (0802) 8. Számítási és elemző feladat (16 pont) 

A metil-amin színtelen, gyengén ammóniára emlékeztető, vízben oldódó, kellemetlen szagú 

gáz. 

a) Adja meg a molekula szerkezeti képletét, a kötő és nemkötő elektronpárok 

feltüntetésével! 

b) Anyagszerkezetileg hogyan értelmezhető vízoldhatósága? 

c) Hogyan változik a metil-amin molekulák egyensúlyi koncentrációja, ha a metil-amin 

vizes oldatához szilárd nátrium-hidroxidot adagolunk? Értelmezze a változást a reakció 

egyenletének felírásával is! 

d) A metil-amin 3,50⋅10-3
 mol/dm3 koncentrációjú vizes oldatának pH-ja 11,0. Mekkora a 

bázisállandója? 

e) Hányszorosára kellene a 11,0 pH-jú oldatot vízzel hígítani, hogy 10,0 pH-jú oldatot 

kapjunk? 
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É/6 2011 október 8. Számítási feladat (12 pont)  

Egy „A” üzemben naponta 500 m3 4,00-es pH-jú szennyvíz keletkezik. (Tételezzük fel, hogy a 

szennyvíz kémhatását kizárólag a sósav okozza.) A környezetvédelmi hatóság abban az 

esetben nem büntet, ha a szennyvíz pH-ja 6,00 és 8,00 között van, ellenkező esetben komoly 

környezetvédelmi bírságot ró ki az üzemre. 

a) Minimálisan mekkora tömegű égetett mészre, illetve mészkőre van szüksége naponta 

„A” üzemnek, hogy ne kelljen környezetvédelmi bírságot fizetnie? (A szilárd anyagok 

hozzáadása gyakorlatilag nem változtatja meg az oldat térfogatát.) 

b) Melyik eljárás az olcsóbb az „A” üzemnek: az égetett mésszel vagy a mészkőporral való 

közömbösítés? Válaszát számítással is támassza alá! Melyik eljárás során okoz nagyobb 

környezetszennyezést az üzem és miért? 

(Az égetett mész egységára 10200 Ft/kg, a mészkőpor egységára 6800 Ft/kg.) 

A szomszédos „B” üzemben napi 1000 m3
 10,0-es pH-jú szennyvíz képződik (ezt tekintsük 

NaOH-oldatnak). A „B” üzem felajánlja az „A” üzemnek saját szennyvizét, hogy azzal 

ártalmatlanítsa az ott képződött szennyvizet. 

c) A „B” üzem szennyvízének minimálisan hány %-a marad meg? 

(A híg oldatok térfogatai összeadódnak.) 

 

É/7 2014 május (1412) 9. számolási feladat (10 pont) 

Egy egyértékű savként viselkedő aromás vegyület moláris tömege 229 g/mol. Telített vizes 

oldatának pH-ja 1,26, ami 5,50 · 10-2 mol/dm3 oxóniumion-koncentrációnak felel meg. 

Ugyanezen a hőmérsékleten 1,17-g-jából készített 500 cm3 oldat pH-ja 2,00 lett. 

a) Határozza meg ennek a szerves vegyületnek a savállandóját! (A vegyületet egyszerűen 

HA-val is jelölheti.) (6p) 

b) Határozza meg a vegyület oldhatóságát a telített oldat tömegkoncentrációjában 

kifejezve (g/dm3)! (4p) 
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É/8 2014 május (1413) 7. Elemző és számítási feladat (15 pont) 

A hangyasav középerős sav, savi állandója Ks = 1,77·10–4 mol/dm3. Megtalálható a hangyák 

méregváladékában, a méhek és csalánozók mérgében valamint a csalánban és fenyőtűkben. 

A sósav is előfordul az élő szervezetekben, így például az emberi szervezetben a gyomorsav 

alkotója. 

Két üvegben hangyasavoldat, illetve sósav található, a két oldat pH-ja azonos: pH = 2,00. 

Mindkét oldatból 40,0 cm3-t ugyanazzal a kálium-hidroxid-oldattal közömbösítünk. 

a) Írja fel mindkét sav esetén a közömbösítés során lejátszódó reakció egyenletét, és adja 

meg a keletkezett sók nevét! 

b) A sósav 40,0 cm3-ére ebből a kálium-hidroxid-oldatból 32,0 cm3
 fogy. A hangyasav 

közömbösítéséhez szükséges kálium-hidroxid-oldat térfogata hányszorosa ennek a 

mennyiségnek? 

c) Milyen lesz a közömbösítéssel kapott oldat kémhatása a két savminta esetén? 

Válaszát indokolja! 

 

É/9 2014 október 7. számolási feladat (12 pont) 

A háztartási ecet 10,0 tömegszázalékos ecetsavra nézve. Ebből az ecetből 15,0 cm3-t 

500,0 cm3-re hígítva, a kapott oldat pH-ja 3,00 lett. 

Ar(H) = 1,00; Ar(C) = 12,0; Ar(O) = 16,0; Ks(ecetsav) = 2,00⋅10-5 mol/dm3 

a) Mennyi a háztartási ecet anyagmennyiség-koncentrációja? (8p) 

b) Számítással határozza meg a háztartási ecet sűrűségét! (4p) 

 

É/10 2015 október 9. Számítási feladat 13 pont  

A kén-dioxid gáz vízben való oldódása során a fizikai oldódáson túl további reakciólépésekkel 

kell számolnunk. Először az oldott kén-dioxid reakcióba lép a vízzel. Az egyensúlyra vezető 

folyamat reakcióegyenlete: 

SO2(aq) + H2O(f) ⇌ H2SO3(aq) 

Második lépésben a keletkező kénessav a vízzel szintén egyensúlyra vezető folyamatban 

reagál: 

H2SO3(aq) + H2O(f) ⇌ HSO3
−(aq) + H3O+

(aq) Ks1 = 0,0120 mol/dm3
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A kénessav Ks2 értéke olyan kicsi (1,00·10–7 mol/dm3), hogy a hidrogén-szulfit-ionok további 

disszociációjától eltekinthetünk. 

2,00 dm3
 vízben 256 mg kén-dioxidot oldottunk fel. (A víz sűrűségét vegyük 1,00 g/cm3-nek. 

Az oldódáskor bekövetkező térfogatváltozás elhanyagolható.) A keletkező oldat pH-ja 3,32. 

Ebben az oldatban az oxóniumion-koncentráció 4,79·10–4
 mol/dm3. 

Számítsa ki a kénessav és a kén-dioxid egyensúlyi koncentrációját a keletkezett oldatban! 

 

É/11 2016 május (1611) 9. számolási feladat (11 pont) 

Egy dipropil-aminból készült vizes oldat pH-ja 12,00. Az oldat 10,00 cm3-ét – megfelelő 

indikátor alkalmazása mellett – sósavval közömbösítjük. A titráláshoz szükséges 

0,100 mol/dm3-es sósav térfogata 11,00 cm3. 

a) Határozza meg a dipropil-aminból készült oldat koncentrációját! (4) 

b) Határozza meg a dipropil-amin bázisállandóját! (3) 

c) Hányszoros térfogatra kell hígítani a 12,00-es pH-jú oldatot, hogy a pH-ja 11,00-re 

csökkenjen? (4) 

 

É/12 2016 október 6. Elemző és számítási feladat (11 pont) 

Három főzőpohárban (A, B, C) 250,0-250,0 cm3, azonos anyagmennyiség-koncentrációjú 

savoldat van. A három sav közül kettő egyértékű, a harmadik kétértékű erős sav. Az 

egyértékű savak közül az egyik erős sav, a másik gyenge. 

 Ha mindhárom főzőpohárban levő oldathoz 5,00-5,00 cm3 0,500 mol/dm3 

koncentrációjú nátrium- hidroxid-oldatot adunk, akkor az A főzőpohárban levő oldat 

kémhatása savas, a B főzőpohárban levő oldat semleges, míg a C főzőpohárban levő 

oldat lúgos kémhatást mutat. 

 Ha újabb 5,00 -5,00 cm3 0,500 mol/dm3 koncentrációjú nátrium-hidroxid-oldatot 

adunk mindhárom főzőpohárban levő oldathoz, akkor az A főzőpohárban semleges, a 

másik két főzőpohárban pedig lúgos kémhatású oldat lesz. 

a) Melyik főzőpohárban van a kétértékű sav? Válaszát indokolja! 

b) Az első kísérlet után az egyértékű savat tartalmazó oldatok esetén eltérő 

tapasztalatokat jegyeztünk fel. Ennek alapján állapítsa meg, melyik főzőpohár tartalmazza 

a gyenge savat, és melyik az erős savat! Válaszát indokolja! 
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c) Mekkora a savoldatok koncentrációja? 

d) A gyenge savat tartalmazó főzőpohárban eredetileg az oldat pH-ja 3,00 volt. 

Mekkora a gyenge sav savállandója? 

e) Mekkora az egyértékű erős savat tartalmazó főzőpohárban az eredeti oldat pH-ja? 

 

É/13 2018 május (1813) 6. számítási feladat (13 pont) 

A jódsav (HIO3) szobahőmérsékleten szilárd halmazállapotú vegyület, kristályai erősen 

higroszkóposak. A közepes erősségű savak közé tartozik, savi disszociációs állandójának 

értéke 1,66*10-1 mol/dm3 .  

a) Számítsa ki, hogy 4,00 dm3 térfogatú, 2,00 pH-jú oldatának elkészítéséhez mekkora 

tömegű jódsavat kell kimérni! Mennyi az oldat bemérési savkoncentrációja?  

A jódsav legfontosabb sója a kálium-jodát (KIO3), melynek vizes oldatát az analitikai 

kémiában használják. Egyik legfontosabb alkalmazása a nátrium-tioszulfát-mérőoldat 

koncentrációjának pontos meghatározása. Az eljárás során 1,7835 g kálium-jodátból 500,0 

cm3 térfogatú oldatot készítenek. A meghatározáshoz szükséges jódot úgy állítják elő, hogy 

savas közegben feleslegben kálium-jodidot adnak a kálium-jodát-oldathoz.  

A számításokhoz az alábbi, rendezendő reakcióegyenletet használjuk:  

IO3 – + I– + H+ = I2 + H2O 

A jód a nátrium-tioszulfáttal az alábbi, rendezendő reakcióegyenlet szerint lép 

kölcsönhatásba:  

I2 + S2O3
2- = I- + S4O6

2- 

b) Írja fel a meghatározáshoz használt reakciók rendezett egyenletét!  

A nátrium-tioszulfát-oldat 10,00 cm3 -ével a fenti kálium-jodát-oldatból 20,20 cm3 reagál.  

c) Számítsa ki a nátrium-tioszulfát-oldat anyagmennyiség-koncentrációját! 
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É/14 2018 május (1812) 7. Számítási feladat (11 pont) 

Egy egyértékű erős savat tízszeres anyagmennyiségű vízben oldunk. A keletkező oldat 31,0 

m/m %-os, anyagmennyiség-koncentrációja 4,83 mol/dm3.  

a) Számítással határozza meg a sav moláris tömegét!  

b) Számítsa ki az oldat sűrűségét!  

c) A savoldatot tízszeresére hígítottuk. Mekkora térfogatú hígított savoldat 

közömbösíthető 10,0 cm3 pH = 12,0-es metil-amin-oldattal?  

Kb(metil-amin) = 4,37*10-4 mol/dm3 

 

É/15 2018 október 9. Számítási feladat (15 pont) 

A benzoesav vízben rosszul oldódó, egyértékű szerves sav. 25,0 °C-on a savállandója 6,30* 

10–5 mol/dm3. Nátriumsója viszont vízben kitűnően oldódik. Például 25,0 °C-on 100 g víz 62,9 

g nátrium-benzoátot old.  

a) Szilárd benzoesavat oldunk desztillált vízben.  

Számítsa ki a benzoesav oldhatóságát g/100 cm3 oldat egységben, ha tudjuk, hogy a 

telített oldat pH-ja 2,89!  

b) 100 cm3 4,00 mol/dm3 koncentrációjú, 1,15 g/cm3 sűrűségű NaOH-oldatba pontosan 

annyi benzoesavat akarunk adagolni, hogy végül az oldat csak nátrium-benzoátot 

tartalmazzon oldott anyagként.  

Számítsa ki, mekkora tömegű benzoesavat kellene a lúgoldathoz adagolni! Hány 

tömegszázalékos nátrium-benzoát oldathoz jutunk így? 

c) Állapítsa meg, kiválik-e szilárd nátrium-benzoát a reakció közben felforrósodott 

oldatból, ha visszahűtjük 25,0 °C-ra! 
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É/16 2019 május (1714) 6. Számítási és elemző feladat (13 pont)  

Az aszpirin (C9H8O4) közismert gyógyszerhatóanyag, amely összetételét tekintve a szalicilsav 

(2-hidroxi-benzoesav) egy karbonsavval képezett észtere.  

a) Határozza meg a kérdéses karbonsav összegképletét!  

b) Rajzolja fel az aszpirin szerkezeti képletét!  

Az aszpirin gyenge egyértékű sav, savállandója: Ks = 3,16*10–4 mol/dm3. Az 

emésztőrendszerből történő felszívódását döntően meghatározza, hogy semleges 

molekulaként, vagy disszociált formában, azaz ionként van-e jelen. A savmaradékion ugyanis 

sokkal kisebb mértékben jut át a nyálkahártyán, mint maga a savmolekula.  

Egy kísérletsorozatban azt tanulmányozták, hogy a feloldott aszpirin hány százaléka van 

disszociált állapotban bizonyos körülmények között.  

Először elkészítették az aszpirin telített oldatát 37 °C-on. Ezen a hőmérsékleten az aszpirin 

oldhatósága 1,08 g/100 g víz. Az oldat sűrűsége 1,00 g/cm3-nek vehető.  

c) Az összes feloldott aszpirin hány százaléka van jelen disszociált formában 

(savmaradékionként) a telített oldatban?  

d) Mennyi a telített oldat pH-ja? 

Egy másik kísérletben 1,00 dm3 5,00 pH-jú oldatban oldottak fel 0,500 g aszpirint. A mérések 

szerint eközben a pH gyakorlatilag nem változott meg.  

e) A feloldott aszpirin hány százaléka van jelen disszociált formában (savmaradékionként) 

ebben az oldatban?  

f) Az emésztőrendszer mely részén a leghatékonyabb az aszpirin felszívódása?  Karikázza 

be a helyes válasz betűjelét!  

A) szájüreg (pH = 6,2-7,2)    B) gyomor (pH = 1,0-3,0) 

C) nyombél (pH = 4,8-8,2)    D) vastagbél (pH = 7,8-8,4) 
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É/17 2019 május (1911) 9. Számítási és elemző feladat (13 pont) 

Egy egyértékű, gyenge szerves savról tudjuk, hogy molekulája 46,15 tömegszázalék oxigént 

tartalmaz. 2,196 g-jából 250,0 cm3 törzsoldatot készítve, annak pH-ját 2,90-nek mérjük. 

Ezután a törzsoldat 20,00 cm3-es részleteit megfelelő sav-bázis indikátor mellett megtitrálva 

átlagosan 16,64 cm3 0,1015 mol/dm3-es nátrium-hidroxid-oldat fogyást mérünk.  

a) Határozza meg a sav moláris tömegét és az összegképletét (molekulaképletét)!  

b) Számítsa ki a vegyület savállandóját!  

c) Határozza meg a vegyület konstitúcióját, ha tudjuk, hogy a sav akirális, és enyhe 

oxidációját követően adja az ezüsttükörpróbát! 

 

É/18 2020 május (2011) 8. Számítási feladat (9 pont) 

Rendelkezésünkre áll 500 cm3 0,500 mol/dm3 koncentrációjú NaOH-oldat, illetve 25,0 

tömegszázalékos, 0,910 g/cm3 sűrűségű ammóniaoldat. Ez utóbbiból is 0,500 mol/dm3 

koncentrációjú oldatot kell készítenünk.  

 a) Számítsa ki, hogy 500 cm3 0,500 mol/dm3 koncentrációjú ammóniaoldat készítéséhez 

mekkora térfogatú 25,0 tömegszázalékos ammóniaoldatot kell felhígítani!   

pH = 11,00-es oldatot szeretnénk készíteni a NaOH-, illetve az elkészített ammóniaoldat 

hígításával.  

b) 500 cm3 pH = 11,00-es NaOH-oldat készítéséhez hány cm3 0,500 mol/dm3-es 

NaOHoldatot hígítsunk fel?  

c) 500 cm3 pH = 11,00-es ammóniaoldat készítéséhez hány cm3 0,500 mol/dm3-es 

ammóniaoldatot hígítsunk fel? (Az ammónia bázisállandója: Kb = 1,78 · 10–5.) 
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Megoldások 

É/1 2006 október 9. Számítási feladat (10 pont)  

Két oldat közül az egyik sósav, a másik hangyasavoldat. Mindkét oldat azonos koncentrációjú 

(mol/dm3). Ha 1,00 cm3
 sósavat desztillált vízzel 100 cm3-re hígítunk, akkor a keletkező oldat 

pH-ja 3,00 lesz. 

a) Határozza meg a kiindulási sósav koncentrációját! 

Ezt többféleképpen is meg lehet oldani. 

Az egyik módszer esetén kiszámítjuk a 100 cm3-re hígított sósav pH-jából elsőnek a hígított 

oldat koncentrációját: 

                
   

   
 

Ezután a koncentrációból és a térfogatból kiszámítjuk az oldott HCl anyagmennyiségét: 

                       

Ne feledjük, hogy hígítás során nem változik az oldatban lévő oldott anyag mennyisége, azaz 

0,0001 mol HCl volt biztosan a töményebb 1 cm3 térfogatú oldatban is. A tömény oldat 

koncentrációja: 

                 
    

     
       

   

   
 

Ebből már könnyedén kiszámítható a pH: 

      (                )              

 

Az is teljesen tökéletes megoldás, ha valaki ismeri azt az összefüggést, hogy egyértékű erős 

savak esetén a pH mindig a hígítási szám logaritmusával nő (ugyanis a pH logaritmikus 

mennyiség): 

                                                    

itt százszoros térfogatra hígítunk és a hígabb oldat pH-ja 3: 
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b) Mekkora térfogatú hangyasavoldatot kell 100 cm3-re hígítanunk, hogy ennek az 

oldatnak is 3,00 legyen a pH-ja? (A hangyasav savállandója: Ks = 1,74 · 10−4) 

A kérdés az, hogy az eredeti töményebb 0,1 mol/dm3-s hangyasavoldatból mekkora 

térfogatot hígítsunk fel 100 cm3, hogy hármas legyen a pH. Gyenge sav lévén nem 

ugyanannyit, mint a sósavból. Ennek a feladatnak a megoldásához mindenképp ki kell 

számítanunk az oldatban lévő oldott hangyasav mennyiségét, ezt a hígabb oldatból fogjuk 

tudni kiszámítani, hiszen ahhoz áll rendelkezésre elég adat. 

Elsőnek is ki kell számítanunk, hogy a hármas pH-jú hangyasavoldat milyen koncentrációjú. 

Ehhez használjuk majd a már jól ismert savi állandós képletet. 

A pH=3, ekkor az oldatban lévő oxónium ionok egyensúlyi koncentrációja (mely ne feledjük, 

hogy egyben a formát ionok egyensúlyi koncentrációja is és ezt X-szel szoktuk itt jelölni): 

            
   

   
 

A savi állandó képlete: 

   
  

      
 

          
       

                
 

                      
   

   
  

Most már tudjuk, hogy a hígított 100 cm3 térfogatú oldatnak mekkora a koncentrációja, 

ebből számoljuk ki az oldott hangyasav anyagmennyiségét: 

                                       

Ne feledjük, hogy hígítás hatására továbbra sem változik az oldott anyag mennyisége az 

oldatban. A töményebb oldat koncentrációja és most már a benne oldott anyag mennyisége 

is ismert, térfogata: 
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É/2 2007 május 9. Számítási feladat (13 pont) 

5,65 cm3
 térfogatú, 1,115 g/cm3

 sűrűségű és 20,00 tömegszázalékos salétromsavoldatban 

kálium-hidroxid szemcsét oldottunk, majd desztillált vízzel 1500 cm3
 térfogatra hígítottuk. Az 

oldat pH-ja 2,00 lett. 

a) Mekkora tömegű kálium-hidroxidot oldottunk a salétromsavban? 

Ez egy sztöchiometria alkalmazásán alapuló típuspélda. A taktika a következő lesz. Elsőnek is 

kiszámítjuk, hogy a kezdeti salétromsavoldatban hány mól oldott salétromsav van. Ezután 

ugyebár beleszórjuk a KOH-t, ez kinyírja a salétromsav egy részét, majd a keletkező oldatot 

1500 cm3-re hígítjuk. A KOH oldása után keletkező oldatban is kiszámítjuk a maradék 

salétromsav mennyiségét. Ezután, a kezdeti és a maradék salétromsav mennyiségének 

ismeretében kiszámítjuk, hogy mennyi salétromsav fogyott a KOH-ra, majd sztöchiometriát 

alkalamazva kiszámítjuk a KOH mennyiségét.  

A salétromsavoldat térfogatából és sűrűségéből (összeszorozva) kiszámítható a tömege, 

majd a tömegszázalékból az oldott anyag tömege: 

                                     

Az oldott salétromsav tömege: 

                                     

az oldott salétromsav anyagmennyisége: 

                             
    

  
              

Az oldás után keletkező oldat pH-ja 2, térfogatát 1500 cm3-re (1,5 dm3) hígítjuk. Egyértékű 

erős savak esetén a pH-ból közvetlenül számítható bemérési koncentráció: 

                       
   

   
 

A térfogat és az anyagmennyiség koncentráció szorzatával megkapható a KOH-s oldás után 

megmaradt sav mennyisége: 

                                         

Most már tudjuk, hogy mennyi salétromsav volt oldva a kezdeti oldatban és mennyi maradt 

a KOH után. A kettő különbsége megadja, hogy mennyi salétromsav fogyott a KOH-ra: 

                                                               

                                            

Most írjuk fel a reakció egyenletét: 

https://www.emeltkemiaerettsegi.hu/


Kidolgozta: Lénárt Gergely okl. vegyészmérnök, kémia magánoktató 
Honlapcím: https://www.emeltkemiaerettsegi.hu/                    
Erős és gyenge savak/bázisok pH számolásán alapuló vegyes számolási feladatok 
 

Oldal 13 / 16 
 

KOH + HNO3 = KNO3 + H2O 

A reakcióegyenlet alapján a KOH és a salétromsav 1:1 arányban reagál, azaz 0,005 mol 

salétromsavat 0,005 KOH fogyaszt el. A kérdés az oldott szilárd KOH tömege volt, használjuk , 

                        

Megjegyzés: az eredeti megoldókulcsban el van rontva az értékesjegy, ott csak 2 

értékesjegyre adja meg a választ, az nem jó. 

b) Milyen az oldat anyagmennyiség-koncentrációja a benne oldott anyagokra nézve? 

Itt a kérdés a KOH-s oldás után keletkezett 1,5 dm3 térfogatú oldatra vonatkozik. Az oldatban 

kétfajta oldott anyag is van, a maradék salétromsav és a keletkezett kálium-nitrát. A 

maradék salétromsav anyagmennyiség koncentrációját már az előző feladatrészben 

kiszámítottuk a pH-ból, másoljuk le szépen: 

                       
   

   
 

Az előbb felírt reakcióban 1 mol salétromsav által 1 mol kálium-nitrát keletkezik, azaz 0,005 

mol salétromsav által 0,005 mol kálium-nitrát keletkezik, ennek koncentrációja a térfog által: 

               
     

   
          

   

   
 

 

c) Hány gramm monoklór-ecetsavat (CH2Cl-COOH) kellene kimérni 

200,0 cm3, ugyancsak 2,00 pH-jú oldat készítéséhez? (KS = 1,40 · 10–3) 

Ez egy tipikus gyenge savas példa. 

Itt elsőnek is ki kell számítanunk, hogy a 200 cm3 térfogatú, kettes pH-jú savoldat milyen 

koncentrációjú. Ehhez használjuk majd a már jól ismert savi állandós képletet. 

A pH=2, ekkor az oldatban lévő oxónium ionok egyensúlyi koncentrációja (mely ne feledjük, 

hogy egyben az anionok egyensúlyi koncentrációja is és ezt X-szel szoktuk itt jelölni): 

            
   

   
 

A savi állandó képlete: 
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Ily módon már tudjuk, hogy milyen töménységű savoldatot szükséges készíteni, és tudjuk a 

szükséges oldat térfogatát. Ezen két adat birtokában (összeszorozva őket), ki tudjuk 

számítani az oldott sav anyagmennyiségét: 

                           

A kérdés az oldandó szilárd sav tömege. Anyagmennyiségét és moláris tömegét (94,5 g/mol) 

felhasználva adjuk meg a választ: 

                        

É/3 2008 október 9. Számítási feladat (13 pont) 

A háztartásban sósavat és ecetet is használnak a vízkő eltávolítására. Egy diák két egyforma 

üvegben megegyező anyagmennyiség-koncentrációjú sósavat és ecetet talált a háztartási 

szerek között, de nem tudta melyik üvegben melyik van. Ezért az egyik üvegben levő oldatból 

először 20,00 cm3-t 200,0 cm3-re hígított, majd megmérte az így kapott oldat pH-ját. Ez pH = 

2,00 volt. Ezt követően a kapott 200,0 cm3 oldatot tovább hígította 2000 cm3-re. Ennek az 

oldatnak megmérve a pH-ját, pH = 3,00 értéket kapott. 

Ks(ecetsav) = 2,00⋅10–5 mol/dm3. 

a) Melyik oldatot hígította a diák? Számítással igazold állításodat! 

Az egyértékű erős savat, azaz a sósavat, mert ő 100%-ban disszociál az ecetsavval 

ellentétben, aki nem. Vagyis a sósav esetében a 10-szeres hígítás a koncentrációt 10-ed 

részére csökkenti, ami a pH szmpontjából egy egység növekedés, mert a pH 10-es alapú 

logaritmusos mennyiség és lg(10)=1 

 

b) Mennyi volt az eredeti oldatok koncentrációja? 

Mivel a sósav és az ecetsavoldat koncentrációja azonos, ezért elég csak az egyiket 

kiszámolni! A sósav oldat koncentrációját ki tudjuk számolni, mert tudjuk, hogy a 200 cm3 
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térfogatú oldatának a pH-ja 2. A pH-ból számoljunk anyagmennyiség koncentrációt, majd az 

anyagmennyiség koncentráció és térfogat segítségével anyagmennyiséget: 

                      
   

   
 

                        

Mivel hígítás hatására az anyagmennyiség nem változik, ezért a tömény 20 cm3 térfogatú 

sósav oldatban is ennyi sósav van. Ennek segítségével a tömény oldat koncentrációja, majd 

abból pH-ja: 

  
      

    
       

   

   
 

                        

(megjegyezném, hogy ebből a számolásból is jól látszik, hogy egyértékű erős sav esetében a tízszeres 

hígítás a pH skálán egy egység növekedést generál) 

 

c) A másik oldatból 20,00 cm3 térfogatot hány cm3-re kellett volna hígítani, hogy az így 

kapott oldat pH-ja is 3,000 legyen? 

Gyenge savról van szó, emiatt a következő savi-állandós képletet fogjuk használni: 

   
  

   
 

Ahol X kiszámítható a pH-ból, c meg a kezdeti koncentráció, Ks = 2,00·10–5 mol/dm3 

            
   

   
 

          
       

      
                  

   

   
  

Azaz a kezdeti 0,1 mol/dm3 koncentrációjú ecetsav oldatból 0,051 mol/dm3 koncentrációjú 

oldatot kell készíteni hígítással. A hígítási szám a koncentrációkból: 

        
       

    
 

   

     
      

Azaz az új oldat térfogata 1,96-szor nagyobb, mint a kezdeti 20,0 cm3-es oldaté: 
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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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