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I. Fe}$d9ts_gr

Az e].ső fe]_aaatsorban husz kérdés azerepel. Mlnden kérdéE

után 5 választ tüntetttink felr anelyeket A B c D ée E betük-
kel Jelöltünk. IrJuk a YÉ].pqz_lreon a feladat sorszána nellé
aat e betüt, ameJ,y az adott kérdé§re e negfe}e}6 vá}esgt

J elö11.
Az ].,-4. sgrszámu kérdéggk válagzthatók. Az ].a_4a-íg Jelzett
kérdésekre azok válaszolJanak, aklk dolgozatukat A ké$lal
reat{§$Ók, ar en rFiEt9rq9lée ppglgálgtáb€n címü ténáuól írták.
Aa lb-4b-le esánozott kérdégek azok számára saólí;gk, akík a

clrnü ténakörb6} részltették
el do3,6oaatukai.
La 5-2Q. aorszámu kérdések mlndenkí. száraáre egyformrin kö-

telezóek.

!.al Az a].ább1 állttágot tozur az egyJ,k bl!ás_, Me),ylk az?

A. §alvánelemben e8s q€,doxlfol;ranrat energí_áJa e].ektrg_

Bo§ energlává al.akul át, u

B. Gqlvánelen pozltlv elektródJa az leez, amelyíkné].

red,tücló következík be,

0" §elvánel,en pozítlv elektródJa az lesz, arnelyíknél

oxldáctó következlk be,

D.Qslvánelembenazelektronfe}vételhelyeaz,elektfotr-
Ieadáehelyét6ltérbelllegelvanvá].aaátva.

E.AgeJ.váneleneke]"ektroutotorosereJearelektróa.
potenctálok algebra1 különbségével e6yenlő,

I pont

2.a/ Melylk folyamat energláJa alakul át elektronos

e"eretáváazólomakkumulátorban?Melyikvá].aszfe-
Jezí k1 legtelJesebben a t,ényeget?

A. Pb + PbO2 + 2 Hr§O 4 - 2 Pb§O4 + 2 ItaS

B. 2 PbSOu + 2 li2O ,' PbO2 + Pb + 4 H+ + 2'O4'-

C. Pb + H2§O4 = Pb§O4 * H2

D. p6/oL/2 + Hr§Ou - Pb§O4 + HrO

E. PbO2 + Hr§Oo = Pb§O4 + Ílr0, J" pont



;-ai ;lp xiább,1 áll j.tások köziil az *gylk "!]_!ée,. i,,1eJyl,k ari

É. Eiektroj"ízlgkor az e}ektromog ene::gia kémiaj r*ak*l,ót

idéz elő.
§}ektrol1ziskor a katódon
E]-ektroltzígkor az anódon
§lektrolíziskor e katódon
ad"n&k át &g elektród.o.&k.

E. ill*ktrolizlskor a iénee és az, ionil§ vezető értntke-
uésí helyén törtánik a kémla1 változág"

} poat

á _.l"yj Ar ala-nbi á1l1t ások kilzül 4?, egylk L+áq= :dtiy_ik

ar,"a

iis:és k5vetkertk be, n& az oxígén éghet"ő *,nyaggel

ór:lntkezik a ryurlaiiási hőmér*át],ét íiíi,
Aa tgéshő az et homennyieég* amel-y me8},8trirozott

menny1:,é5iü anyagnak föIóe oxígén Jelenlétében va}ó

eléget ésekor f ela zabadu}.
ü. á* egésbő tlsztü, +xigénben nagyobb nlnt 1eve56n,

mert 1_eveg6n aa oxígén xoncentráclóJát B ntrtrogén

L.bí Az

*sökkenti "

Az égéshő füg€etlen bttól, tro§y nllyea Btoü éc nenrryl

idö alatt történlk az égés,
ílszta oxí.génbe§ a?. egéei hónéreéklet eagasabb alat
1evegőben.

1 poat

aiábni állíiások közül az e6yJ,k blbás, lúelylk ez?

A pránhldrátokgt a §o/HrO,/* össoesképlet Jollenaí,,
Ag eeysz*rii sténbtarátok ö"gzegkápletel 0;S2"Orr,,-,

A pollsuahnríti, sok monoezaharlde5yaégb6l fel-

§*rfé}e poliszahartcl fordul elŐ a termégaetbeg,

&)-egfontosabb,termdszetbeneldfordul.ópolísaaba-
ridok a cellulÓa, a keményltő és a zsíroJe, 

,!1 p§Bt

T1 "
e"
n

reduketó következík be-

oxldáció következík be"
az 1onok elektronokat

An

B.

Á

F,

l-} *

]1, "

2



y
?.b/ Az,alábbi áll1tások közül az e6yík hlbáe_. Melyik az?

A- A *ellulóg, a növónyl seJtek vázanyagát alkotJa.
§. A cellulóz sok 61ükóagyürübő1 felápüJ.t lrincnno}ekula.
C. A cellu].óg savTal főzve nem hldro].1aál, al,lentétben

e keményit6ve1.
D. A cellu].óz láncmo]"ekulá1 között is kíatsku].rak

bidrogénköt és ek.
s. & cellu].ór ].áncnolekulákat lánoon belülí hídrogén-

kötéeek rögzítl"k"
1 pont

alábbt állttások közü]. az erylk híFág. Melylk ar?
A keményít Őmolekula glükóamolekul.ÍkbÓl épü}. fel.
Á kemdnyítőmoleku}ának cgavart ]"áncbÓl klalakult
"cgőn szerkezete vgn.
Á kennényttd növény1 magvgkbgn éa gundkban ford,ul
el6.
A keményttő hlg savval főzve sgŐl6cukorrá bonthetó"
l-

Á kernénylt6o}dat opaltrá}, mer:t e kaményltő vtzbeg
oldva hldrolizá1.

1 ponü

3,bl Ag

Á*

B"

nv.

Do

§.

5" Hány
potu

A.
'B"

C- ?
D*3

§]*

4.b/ Áa alábbt áll1tások köaül az e5yík §3_Eí§, H*lyí.k az?

A. A gyünöleacukor a gyilmölceökben fordul elÓ, legttíbb-
azör a szŐlőcukorral egrütt.

B. Á gyüm§lcgcukor ery ketőa.
C, Á gyiimölcscukor kémlat R€y§ §*fruktóg"
D. l grlim,ölescukorban aa ox§caoport a Z.pe'ámu agénatom*

hor kapcsolÓdlk"
E. A gyi.irnö}cscukorból gyüriizrá.ródáseal öttagu gyiirttn

éezterr képrődlk"
1 pont

óarab pároeítatlan elektroa va§ &a alapálla-
foszforgtomban?
o
1

J. pont

t



6* Az a}ábti állitások közül az egyík lÉbÉ§"

Á. A főkvantumszám Jellemzí ag atornnagtó1

t ávo3.aágot.
B. A f6kvantumszám értéke e6ésn §gám,

C. A főkvantumszámot számmal Jel§lJük"
D* § f6kvantrrmszálr saabJa rneg e}eősorban

8,. Aa alább1 tepasztelat1 /sztőch,Lornetrlail
nelylk a8, amelylk rnoleku}aképlet ta?

A. Hzo

B. CoO

c. §toz

D. A12o}

. E. §e01

&{elylk *u?

l'alÓ át3.agoe

az atonok

3. pont

1 pont

kópletek közül

1 pont

egye§ e}ektrorrJalnak energláJát,
E. li-t-*" f6kvantumszárnb,oa két atonpálya tartozhat,

7uAgalábbimolekulákill.Íonokközülne3"ylkbenvan
delokallzált kötée?

Á. oH-
lB. NH4,

ü. CH+
)-D. Co]-

E" Heo

4

\

F..%- ,,o%



g. Aa alábbi hídrollzlssel kapcsolatos állttások kö*ül

melvlk hlbás?

A. Az AJ.r/ilOq.ll vízee oldata §ayaa kémhatásu,

B. A FeCl. rrizeg old,ata §s,y&§ kémbatásu,
)

D. A §arPCIo vlzes óldata bázikus kém}ratásu,

E. A !íaHCO, vizes old,ata gyengén §av&a kémhetásu,
) 1 pont

10.AzábraerykémlalreakcióenergetlkalvlazorryhÍt
ttintetl fetr. Aa e6rlk betü jelentését azonban

htbásen irtuk be, Melyí,k az?
#

A* Keadetl állapot
B. Aktlválásr. energla
C. Aktív állapot
D. Reakcióhő
E. Tégállapot

Energla
i\li
i|o.
illl
al
1i
|/

B.

A"

11. AE

A.

B.
C.

D.

§.

alább1 állttáeok közü1

Aa egyensulyt állandó
kérnía1 reekci óra,
Lg egJren§ulyl állandé
Az e53rensu]-yí állandó
koneentráctóJ át ó1,

Az egtensuly1 állandó,
érték.
Aa egrensulyi állandó értdke

alyagok ko§centráct ÓJ át Ó1 "

l{]

1 pont

az egyik §!}t|g,- Iríelylk az?

számértélee ;ellernzd az adott

*tánórté}.e fitgig a hőrnérséklettŐ1"

érték* füá§g a reagál,d arlyag,rk

álland ó hőmérsétlet en áUarrad

füg*etl*n a re*gál4

1 pont

i

1

l
t.

{f

E)



Lt^, Áa a].ábbi anyagok
árarnot ?

közül neJ.ylk vezet1 az elektromos

Ao §aC1 krlstály.
B- §a0l olvadék.
C. Hütés sel caeppfol,yóslt ott IíCl .
D. 0yémánt.
§. Kvarc.

1 'pont

}3. Aa alábbt fének köaü1 az egylk H§l-oldatban nen
oldódík. Me}ylk az?

Á. Fe
B. A1
§. Cu
D. ?*a

E. t{e

1 poat

A szén-monoxíddal kapoaolatoe alábbt áll1tások közül
nelyík híbás?

A. A CO mérgoz6, éghet6 gáz.
B. Co képzddlk aátrlun-formíÁtból tönórry kénaav batáeáre
C. Co képz6dlk h8 sgén-dioxíd 1gzó euónnol éríatkesík.
D. CO kópződlk, ha í zl,,ó széare tLzgízt fuvatnak.
S. CO kdpzddlk a cukor a}koholoe erJedésekor a bor€e

pi.neékben.

14.

}5. fi2-t n

vonai
6rr€
A. An
B. Az
C. Ag,

D. Ág
E. Án

}IH3-át és §rO-g6at
a Hr0-gőzt -- Me3"ylk

1 Boat
tartalnezó elegyb61 kt akar$ut
aldbb Javasolt nódezer plka}mtle$

a cólra?
e}.egyet
elegret
elegyet
elegyet
elegyet

átvezet Jük tömdrrg kénsavoldat on.
§a0 fillött vezetJük elt
gallárd §aOH lelett vezetJük e1.
szllárat KOII felett vezetJük eJ-.
1ehütJüki hory a vlz kífagyJon.

I pont

6



r
.1,6. Az alábbt vegyületek közül az eryik vizben gyakorlatllag

oldhatatlan. }rlelylk az?
A. §aCl
B. CaCO-,
C. /§H4/?co3

D. Fe§O"

8. KI

].7" Az eeetsawa} kapcsolatos alább1 á1l1tások közül

1 poni;

melyík
hlbé€?

A. Az ecetsav egy karbünÉ&v.
B. Az ecetsav karboxllcsoportJában sz O-H köt6a polá-

rlsebb mlnt az alkoholokban ].evő 0-H kötések.
C. A rJégecetí vlzmenteg ec€t8&v"
D. A jégecetben az ecetsavmalekulák kettesével öenze*

kapcaolt állapotban, l!l,t. diner alekbr:n yarrna1,1, jelen.
E. Az ecetsavmolekulák kovaleng kdtéss*l kape*olÓdnak

öasze a jégecetben.
1 pont

18. Me}ylk vegyület nem tartozlk ag amlaosavek közé?

A. glícln
B. alanln
C. anllín
D. valln
E. }eucln

I pont

meJ.ylknok a 1*3m8a.r*bb

} pont

19. As alÉbb1 e,a6í*hr,drogéaek köaül
a f,agyáepoatJa?

A. Eet áfi
B. etán
C. proprfin
D. 2, Zdl.rne111-propán

, E. nornál p€ntán

T

E*-,e E=:



20. Melylk a eztl"rol

. cH-A, ;-3

^í,^..\
t L)|-.**-/

V

képlete?

B. c. ?zElt
[o-t

9Hr
,'^' "/ ^')l,)l

't)'/
t
cH3

1 pont

8

cH3
D.

ö
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IT. Feladatsor_

]. fe}adat

Hány dd 25oC-os éa g1342.1O4}a nyomásu

ha nátrlum-hldroxld-oldatát }5 percen

áramma1 elekt rol1zálJuk?

l& * 8,314 Pa d r-1 rnol-l/

durranógáz f eJ ]"ődlk,

kenesztül 1r7 ampereg

].O pont

2. f,eladet

Mérleg két serpeny6Jébe Gey-esy azonoa tönegü rő161on*"":

helyezünk. MtIdagyík pohárba 62r5 8 20 tönegazázalékog sósav*

oldatot öntünk. Az erylk pohárba 25 8 clnkport, a máeíkba,

?5 s alrrn!.nlrrrrport szórunk. Változík_€ & nérleg egprensulyi

belyzete a végbement reakclók után?

./Átootönegek: Lr;65; Alr2? l C1:3§l5l l9 pqPt

j. fe}adat
,A trrr*án kJ,/mo, tt ésésbőJét az,' §afultsuk Ei a butén kJ/mol,ban klfeJeze

alább1 adatokból:

A c4§1o/€/ a.ü:amerd képződésh6Je - J,2),5 kJlmol

^ 
w,)o-}rl s_t.a& káp_aő,aésh6Je _ 786ro krynol

a §or/e/ stiinÉe'1lé képz6aésh6Je - 393,6 kJlno]"
6 pont

''.,.:
L. feladat

Nátrí,rrn-b,tdroxti1 karbonát asennyezégét akarluk neghatúroaBl,

loldatot kószltünk,A lenért l I§]:23 6 m,lntából 25O cd törzt
LóJu HCl nér6o1dgtta1

Ebb61 10rO e,d-t O|1§§ notr/dd koncentrácl

llftalela ladlkátor /át esap*natttrálunk a vé6pontí,5 fonc

8r3-1oro ptl kögben/ aellptt, A fogyáaok átlaga 15,0 oJ, Eg-

után metllagraacg t$:L*{tgrt /átaaapáaa 3,1-4,4 pH k6gben/



F
c§epp€ntünk az o].datba és továbbtltrá]-rrnk aa átmenetí ezinig,
A Cor-ot 1-2 perelg tartó forra].áseal távolttJuk eJ. s tgvább
titrálunk 1snét az átmenetí ezinig. A foryás 2r5 eE}. Hány
töme6százaléke karbonátosodott el az eredett §ao' mlntáne,k?
rrJuk fel a reakclóegyenleteket í.st

1rl pont
%5. -feled,at

Vizrnentes réz,azulfátot vizael 8oo*:on öseaeráaunk. Á to}:t-
téeí egyenauly beállta közben a szílárd fázls Cu§ou.5H2o-tá
alakul, de végeredményként egylk fázLs tömege *"* Jur*lzrt.
lfllyen urólarányban elegyltettük a rcg-ssulfátot ég a vízet?
Oldhatógág /aOaC-ota/: 55 s Cu§on 1oo 8 vlsbeg1_

/ltomtö e6ekl Crr:6] l5; §t32- / ,

13. p94!.

6. feladat
1OO ct' vízes oldat Uan /Z5o|-on/ e következő sók szerepelnek
ögegetevőkénts t{ar0orr Nar§, §aCl . Át, utóbb1 són ,rg""" 

"*oldat te].ített, níg az els6 kettdre nézve közepes tiínényeégü.
Hozzátöltünk az oldathoz kb. 30 cd tUnrény eógavo}datot éa
J.ezárJuk az oldatrend,szert u8y, bo8y az oldat tázla fölött
még narad kevée leveg6.
§llyea össaetevőí, lesanek a gáatánt"anak; az oldatfázígnak ea
ag oldatfásísaa1 egyenaulyt tartd náaík fáalenak? IrJuk le
Bz e8y6s fázísokben elöforduló anyagok /noJ.ekulák, toaok/
képleteít ! IrJuk le a leJát azőaó kémla1 reakcí,ókat
satöehlometrlal 111. 1one5yentette]. egyaránt.

1CI

14 §ont

l

f



*

-- ie}adat

a€r s!énbldr o6én a5,7L% §zenet tarta}ruaz, El kell döntenll

bo§ a vegyü}et rryl}tlánorr-a va,gy gytiriia /clklueos/-

§llyenegrazerüreakctÓvaldönthet6elakérdée?Mltlehet
negál}apltanlaradatoEbólamolekulaxépletérevonatkczóell?

].2_sq§Í.

1}


