
?;

FEIÁDAT0K

1, -!c1e-dq-!ser

Az g]g.'1i!glg.dg!gsg9g! husz ké':dós ozer'epe1, Minden k6rdés
utdn 5 yá)-aazt türrtettünk fel, anre1yeket A B C D ée E betilk'-
ke1 Jelölbi.Ínk. IrJuk a -@_g.].g.Eg a feladat solszálna me1lé

ezt a betü'b ' ame1y az adott kór'rlósre a rneBf o1e}ő váleszt je-
1ö11.

A PaulÍ-e1v gzer1nt egy atonban nen lohetnek o1yan

elektyonok ,/nég kettő gem,/, amolyek összea kvantumszáma

megegy a zik.
Egy adctt atorrpá1yán cgak két o1oktron tsrtózkodhat.

Egy ailott atompályán levő }(ét e1oktron f6_, mellék_ és

nágneses kvantums záma megegyez1k"

Egy aatott atornpályán 1evó tét eIektron s p 1nkvantune z áma

kulonDozo.

E. Egy.arlott atornpáiyán 1evő kéb elektron s plnkvant urls zárna

ceak abban az esetberr letiet azonos, }ta a két elektron
mágneses kvantumszáora k' i.i 1ö r:li:r U z ő.

t z.
zeto a következő:

ra? 2s2 2p6 3s2 3p6.

1.

Á.

D.

D

c.

s-

Na+

E. ca2+c. cl
D. Ar

A.

B,
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3' Az agJ,1k árlaL{s_ bibéq_'jq1yík qa?

A, 1 rnol elektron tö1tése 965oo coulomb.

B. Az o1ektron coulombban k1feJezett i;öltésót negkapJuk'
ha 9,65'104 oou1omb tö!.tóet eloeztJrrk 6.1o23-na1.

C. 1 mo] ca2+_Lon sernlegesitéséhaz 2.9,65.1O4 eIoktron
o z üks éges .

D. Áz elektron tö1téao e11entétes e1ője1le1 nege6yoz1k a
prcton }ö1téséveI.

E" Sern1eges atÍ]mban anny1 elelttron van' anennyi 62 atom

rerrcis zá&a.

4. Az eg-vik áil1tás llbás. qelJ1lt-t]_cl

A. }Ia egy atonr nógy kovalens kötóssel kapceolódlk négy má_

siir Btomhoz, akkor ira a központi atomot egy tetraédor
k;.j::éppontjában képzo1Jülr, a né53r násik atoÍnot a tetraéder
csuoga1n ta1á1j u]r.

B" Á ezórr-'betral'1oríd tetraéderes tdralkatu nolekula' mlnd-
egyik ktitésszőgo 1o!,!o.

C. A v1z molekulájában a H*0-,li kötésszög k1eebb a tetraéder
szögénó1, mert a két iremkdtő e1oktronpárnak nagyobb a

Lre1y1génye mint a 1{-0 köb6grro]e és ezért a kőt6 olektron-
párok kijzötti távo1oÁ3 csökkon'

D. A szulf Litlonbari az S-0 kU'tések közöttl szög k1sebb a

tet:raó<]er szögéné1, mer'b a de1oka]'izált l<é't negat1v iö1-
tés ögezegzor1tja a kiiüé,rsziigelret.

I. Á rne t án_mo1ekuláiran a néEy köbő elektronpár tetraéderesen
helyezkedík e1.
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5" 4z sgrlk á11ttás h1bás'_'aq1]L!k az?

.l!.. A f ématorrok vegyért ékhéJ án kevés szánu elektron van.

B. A fématomok vegyértékhóján 1evő e1ektronok viszcnylag
lazán vannek kötve, ezért nagy az 1onLzácÍós energiá_
J uk.

C" Á 1azán kötött elektronok a férneg kr1etdlyrácsban ale1o-

ka].Ízált ál1apotban vannak' oz a do1oka11záció a kr1e-
tály eg6szér'e torJed kí.

D. A f énlráco e1oktronJai g]-ektromos feszu].tség batására
e lnooz clulnak.

D" A fémes kötés eIs őrendü lcémlai kötés,

o. Az a1ábbi kéEiai reakciólc közli1 cso}cjz o.gy.Li(-h.!br!!lqgt
-al-iL -q?

Á.

n

c,

D.

íl

7,

Á.

2 MrrO[ _F 2 E2íj + 6 E+ = 2 s i 2 :,bl24' + j lirt)

2 l,'tno; + 3 i{2s + 6 H'F = 3 s -f 2 l\{n2't "F 6 il20

2 unrOl + 4 HrS + 6 ilf = 4 s + 2 11,"2+ + 7 ti2o

2 lho; + 5 iÍrs + 6 H+ = 5 -1 + 2 }r.t12+ r' B I{r0

2 Mno; {. 5 H2s + 6 H+ = 6 s + 2 Mrr?'r + B I{rO

Ha k éns a v'ral negsavanyított
az alább j. reagenaeket aclJuk,
t e 1gne d1li. Áz o8},ik reagens
e1sz1ntelenerlée " i'Íely1k az a

Hn0r-o1dat

ÁBNOr*o1dat

ká J. 1urr-pernanganát -o 1dathoz
a 111a szinll olCat elszl"n-

hatáeára azorrban nern t ör t dnÍk
reaSeng ?

S0^-eáz

fón Zn

E. NaaS0, }rrÍstályok

E D.



8. Áz ábra a i'iNo 3 vizben való oldhatósáeát tüntetl fel a

hőnré::sélt1et fúggvényében' Á viz- K,N03%

+/e

hl1-t"ünk köro_
kl'j.l:tá1yc,k,
üC _ra , !tr-i.s .-

szirrLes 'Lerrgely sz o'j_t]ab Lrőmérsék-
1eLéL, a fü6gűte5es bengcIy az rn
o.l.da b b Urne g száza'I lcos Üsszoté- JU

to].ét jelz1. í görbérő1 az aláb-
b j'al< o1vas l1atók le , c1e az egy1lr h0

neBí1lapiiág ]Éi]á"' rnelyík az?

^, ^ 
Xllo . v1zhcn va] ó o1riIratőrá-)

,_'.t at il,j;;l,1 ''.;,1l:1,.,'. *:n,":l]ce'ló'i -ílc1
itij '

):. h i- )g-';,rr t,;-1.!.t'., I t i-')Ca-':J.-
rlaL ]ii jzo 1 i t ti.i'e'1 ?4 L;:rleísziza- l0
] í] ií ol ,

Ll, I oo g v j.r: lirJ " j-crr l.ilzeltt'ileg
!i] g Ki'lO -',*6t }:'í1,os f e1o1dall1"

i), ila forró c;o ')'u-tl,s l(1{0^r,-o1datot f'olycrna'i;osnrl
titíj l.c11 'll] Ú0.-ti:i-1. i.'eíi]elrek 1rtvá.l.rij. a XIJo]

],)" . ia Ior'r'rj l,') i1;*OÍ] I{T'i o _, -o J.c e 1; o b 'J.elttitijnk 2C

i:í1'.yk i'v d} {l; i; il::;;l l,8lrggz'la]r.:rik.

30

2Ö

ó()1.X

:', i:::l'üLJ_L]J!á:."lri-ilii'-
jia 1írir]1 vizog o1d;'.!;ái e ]eki;roiI 1zÁ1juit gra-li't elekt:ródok lcii-
zöLL2

.4' ' Áz airór] ltör'ü1 az o.lilat bá:'.L1cr'tn, a }i:ai;ő<1 lriir'ü1 az o1dat
s avas lc ótrllra b iír u 1eu zl,

B" 'l' katcídorr irj'dr'crg;érl,:.;íz fe"j 1óL] jk.

C" Az arrórlon )i1ór1;áz f eJ 1ód j.k.

D. l\z anód i<tjr[i.L az cllda b lialvárry sárga ,!ziüü 1eez"

il, /rz urróci ]r|jrü1 szurríl; , .íit''j t;ó l zagot ].e[re b órezrrÍ'
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1o. l:' hárcrn re ei:ciótg;l:njetb::: i-*-'-j1e <ípJ'e t ) elyett 5 bc1;ii
l zerepe1' /U3;,'a:ra: a betü ugi;l::.:zt a llépJ_,, ';et j elLö1.l-. /

A+28-'lr-;
a ' 1/, ?1 - Í:..*.)."

l*r;i.=iB
i: betü];nek megfeiei'i itrí1rinf,g*.?'' az a1áb':j.: k'can s cr(1 ._ ..,;

:|.'el. A'z eg;'ik b,:ti.t ez::;c:.',l: nen 5z 6 "1ren'1c,l:); ntl:''::1c.i.í
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1'2, Az a1ábbl vggvületek egvlke rnel1é tévos nevel 1rtul-k.
Melvlk az?

NarC0,

s1o2

e zlks ó

rnárvány

D.

E.B.

CaS0o.2JÍ'0

nneS04

glpsz

kes e rlirs ó

t.
().

Á.

D.

E.

c. A120] - tímföld

t3" Melv1k állitás h:LEá{i

A' A No2 a hitlrogénnói 2J-'gzor nagyobb süri'is égii gáz.

B. A I;I0r-ban a ni L;rogórr oxi.dácíós s zánra -r4.

c. N02 }:épződi]r, lra tömény ea1étlolng8vo1datot pé}dáu1

f émlézzel r'e dulcálunk.

D. No2 kele bkez,ilt i{O*brj1 oxlgórt liatására.

l], A Noz I$ea ntérg':zó, oz1'nteJ'en ég gz'obahőmóre é}cleten
gáz ha1.aa'zriJ.lapc lu"

11j ,

.A.z a.luunj.rii'.rm s ós avo] da tL'an óg nátr luln-h1drox ld -o1d a t -
ban is o.Ld óí1iK.

/r r:óz )'ovegő jo1onIébóben ecebsavban :j-lr o1<1ód1k.

lz arany lrirá1yvl'zben 1co iJC ]. és IINO-, elogye/ o_|-dó*

cl.lk.

Az ezüst csak addíg oldódik sósavoldatban' aÍnLg felij-
letét te1jesen be norn vonja az oldha-batlan eztist-klo-
ric caapadé}i, ha ez nrogtö::tént az oldódás abbamarad'

Á fén-kálium vizben 1s oldódj_k"
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15. Á mor'f ln kép1ete a következől
Á kón]e I f 1eve1embevéte1éve1
áf1g pits e_-nreg' hoev gz aIáb!i
kii e1en tés ek közü . lne lYli! ;Lggp.

'tÁ

D.

E.

n

c"

B"

D.

Er

Á morfín vízes o1datban ki-
zárólag eavkónt vic e Ik ed ik.
A morfin vlzee oldatben kl.-
zárólag bázieként vie e 1kedík.

A morfin mo1eku'iáj 8 pirid1n*
gyi.irLit ls tartaitnaz"

Á morfín anfoter vegyület.

A morf ín e s zén-hj.rirogón váziroz vlezonyít'r.'a kevée
poiáros ca cportot tarta1rrraz, ozé:'t cgak epol'írc's
oldóe; zer:ekben oldha bó"

'A' vÍzes f orna1deh1c]*o]-r]ot nern ad;ja az ezi.lstttikiír-prd
bát, mert a forirra1dehid vi-zes o1daiiran vizar]rlÍ ció','g1
me tán-d1o11á alakr-rl"

Á for:ma].cel'.1d fö1ösle5ben vett erólyeo oxldÁ1ógu.:rre
neni a la}tl'i; ira t ó át hangyaoavvá"

Áz o-to.legy ületek adJ á]( "" 
g2ii5 tl'; tlkör-próbát ''

A f o:rme ldohld szobalrőmérsékleten fo1yadék"

A forrnal,lehíd szi1árd anyag' vtzea oldatából d]iláá
ltözb en 1asgan k1kr1e táLyosodllr"
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10. Ii*-v=i_y*;_S-! -r..j.11. ],r "' 
-,, r: a: a t !. :j.L :.1.t I :i e : . i e ii.rj *;:;-

r-..--=---7Aq :"=!4*J
iót
..iiI

A. l\?,1a_):, i(. ,
ll" i(onr: ti, 1,r:: i ir izr:r,i,.r:ek.
'J, f i:en'i:'_ o::t: t]": "i'.c:.ll',:':ná'cíó1"
D" }l c:rf o.r:r{r: i.:i': liol.3{sorta1 l:dóeie iro.l 1lsrtóic.
i" Diasz-ie.l'eo.,re::sk-,

B.
.lo
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19. Az I-!_utgnol olvadásr'ontla -89.5 :9jlgllilspcqt;ia 11B, o.C.

A 2-petÍJ-2-prqpano1 olgadá9ppnlja ?5.LoC. r!4 aIi{bbÍ
k1.i o Ient és a k lrözü1 meLvik halLis ?

Á. A 2-rro t 11_2 -propano1 forráspontja nnagasabbn mint az
1_butano1 forr'ríspontJa, hiszen az olvadáspoirtja ís
ma gaa abb .

B' Á- 2-rnet Í 1-2-propano1 me]'eku1á1 körr'qyebbelr' épil1lretnek
be kristályrÁcsba, rn1nt e3 1-butano1 rnc]ie}rulái.

C, Á Z_nre ti l-2-propanoi rnolekuláÍ megközel:L'bíisn gönrba1a_

kuak"
D. Az 1-butano_t no1ekulái közötf f o1yadóltf ri:,:_i'sbarr }iiriro-

gérkbt ée e'k alakulrrak k1"
D. A 2_me Li}-2_propanol no]_eku].ái i<özö'tt f c Iya cl ó}rf ó.z1s ban

híd:"og én'köt ós ek alslrulna}< kí'

2r:. .Az a]'ábbi kiie^i.entések közül me l^ví' jr l:arnÍg ?

A. Az rrteti]én rlne gfe].r:1ő itörü1ruónvek köu ijÍ,t/ nátr:'. iuurna'l

tridr'ogénf e j iőcés kÜzi,cn reagál'
B' Valr:nennyi -C=.C- kötés* tartelml:zt1 voi;yület ./negfeiglr3

körü1rnónyek; kózott/ nátriuürnsi htdrogónfeJlódós kijzben
re agá1.

Ü, Valameruw1 -c=C- kötóst tartalrnazó vegyü.let ,/nre gleleiő
körülménye}< jr'ózött / v1zaddtcióval. cxoveg1riilettd g1g-

kithst ó.
D" .A C=C ' ]cijtóe kö'béstln":rgiája nagyob\ nlint a C-Ö kötós6"

E" A C=C kötés kö'{;ésenerg1ája kiBebb, rniut a 'C-''j kötés
energiáj ainak hárons zor'og a"
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T1. !'eiadats or

L.--!slsgs!
1 cnl un1verzáI indikát or- c tcla bho z 3oo-szor anny1 fÍíssen
kész1tett, 10 o0-os /teJ'lbett/ kló::os v1zet ad'unk. }Íilyen
Je1enséget tapasztalunk? Irjr.rk le rtjviden a Je1enségsort
és nragyarázzuk rne55 a tapasztaltalcat !

/Á gondo latk1s érlet metÍlnarancs lndíkdtorral is e1vl1,3ez-
heLő, ha va1ak1 az univerzá1 indikl'í'Lort nein 1smerí. /

7 pont

2. feladnt
Egy g:yenge egy4rtékíi sav r]ísszoc1ácíó-íllandóJa
6'4.IO-1o rno1/<1d, o]-datának itoncentr:ícirí;a l,o.
Számi'bsuk ki. az oldat p}l-.J Át l

/Á szárril.dl e).vJg;íséhaz rnírle6e1'nj keiI' }togy
o]_drrt'batr miitor, riIi'1yen at]at;ot szabad és lrii 1;7erl
s znbnrl e Lhanyagolnl. /

10-5 rlot/<hl.

ilyen hig
aclatot tiern

12 pont

l. *ieJeda!.
1 i:"l'"e níndlróí serper1yőJén sósavoldatot tartalvrazó edóny
van' nelyeket pontosan k1egyensuIyozt unk. Áz egyik oldatba
28,2 gramrn ísnreretlen icarbonátot szórr'n az telJesen fe1oldó-
dík. Áz egyerrsuIy csalc aklror ái.l vissza, ha a más1k serpe-
nyőn' 15vő sósavo1datb a L9 J gra.nrrn bdr1rurr_karbonát ot s zóru].tk.

/A sósavo}d'at rrr1ndkét esetben fe1eslegben vo|t./
Illekkora lesz az 1mó1 karbonát1onnal vegyíÍ1ő pozÍtÍv ion
/ionok / tömege? Ili 1ehet az Ísmeret1en karbonát kóplete?

0: 16,0

9 pont

Re1ativ at o:nt ömegelt: Ba: L37,o C: !2,O
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4. feladat

Ltetán ás etánn gáze1egy Ievegőre vonatkoztatott siiríi-
sége J""r= 016o. 20 oC h6m'4"rsó}c1etü, 0,1ol] }Í}a
nyonásu gázelei4y e1ógetósóve1 mennyÍ t ónregü o C9os jeget
1ehet rnego1vasztaní, s a ke1etlrező vizet Jo Co-ra melegi-
teni? ,/Á hő'i"es zt es ógekt ő1 eltelr1ntüi:rk I/

Á 1evegó átlagos rnoIár1s töne6el 29,o g/mol-,

Á J óg olvacáshő j e : ln= J]{,00 lrJ,/kg.

Á víz fajhőj e ,/faj 1agos h6kapacÍt ása/ z crrr= 4, uo t<J.ke1Ií_1

Valam1nt 1smerJük a következő folyamathőket:

clrr/*oz/e/=coz/e/ ()r =. -194 k.T,/mo1

2 frz/*/ * az/e/ = 2 ÍI2o/f'/ Qz = -572

c/tr/ * zlrz/e/ = c11+/e/ Q3 = -74'9 rr

2 c/"r/ n 3 llz/e/ = CzH6/e/ QU = -84,6 "

12_ pont



Í/.

5. f e1a4s!l

Dgy edény alJán 1'0o g óLon/ÍI/-k1orid csapadlók van,
fclette I'Oo dd 25 ol-on. telített Pb0lr-olrlat, me)-y egyen_
sulyban v.n . 'c"opudókkal. IIzt az oldatot az íbr'án 1átható
nlódon e]_ektro1ízá1Juk szénelektródok között egyenfeszü1t-
sóggel, Áz e1ektrolízá1ó áranrerőssó5et ugy váIasztottuk rneg,
}ro1y a negativ eIek'tródon gázfeJ 1ődós ne törtónJók.
/'z e1elctro11zist add1g fo1ytattu};, a.:ir1g a negert1v e1ektród
'bi)rrrege gyakor1ati1-ag már nem v{Itozott, ez lo' 58B óra1
e].e}rt.rclizl.s ut,dn kóvetkezett be, az át lngárrgnerőss :!g 1oo mÁ

vo 1'L .

Ile]rkoro az ó1om /11/-k1or1d' old}ratós:ii1i szorzata?

.{z árcrmforr;ís eltávolÍtása utrín a kjt e]ektróclot rövidre
;:ir'jrilr .'ís legalább onnyi ídeig vdrltnk, riiint a.z ele]ctrcl1zis
ídőtar'brr'rna. tlilyen uJ je1enséget 'jsz1e]'}retünk annalc az
e1elctród.nlrlc a feIii]'etjr'r, nelynek törnege az e1ektroIiz1s folya-
iqín v:í li; o zot t és Iriórt?

-loe :1., (r. -t0 "C,

-L"nC).,:27",,49,

lTo: 6,022. 1023 L'rő L-1, ir:96482,0 C,

eIitett PbÜli
ldat

PbcL, /_- /

i



6. feladat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. feladat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. kategória 
 
 


