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' Az €loő f€Iadatoorban hugz kérd'ls ozerepe1' L|lnd€n k4rdÁs
'ii': 

utÁn 5 vclaszt ttlntettllnk fe1, amelyeket A B C D ds I| betltk-'

ke1 J e16'ltilnk. f rJuk a V{l aqz'-}apoq a f eladat sorsz4nra mel l'{

azt B b€tut, amely az adott kórdésre a megfelelő v{laszt

JeIö]1.

^z 
I-4. gorsztílnu kÁrd'ísek vá1agzthatók' Az 1'a'-4'a'-J8 Je]-

zett k.jrr1risekro azok vt{)aezoIJanak, ak1k dolAozatrrkat Á Iótl:

lr9r-c_€ilz's!3--!-c-1-e_j!_A_Bj.Ll'ff-!9-!'vjq9}9! 
qs-q-?_e-fjlg8'_g9l cjmtt tá-

mából 1rták. Áz 1.b--4.b.-1g szímozott kérdégek azok gz4m{ra

s: z ó J' rra k, ak lk e z 9zr,8j!_!_s4g]!-}l _9 !9'I,/ g Ll-e 8Ltq9 -t-e \--íe.l-]_gn ?,_{

tu]g]!ons{gnl és E é 
''r!4l 

j€-u.E clmii t4makörből k{szitett'ík €1
dol6ozatukat.

^z5-2o.:;orszámukír:d3seknl1ndenkJ,sz{m{raegyforrn{nkiite]e*' zol+

1.a. Á 1evegtí szeDnyeze't'tsóg ívc1 }(aIoso'lntos a]dilb1 tí1]ll''ísok

kij zi11 nre Iy1k h1tlÁs?

Á. A 1evegőbe Jutó ó}onlve11yilIotek az eg'1szs-ígre 4rta)rna*

sak.
13.ÁzorszÁgtrlaktnent,ínlevőnöv.lnyekbőlvlszony]aBsol(

] ólnrot ] ehr: t. lr1nruta tn1'
C. Á kopog:ís1;'{t1ók'ánt alka1lnrrzot; [ ó] otn-l:el;rtreíi L rív'írl

Jut trz aut,rírti'ak ]evett'íJ'illo {]111nyor1yÍ11et

D. Á nn1;y'rr{ ro s ok ball ]evő nijv'inyelrre lernkódt)l'L porl)atl 1ÍJ

k1r;utatha{.ók oz /r1onveg'yiil e 1'ek'

j". l. 3zerve9 }ru]-laci'ikok e1óret jge sort1n 1evegőbo JutL1 ni l;-

Lolf itt-lnortoxitl 1s (rtrr'lrnag az etttl'elI rlzel'vezoI ro'
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alább1 ál11tások közÍl]. az egy1k h1bág, ne ly1k az?

Á 1eve66 f6 alkotórésze1 a n1trogón, az oxÍg.in' e

a,

2.a. Az

3 .a. Az

:r,

neme!-^. gázok, a Y1'8őz ée a gzén-iltox1d.
B. Á -növónyek az aaszítnlláo!ónak nevez€tt folyanat

a Íévegő szén-tt1ox1ct J ct oxí6ón felhaa zuc1ágával
veg;rtlIetekké alak1tJck ál .

^z 
é16 szervezetekben vé6,benenó lasau égés eg3l1k végter-

méke a co2' amely k11ó6z' r,kor a 1eveg6be kertll.
Á ttlzeldberendezégekb(íl e' levegóbe Jutó ágéste:rrékek leg-
na6yobb része Cor.
Á 1evegő co2 tartÍlIna nas.]'iÁból ÁIlanttó.

a1ább1 á111táaok ):őzü1 az ( í1-J1k hibds' mely1k az?

Az .ózon a magasabb l.,'' -r ]i)en fordul eló és vÍsgza-
tartJa az ultralbolya r : rt.
Szerves a4yagok bomlása scl ];, ós I1rS 1s Jut a 1eve-
gőbe.
Álkoholos erJedésné1 C0 kel._J'-cz1k, ezért osak óvatosan
gzabatl az erJeszLő pincrkbe letnennÍ.

^ 
so2 a kéntartalnu az(],!]r eIégetése utJán Jut a 1eve8ő-

be.
Á nt-ivónyok ]cti1ön:j. \.] n ':rz:1},].]]',ek a Sor-ra.

aorán
B z€rveg

c.

D.

E.

Á.

D

c.

D.

E!
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4.tl. Az a1cbb1 cll1táeok közíll az egy1k h'Lbás, rnelylk az?

Á. Á KöJÁL meghatározott helyeken a leve66 öggzetéte1ét
v1zs6á).ó berenttezégaket Ílzemoltot.

B. Á leve!<it Da6yon azenrgrezl az iperl to1epakr6l távoző
orálló por.

c. Az uzemek uJabban nagy gontlot fortlltorrak a szc).ló po_
rok vlgszatartáeára és elkt|lön1tósére.

D. Á televíz1ó la mutatta, ho6y Nyer6esuJ fr:lu környékát '

ng már nen lep1 eI a vasmüből tÁvozó vörösgs' vas-ol1il
iárta]'mu szá11ó por.

l'. A portalanltás történhet p1. porfogó ktrmrdva1, va6y pl.
elektromoa portalanítóval.

'.L. Áz alkoliolokka1 kapcaolatoo aIábbl dl}lt'4e,ok közíll mely1k
):1bós?

il. Á 2-pentanol képlet6: cll3 cn2 L:IlO]{Űi{' cH.
B. Az a1kohoIok ox1gén tartalmu szerí'es vep3ilIetek.
C. A g11cerln háronértékü elkoho1.
D. Az alkoholok férnnátr1unnral Ha-Bíz feJ1őctíge közben

reapgá 1nak.
D. Á ntlgy gzónatontszÁlnu alkoholok vlzbelt nenr oldódnak.

{
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2.b. 
^z 

éterekkel kapoeoIatos alább1 áu1tások közü} melytk 
;

Ih1bág?

h. a aretrtéter képlete: Cltronrocn2cn3.
. B. A il1etlléter a netlldterre1 ellent,{tben n6m gyullékony.
'c. 

^z 
óterák és az aIkoholok 1zomer ve6yü1etek.

D. Á d1ét1léter lzongr a butanollal. 
l

E. 'Áz éterek rnolekulál nenn alkothatnak e5-yrn{ssal }rlttrog.ín_
köt,Ágt.

i

3.b. Az aldeh1clekke1 kapcso).atoe alább1 állttások közlll nroly1k
hlbds?

.o//Á. Az a1<Ieh1tlek íunko1óg cooportJa: - c - c_\
JI

B. Áz altteh1dekben egy karbon11csoport kát c-atomhoz kap-
oso1ód1k.

C. Áz aldehÍdek a meleg réz /IT/- ox1dot féntézzé reduká}JÁk.
D. Áz ald'eh1dek alkohollá rettukáIhatók.
E. Áz aldeh1dek karbonsawd oxtttáIhatók.

4.b. A karbonsavakka1 kapcsolatos aIább1 á1l1tr{eok közlll ne]y1k
h1bás ? 

,,. o

A. .r1 karb'onsavak funkc1óo osoportJa: - c'
OE

B. Á karbox11-ceoport Oll-kötéoe polÁr1s.
C. A karbonsavak dlrnerlzác1óra haJlamosak.
D. Xét }t8rbon6av között 4 h1drogón_kÜtés alakulhat k1.
E. E?y karbonsav eróosé6ét a d1sszoc1dc1ós egyensuly1

á11antlóJdva1 J e 11enre zzUk.
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5. Á rendgzdnnal kaposolatos alább1 áll1táaok közlll mel"y1k

b1bág.?

Á. E8Jr atom rendszána megegJrezlk a rnagJ ában 1ev6 protonok
gzá$áva1.

B. Ha a tönegszdnbót k1vonJuk a neutronok gzámÁt rnegkapJuk
a rendszÁnot.

C. A rendszcm nogegyez1k ez e1emnek a perlódusos rend.gzer-
ben elfoglalt he1yéve1.

D. A tleutérÍrrm a 2-es tömegozámu hlilrogén1zot op.
E. A deutér1umatom magJában k4t proton van.

6. Á vegyért óks zögge 1 kaposolatos aldbb1 ál}ltások köz{ll ntel'y1k
hlbás ?

'A. A metánban a H - c - II kötések közt1 ezög, az un. tet-
raéder szög 1o9, 

'o.3. Á v1z rnoleku1áJában a H- o-H kötósszii6 a tetraóder
azögnó1 k1e ebb.

C. Á Coa-ban az o-c-o kötésszög 18oo.
D. .Az NH'-molekulában a Il -N-H kötósszög a tetraócter

szögéné1 nagyobb.
E. Az Nli]-1onban a jl - N - lI kötósszög 1o9,5o.4-
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?.' Áz atompálycval kapcoolatos a1ább1 áll1táaok közüI meIyÍ'k
hÍbáe?

Á. Átompclyának nov€zzuk gzi gz atomrnag körüI1 tórrészt'
aho1 az.eIektron /elektrouok/ rnozgáaa közben a legtöbb
Íd6t tölt1.

B. Áz atompÁlya szlrnnetrÍÁJa ,/a1akJa/ a f6kvantunezámtó1
r u8g.

C. Áz atornpÁ).ya szírnmetr1áJa ,/a1akJa/ a neIlák- és mágneses' 
kvantrrms zárntó 1 függ.

D. Áz s-atonpálya gijmbs z1fuuet r1kus.
, E. 

^ 
p-atompá1ya ten6e lys zlrunetr1kus.

8. Á kr1s t ályráceokka)- kapcoolatos a].ábbl áll1tások köztil
rnelyJ k hlbÁs ?

Á. Á s zl11c tun-<l1oxltlban az atomok kovaIens kötésseI kap-
ceolőalnak e6ymÁshoz és atonráosot képeznek.

B. Á 6yémánt ég a kén ls atomrácsot kópez.
C. Á szllárd Jődban a Jód'molekuldk mo1eku1aráosot k,ípeznek.
D. Á NaCl 1orrráceot képez.
ts. Á fémeg rácsban a fématomokró1 leszakadt elektronok a

vlsszamaraalt va1arnennyÍ fém1onhoz tart o znak.

a
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). Á gázok allrüaégóveI kaposolatos alábbi á111tÁook köztrl

' 
mely1k b!!é€.?

, 
^. 

Á rnetá.!r. óo a h1rlrog'5n silrils,l6e a 1eve6őJnél kÍsebb.
' B. A netán aürüsége nyolcozor nagyobb nlllt az'ezonog

hőmérsék1etü és r1yonrásu h1drogrlngíz eíirtlsóge.
C. Az I bar nyonáou ée 2o oC-os h1drogón6{z sltrilsé6e na-

6yobb n1nt az 1 bar nyom{ou, de' 10o oC-oo hÍdrogéngáz
siirtls ógc .

D. Á 2ooC-os tía 6 bar nyontásu h1drog,ín6Áz stír{ln,íge u6yan-
al(kora m1nt a 20 oC-os és 1 ber nyoIndou metángáz aíirtl-
eége.

Tt. A hél1um sürÍisége négyszer nagyobb a hidrogrln silríisógé-
néI /azonos {yonlíson ós hőlnríreLík:l eten/.

',,l. ltz o1dódássaI krrpcso1atos alábbi 11I].1tó.gok ltözÍi1 me1y1.k

' lr i bóo ?

^. ^ 
kovalens kötl!s{i mol'ekrrIák, m1nt pl. a h1tlrogón-klorirl

v1zben nem gzakadnalt szót 1ono'lrra.
R. Áz 1onlrr1s!ríJyos vegyiiletek nngy rósze v1zben Jó1 o1-

dŰ d tk.
C. O1dódáskor az 1onltrlstólyt a1kotó tonolr h1dra1;á1t 1onok

alakJiban hagyJdk e1. o kr1stá)'yt.
}). Á h 1r1r'á t burokban a d1polus 6zcrkezetll v1zmo1elrtr]rík 1rd-

ny1tottan veíJzlk kijIÍi l az 1ont.
ii. Á hlrlratdc1ós energirr segít1 eIő az 1onoknok a kr1rrtáJy-

ráctlbó1 va1ó lr Í r: rrrkr.11dg'í 1..
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1L. Áz oxÍtlácíós szrímmnl kapoaolatoe aIdbbl ál1lt4ook közrtl
melylk hi b{s?
Á. Áz anmón1amolekulában a l{-atom oxídáó1óe szíma -3.
B. Áz anurónlunÍonban a ll-ato'n orldáolós szárna -5.
d. a' nltrátronban a N-atorn oxitlác1őa gzáma +5.
D. Á n1tro64n-tl1ox1dban e N-qtom or1dcolőg szórna +4.
D. A n1trogén-monox1tlban a l{-aton oxÍtl{o1óg gzáma +2.

}2. A lrönsted eInjlettel kapcsolatog alábbl ál11tások közül
roely1k hÍbás?
A. 3rönsted szer1nt azok a rnolekulÁk vagy íon'ok, ameIyek a

reskc1óban protont adnak le, abban a reakclóban savként
víseIkednek.

B. 
^ 

Hco;-ton savkjnt ós bázlské4t ls vlselk€dhPt.
c. A HcoÍ-ton NaOll-oldat hatdsárn báz1olcónt fo6' vÍselkealnl.)
D. Áz arnrnón1umion v1zzel gavkónt v1seIlted'1k, nert annak pro-

tont tufl 1eadn1.
D. Áz acet{t1on báz1skjnt v1se1kedtk, a.n1kor a vlzmolekulá_

ból protont felvóve ecetsavmo1eku]'4r,á a}akul.

13. 
^

c.

D.
[.

kémhatással kapcsoletoe alább1 á111tígok közíl1 rnelylk h1bríe?

A t1szta v1z semleges kémhatrísu, mert benne a h1drox1ct-
1onok koncentrdcióJa megegyez1k a li1clroxón1um1onok kon-
óentrác 1óJ ávaI.
Á szódaviz savas ltémhatdsu, tne::t o].dott gzén-tl1ox1clot
tartalmaz.
A nrít ríunI-karbonrí t -o 1ciat enyhón savas k'ínrhtlt{süí-rnert {r

karbonr{t1onok egy része a vízze1 szónsawá alakul.
Á fenolfta1eln 1ndikátor gavas oldatban szinte1on.
A fenolftaIeln 1nd1kátor llaO}I_oldatba cseppentve, ozt
piros sz1nüre fes t 1.

:
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}4. Ag alrrm1u1uu_sz1ukáttal kepcsolatos alábbl álItt{gok ktjztll
ne}y1k b1bás ?

Á] Á közönságes eb}akÍlveget alunln1unsz1likát megolvaoztásá-

. val áIL1tJák e16.
l. Á cenent agyagból és néezk6b61 készüI.
C. .Aa agy'ag f6}eg alumín1tun_s z1llkátbó1 á1r.
D. A kaoliu 6yakor1att1a8 tls'ta alurnln1un-s z1llkát.
E. Á cserép és a té51a ag1ragból és honokból kégzül.

-5. Á fóqyképezéosel kapcoolatos a1ább1 áu1tások közül rne1y1k
h1bás?

Á. Áz'ezüsthalogenídek, küIönösen az AgBr fény hatásdra elo-
neíre bon].lk.

3. Á f1lmen a fényérzékeny réteg zselat1nba ágyazott ÁgBr-ból
dt1.

C'. Áz elő'hlvás rettukáló a4yagot tartalnozó oldatban ttirtónlk.
D. F1xá1áskor a fe1esle6ben rnaradt reclukclószert ox1dá1Jck.
E. Á f1x1rsó kr1stá1yv1zet tartalrnaző n{trium;t los zulfát.

16. A v1zek kenénysé6éve1 kaposolatos a1dbbl á111tósok közü1
Belvlk h1bás ?

Á. Á YÍzben oltlott katclrtn- ós rna6nó z1um-h1ilrog4n-karbondt ok
okozzák a vÍz vá1tozó kenó4ységát.

3. Á v1zben oltlott karbonátok okozzÁk a v1z állondó kemónyoágót.
C- Kenrér1y v1zben a azappan nero képez habot.
D. A kemény v1z kazántáplÁlásra nem alkalmas' rnert sok kd'ín-

kő rakódlk le beIő}e.

.D. 1 vlz1ágy1táe tt'rténhet tr1sőval, történtret 1oncsgrólókkel.

D
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A paraff1nokra az alább1 Ee6áItap1tÁgok közttl oÍCv' 1An!.
Yálassza k1 ao egyetlen b€]'yeg Yílagzt! .

A. A hexán nolekula gönb alaku' a 2 
' 
2_dlmet 1l-propín v1_

gzont elnJrult f o::rnáJu.

B. Á 2 
' 
2-d1net 1l-propín nolekula Jóval nagyobb energÍa

' árán, rragasabb' hőmérsókleten tutt k1lépn1 a folyatlók-
fáz1eból, n1nt a n-peutcn rnolekula.

C. Á láncno1ekulákat - ögszehasonl1tva a 6ömbalakuakkal -
uern ke1} Dagyon lehütenilnlr, hogy kr1stályokká a1akul-
JEnak, negfagyJanak.

D. A paraff1noknál m1ndl na6yobb nórtóktt a 1ánoe).c6azds'

"'nné 
1 'a6"""bb az olvacláspont, alacsonyabb a forr{spont.

E. -A paraff1nok magasabb hőnársókleten 1onokra bomlanak'
ezekből k1sebb szénatornszÁrnu szénh1tlro6ónek kópz6clnok.

18. Áz a1ább1 roegáI1ap1tások közti1 e8Í !&ás ' Állapitea me6

melyík! ." \

Á. Áz éterek forráspontJa és o).vadáspontJa közel á11 az
azonog száÍu elektront tartalnaz6 /1zoel'eklronog/ szdn-
h1dro6ének flztkat á1landó1hoz.

!. Á karbonsav-molekulák között1 hidrogónkötések er6ssá6e
D&8yobb az alko}ro1-molekulák között1 h1dro8ó;jr Üt é sek
e16ss é5óné I.

C. Á v1zmo1ekulák s zárnára energet1ka1Iag kedvezőtIen az
apo].áf1s szénláncok körii11 elhelyezlredés.

D. A karbonsavak }romolog gorában a növekvó szénldnccal n'5

a pKs értéke, coökken a sav1 erőssó6. j
Ei'Az alkoholok olvadáspontJa nindig magasabb, m1nt az

azonog szónatomszámu karbonsavnk'!.

17.

:
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an1atcsoporttal kapcsolatbrrn melyík megá}lap{táa !!b$.?

Áz arnldcsoport az é1ővé ezervezódött nnyn6 legalapvo-'
tóbb vegyillete1nek, a fehérJóknek. nuklelnsavakrtak a

tnolekulálban ls e16fordu1
A n-F' N_c ésa c-o kötósek egy s1kban hglyo.g-

kednek el, az anldcgoPortban.
C. Ág arnlilcs oportban g clelokal1zácló mtatt a n1tro&én nem-

kötó eleketr9npárJ ánek a protorunegköt6 kópeissé6e mogn6'

D. Az am1ilok nern báz1gok..
E. Az am1ilok Ígen gyenge eavak.

2o. Á klrá11s szerkezetü te.Jsav kllt enant 1omerJ rínek l : 1

orÁnyu keverékét ószteresltJük a k1rÁ]'1s 
'-o"1"'161 

krít

enantlomerJónek . 1 : 1 aráruru elegyáveJ'' Áz 1gy knpott
észterekről tett negálIaplt{sok közü1 me1y1k hib{s?

' A- Á keletkezett ószterek között vnnnnk olyanok, rne]yek

f1z1kal tulaJdonsríga1kban kü1önböznek'
3. A keletkezett ószterek ósszes f1z1ka1 tu1aJdonsí4a1k-

ban rnegeryáznek, hlszen két tükörk4p1 pÁrt kapunk'

C. Á ke]'etkezett ószterek között vannak enantl'omerek'

D. A ke1etkezett tíszterek között vannak d1as zt ere omerek '
D. Á keletkezett ógzterek között vannak enant1omerek ó}-

dlasztereomerek ls.

B.



8

-12- Ú

'l

TT. Feladatsor

L-jgrégel

Egr veg5rille t eIem1 ögszetét€Ig /töD€g "ft-bart/ a ktjvetkez6:

c 54,55 %

R g,og %

o 36,36 
"tÁz anya6 I?o2'6 6rannJ ának gőze 1oo Co-on l,2 bar r1yorn{son

5oo d./ térfogatot ttilt be. Ml az anyag összegktíplete és nl'

a mo lekulaké p1et e ?

^=8,]14 
Jmol-1 X-l1 1 bar=lo5 Pa, relat1v atomtörne6ek:

c=12,O, H-1,0,0.16,O/

' 1o Pont

2. fol ndat

GxálsavoldJt tltrá]'ására fogyott 8,J1 cd O,1 rnó1os Naog-oltlat '
llány c/ o, 02 mólos Kl'Ilnoo-oldat tol orítlálhatő ugyanez a gevol-

' dat az a1ábbl, k1egészíiend6 reakc1óegyenlet alapJán:

/cootl/2 +lolÍnoor'}IrS oo= Co, +l(, Soo+I'ÍnSoo+ " '

6 nont
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1,1oO 6,/od sllrüségÍl sósavoldatot 1o Úrán'
elektrol1zálunk. 

^ 
keletkezett oldat

1rooo rnólos NaoH-o1datta]. semleges1t}tető.

a

f,-._ feladat

2o tönregazázalókos,
át 6 Árnperes árammal
1o.0o s-Ja 2?,T0 cd

I'1 lyen tórfo&atü voit a 20 %-oa oldat? lill az elektrol1z1s fo]'ya-
llrín feJ1ód6 gázok. tissztéríogata no::nrálÁIlapotban?

/Á párolsást nem vessztlk fí8yelembe; l-oo /o-os árarnkihasználrís-
:]B1 számolunk; a no:málÁllapothoz o oc hőrnórsék]-et óg o' 1 }íPa

/t atn/ nyorráa le;tozlk. /
ltelat1v atomtömeg: C)-:35 t5.

16 Pont

, . f cl.adat

I.{6-A1-Cu porkeverókbő1 k1vett n1nta pontoÉan fó1 no1 anya8ot

1;artalmaz. Sósavat öntve rá 7 r35 dl s tanataldál1apotu .h1dro6gón-

gáz feJlőd1k. Á m1nta sósavolalatban nem oltlótló r6szét forró'
tömé4y kénsavban olclJuk, maJd htg1tÁs után klkr1st á)"yos1tJuk

az oltlott anyagot: 62,5 a krtstá1yv1z tartalmu anya6 kópzőilik'

h'e]tóteLezzilk, ho8y a folyanatok te1Jesen végbemennek'/

Í.ír'dósek: a/ }Íllyen a porkeverék mo]iy'o-ol öpszetáte1e?
b/ .r1 képz6dött h1drogén6áz hány /-6t feJ]"esztettólc

e' ml-nta e6Yes komPonenael?
c,/ ltány 8ram'n a benrért m1nta?

lielatlv atomttimegelt: l!,9 z 24, AI : 27, Cu : 64, .1'

:1.2 pont
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5. feladat

Kőt 5ázhal.rnaz{J.1apotu, r1yÍl tláncu szónhldro{drr gleruónek 1 evo-

5óre vonatkoztatott relatlv aürllsóge ].r1?. lz olegy ]oo crJ-o

/273 K; or1 MPa/ 26,7 cd o,4 nólos brórn-oldattlt /azlín-tetra-
k].orldos olctat/ szíhtelen1t el. Á gíz ttírfognta ekiízbon 1Bo cr'-
re csökken. Á v1ss zamaradó' 6ázbóL oxldác1óval olyan e5y órtókü
karbonssvat Cllltottunk e16, nrelvnek 1 g-Ja o,9ll B Koll-dal
sen1egeeÍthet6.
Mi a két szénh1dro6ón ösoze6k'íp1ete?

rrJa f e1 a )-e}retséges' 1zotner'ek konstttuclón kó1') g 1{i1' g nevP7'j:o

e} a vegyületeket !

18 nonl;

6. f elaclat

Illtlrogén őg klór gÁzelegyet' e1ektrornos sz{kl''Jval robbrrnttIttk.
. Áz 15y kapott é1egyet v1zen átbubor'ikoJ'l'al.Jrrlt. Áz oltlrr! k{llrlln-

-Jod1cldal nem ad' oz1neződést, d'e 2 t1 llaro-rln) senr1ogeoJ thetrí.
Á maradák gáz térf ogata - s Lnntlárcltí) 1'rpotl'an - 1 d'/.

. ')-

l'Ii1yen vo1t az eredetÍ 6ríze1e6y rno1Í-o.g iislrze Ir!1;ol"g?

9 pon t
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7. feladat

Á pentcu ízonerJeít nages h6mőraékteten klórozzuk. Ílyen
esetben valamenn3rÍ szénatotn a8ono6 valószlnüséggeI halog.íne-
E6altk. Áz nAr ígonerb61 háron kü1önbtjz6 monoklórpentán, a
|lBt' 1zornerb61 96g.óa a l|C|| '1zomerbóI nérv küIönböző nonoklór_
.?g8ítlet képz6d1k.

M1 az |tA'l, nBtr ós ,a

el azokat I

''C'' pentáaízomer€k szerkezete? Nevozzo

! pont
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