
PELA.DA.TOK 

I.	 Peladatsor 

Az elso	 feladatsorban huaz kerdes szerepel. Minden kerdas 
utan 5	 valaszt ttintettUnk fel, amelyeket ABC D as E be
ttikkel	 jelolttink. Irjuk a Valaszlapon a feladat aorszama 
melle azt a bettit, amely az adott kerdesre a megfele15 va
laszt jeloli. 
Az 1-4.	 sorszamu kerdesek valaszthat6k. ~z l.a. - 4.a.-ig 
jelzett	 kerdesekre azok valaszoljanak, akik dolgozatukat 

"	 A viz szerkezete as reakei6i eimU temab61 irtak. Az l.b 
4.b.-ig &zamozott kerdeaek azok szamara 8z61nak, akik a 
Kiralis vegytiletek az e15 termeszetben·eimti temakorb5l ke
azitettek'el dolgozatukat. 

" 

Az 5-20. sorazamu kerdeaek mindenki azamara egyforman kote
lezok. 

l.a Melyik kijelentea hibaa? 
A. A vizmolekulaban az oxigenatom a kot5 elektronparo

kat maga fele vonzza, ezert a hidrogenatommagok ko
rill az elektronaUrUseg kiesi. 

B.	 A vizmolekula hidrogenat'omj a e~ masik vizmolekula 
oxigenatomjaval masodrendU kotest, hidrogenkoteat le
tesithet. 

C.	 ~ vizben a hidrogenkotesnek megfele15 O-H tavolaag 
nag~obb, mint a kovalens kotessel kot5d6 oxigen- es 
hidrogenatomok kozotti tavolsag. 

\I..	 at hidrogenkotessel kapcso16d6 vizmolekula abraja:
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E.	 A viz viszonylag magas forraspontja es nagy parolgas
h5je a vizmolekulak kozott kialakult hidrogenkotesek
kel magyarazhat6. 
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2.8 Melyik allitaa hibaa? 

A. A 0 °O-os viz sUrtiaege kisebb a 4 °O-os viz sUrtiaege
nel, de nagyobb a 0 °C-os jeg sUrtisegenel. 

B.	 A jeg kristalyracsaban a vizmolekulakat hidrogenkote
aek tartjak osaze. 

O.	 A jeg kristalyracsaban egy oxigenatom korUl tetraede
resen negy hidrogenatom van. 

D.	 A jegben egy oxigenatom ket hidrogeonel kovalens-, ma
sik ket hidrogeonel hidrogenkotessel kapcso16dik. 

E.	 A jeg megolvadasakor a hidrogenkotesek jelentos resze 
felbomlik, as a vizmolekul&k - a h5mozgas miatt - ta
volabb kerillnek egymast61. 

J.a Melyik kijelentes hibas? 

A. A vizmolekula erosen polaris, ezert 01d6dnak j61 vizben 
az ionvegyUletek as a polaris molekUlajU aoyagok. 

B.	 A s6aavmolekula dipolus, vizben j61 01d6dik, a vizmole
kulaval reakci6ba lep: HOI + H20 = HJO+ + Cl-. 

O.	 A natrium-klorid ionvegytilet, vizbeo 01d6dik, 8Z oldat 
savas kemhatasu, mert az oldodaskor a vizzel reakci6ba 
lep es s6aav keletkezik. 

D.	 A Na2COJ vizben j61 01d6dik, az oldat lugos kemhatasu, 
,	 , 2mert a karbonation a vizzel reakc16ba lep: CO + H20 = J 

= HCOJ- + OH-. 

E.	 Az apolaris molekulaju benzol a polaris vizben oem old6
dik, vele nem elegyedik. 

4.a Melyik kijelentes vagy egyenlet hibaa? 

A. Azok	 a fems6k hajlamosak hidrolizisre, amelyek kationja
oak nagy a merete. 

B.	 A legtobb aluminiums6 vizes oldata savas kemhatasu. 

C.	 Vizes oldatban az alumioiumion hat vizmolekulat kot er5~ 

sen maganoz. 
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D. A nagy	 toltesU es kis meretU kationhoz kapcsol6d6 viz
molekulab61 - a taszit6 hataa miatt - a proton koonyeb
ben tavozik. 

E. [ U/H20/ 6 ] 3+ + H20 = [Al!H20/SOH] 2+ + H30+. 

l.b Az alabbi kijelentesek koztil melyik hamis? 

A.	 A feherjek felepiteseben minden kiralis aminosavnak 
caak az L-konf1guraei6ju enaotiomerje vesz reszt. 

B.	 D-konfiguraei6ju amnosavakb61 nem ep1thetok fel poli 
peptidek. 

C.	 Egy adott feherjeben az amioosavak so~eodje szigoruan 
meghatarozott. 

D.	 A glicin szerkezetet oem az NH2-CH2-COOH keplet irja 
Ie helyesen. 

E.	 Van olyan feherjeeredetti aminosav, aminek nines L-kon
figura.ci6ju enantiomerje. 

2.b Az alabbi kijelentesek koztil melyik hams? 

A. A~~-glUk6znak 31 terizomerje van. 

~ B. Az a1dohex6zok 16 ttikorkepi part alkotnak. 

C.	 A gytimolescukor es a szolocukor osszegkeplete megegye
zik. 

D.	 A gytimolcscukor a szolocukor tUkorkepi parja. 

E.	 A glicerinaldehidben 1 kiralitaseentrum van. 

3.b Az a1abbi kijelentesek kozUl me1yik hamia? 

A.	 Az ATP-ben nines kira11taaeentrum. 

B.	 A nukleinsav-eredetti purinvazas heterociklusok nem tar
talmaznak kiralitascentrumot. 

C.	 A nukleinsav-eredetu pir1midinvazas heterociklusok nem 
tartalmaznak kira1itascentrumot. 
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D.	 A nukleinaavak nem tartalmaznak peptidkotest. 

E.	 ~ nukleinsavak hidrolizalhat6k nukleotidokka. 

4.b	 RendelkezesUnkre 81lnak a kovetkezo &minosavak: glicin 
es olyan alanin, amelyben az enantiomerek 1:1 aranyban 
vannak jelen. Hanyfele dipeptid vezetheto Ie .~ekbol? 

A.	 2 

B.	 4 

c.	 6 j----" 

D.	 9 

B.	 12 

5.	 Melyik allitas hibaa? 

A.	 Mengyelejev a XIX. szazadban ismerte fel, hogy a novekvo
 
atomtomegek azerint felaorakoztatott elemek tUlajdonsa

gaiban 8zakaszoasag mutatkozik.
 

B.	 Mengyelejev tablazataban Urea helyeket hagJott es megle
po pontossaggal megj6so1ta nehany, majd oda kerUlo, akkor 
meg 2smeretlen elem tulajdonsagait. 

c.	 Meng~elejev egrmas ala, e81 oszlopba irta a radioaktiv
 
elemeke't.
 

D. A peri6dusoa rendszerben novekvo rendazam azerint tal81juk 
az elemeket. 

E.	 A peri6dusoa rendszerben, a fUggoleges oszlopokban e~8s 

ala he17ezett elemek vegyertekheja haaon16. 

6.	 J4elyik 8111tas hibas? 

A.	 Kat atom kozott kovalens koteat egy, kat vagJ harom elekt
ronpar :U letrehozhat. 

B.	 Egyszeres kovalens kotea van pl. az etanmolekulaban es a
 
C12- ban.
 

c.	 Ketszerea kovalens kotes van pl. az etenmolekulaban as a
 
CO-ban.
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D. Harom8zoros	 kov8lens kotes van pl. az etinmolekulaban 
es a N2-ben. 

E.	 lz etenmolekulaban a ket szenatom kot~atavo18'ga kisebb, 
mint az etanmolekulaban, de nagyobb, mint az etinmoleku
laban. 

7.	 Melyik Bllitaa hibas? 

1.	 1 kovelens kotes akkor polaris, ha a kotest letesito ato
mok elektronegativitasa ktilonboz5. 

B.	 1 katatomos molekulak eseteben a kat atom elektronegati 
vitasanak ktilonbozosege a molekula;polaritasat is okozza. 

C. Tobbatomos	 molekulaban a molekulan beltiii kotasek pola
rita8a kUlonbozo nagy8Bgu 88 iranyu lehet, egymas hata
sat erosithetik, de gyengithetik is. 

D. 1	 szen- es a k16ratom elektronegativitasa kUlonboz5, ep
pen ezert a CC1 4-molekula polaris. 

E.	 !zonos atomok kozott kialakult kovalena kotes mindig apo
laris, pl. H2, N2, 012• 

B.	 Melyik allitas hibas? 

1.	 1 karbonationban a C-O-kotes az egyszerea kotesnel erO
sebb. 

B.	 1 c03
2- - i onban az 0-0-0 kotesszog 1200 • 

C. 1 karbonation tetraederes szerkezetU. 

D. A karbonationban delokalizalt pi-kotesek vannak.
 
2E.	 1 C0 -ion mindegyik koteae azonos er5ssegU.3 

9.	 Melyik allitas hibas? 

A.	 1 mol annak a rendszernek az 2nyagmennyisege, amely 8ny
nyi elemi egyseget tartalmaz, mint ahany atom van 0,012kg 
szen-12-ben. 

B.	 I mal annak a rendszernek az anyagmennyisege, amelynek 
tomege megegyezik 12 ~ szen-12-vel. 



- 6 

c.	 1 m61 elektroo toltese 9,65.104coulomb. 

D.	 1 mel hidrogeomolekula 12.1023 darab hidrogeoatomot 
tartalmaz. 

E.	 1 mOl oatrium-klorid 6.1023 darab Na+-ioot es ugyao
aooyi Cl--ioot, vagyis osszeseo 12.1023 darab ioot 
tartalmaz. 

10.	 Melyik bettinek megfelele kijeleotes i11etve egyeolet 
hibas? 

A. Osszetett ioobao leve atomok oxidacios szamaoak osz
szege liZ ion toltesenek szamertekeve1 egyezik meg. 

B.	 Moleku1abao leve atomok oxidacios szamanak osszege 
zerus.
 

- + 2+ c.	 2 Mn04- + 5 N02 + 6 H • 2 Mn + 5 N03 + 3 H20 
A felirt reakci6ban a N oxidacios szama +3-r61 +5-re 
nett. 

D.	 2 N02- + 2 I - + 4 H+ = 1 2 + 2 NO + 2 H20 
A felirt reakci6ban a N oxidacios szama +3-rol +2-re 
csokkent. 

+ +E.	 NH + H =NH3	 30, 4 + H20 
" felirt reakcioban a N oxidaci6s sZSma +3-rol +5-re 
nett. 

11.	 Az abra egy kemiai reakcio eoergetikai viszonyait szem
1elteti. Az egyik betU az anran mast je1ol, mint amit je
lentesnek odairtunk. Me1yik ez a betU? 

A.	 Kezdeti allapot A rendszer
 
ene 

Co 

~ 

A

E 

giaja

B.	 Aktivalaai onergia 

C.	 Aktiv all.pot 

D.	 Reakciohe 

E.	 VegaIl.pot 
, " reakcio 

lef'olyiisa 
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endoterm + 
12. A H20 + H20 'e.xo"term" + OH- reakci6 egyensulyra ve-·H30 

zet. Az egyensuly eltolasaval kapcsolatos allitaaok kozUl 
az egyik hibas. Melyik az? 

A.	 Hevitesre az eg1ensuly a fels5 nyil iranyaba to16dik. 

B.	 Htitesre az egyensuly az als6 nyil iranyaba to16dik. 

C. HCl hozzaadasara az egyensuly az als6 nyil iranyaba 
to16dik. 

D.	 NaOH hozzaadasara az egyensuly a fels5 nyil iranyaba 
to16dik. 

E.	 Na2C03 hozzaadasara az egyensuly a.~els5 nyil iranyaba 
to16dik.' 

13. Me11ik allitas hib4g? 

A.	 C12-gaz e15allithato KMn04-tal tomeny sosavoldatbol. 

B.	 C1 2-gaz e15allithato NaCl-oldat elektrolizisevel, ilyen
kor vorosrez an6dot hasznalnak. 

C. A C12-gaz erelyes oxidaloszer. 

D. A C1 2 vizben oldodik, egy resze a vizzel reakci6ba lep: 
C1 2 + H20 = HCIO + HC1. 

E.	 A C12-gaz sarga 8zinti, a leveg5nel 2,45-szor nehezebb. 

14. Melyik kijelentes hibas? 

A. A galvancellak olyan berendezesek, amelyek kemiai energi
at alakitanak at elektromo~ energiava. 

B.	 A Daniell-elem negativ pOlusa a cink. pozitiv polusa a 
rez elektrod. 

C. A Daniell-elemben aramtermeles kozben a cinkelektrod a 
katod. a rezelektrod az anod, ott rez valik ki. 

D. A katodon mindig redukcio tortenik. 

E.	 Ha rezelektr6dok kozott CuS04-o1datot elektrolizalunk, 
akkor a kat6don rez vSlik ki. 
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15. Az egy~k allitasban h~ba van, mely~k az1 

A.	 Az amm6nia szur6a azagu, azintelen gaz, vizben j61 
old6dik. 

B.	 Az NH) e15allithat6 ammaniuma6kb61 tomen1 kensavval. 

c.	 Az amm6niat az iparban elemeib51 &llitj8k e15:
 
N2 + ) H2 = 2 NH)_
 

D. Hazankban	 a Petei Nitrogenmtivek es a Borsodi Vegyikom
binat termel nagy mennyiaegti ammOniate 

E.	 Az az oldat sotetamm6nia CuS04-oldatban j61 old6dik, 
kek szinti. 

16. Melyik kijelentes hibaa? 

A.	 Egyes femek, mint pl. a palladium vagy a platina j61 
oldjak a hidrogent. 

B.	 A femben oldott hidrogen igen reakci6kepes, mart ato
mos al12potu /kata1itikus hidrogenezes/. 

C.	 A hidrogen az 8-mez5 kis elektronegativitasu feme~vel 

ionracsos vegytileteket alkot. 

D.	 A.CaH2 es a NaH ionracsoa vegytiletek. 

E.	 a H oxidaci6s 8zSma +1.A CaH2-ben 

17. ~z egy~k kijelentea hibas, melyik az? 

A.	 Pol~mereknek nevezzUk az olyan vegytileteket, melyek mo
leku1Bi sokszor ismet15d5 egyszerti elemekb51, monomerek
b51 epUlnek fel. 

B.	 A polimerizaci6 sok azoncs mo1eku1anak mellektermek kep
z5des nelkUli egyeatilese. 

Co	 Megfele15 katalizator hatBsRra sok et~nmolekula polieti 
lenne egyestil. 

D.	 A polietilen polimer' vegyUlet. 

E.	 A polietilen monomerje az eten. 
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18. A.z egyik ldjelentes A;1ba,. Jlel~k as? 

~.	 1 piridin kepletea 
........ ~,
 

B. A piridin savas tUlajdonsBgu,	 H-C C-H,	 0 
~ 

bazisokka1 s6t kepez.	 H-C C-H 
"'l'l ............
 

C.	 ~ piridin molekul8.i dipolus j e11egUek. 

D.	 ~ piridin - ellentetben a benzolla1 - vizben jol oldOdik. 

E.	 ~ piridin es a benzol moleku1aja izoelektronos, vagyis 
azonos szamu e1ektront tartalmaz. 

19. b egyik kijelentes hibas. Melyik az? 
~ 

~.	 ~ glicerin szabalyos neve: 1~2,~propantriol 

B.	 ~ glicerin keplete: OH
 
HO-CH2-bH-CH2-OH
 

C.	 & glicerin siirUn fo~o, edea izU fo1yadek. 

D. 1	 termeszetes zsirok a glicerinnek nagJ szenatomszamu 
zsirsavakkal alkotott eszterei. 

E.	 A robbantasokra hasznaIt dinamit hatoanyaga a glicerin
trinitrat, ebben a -N02 csoport a szenatomhoz kapcsolodik. 

20. Me1yik kijelentes	 hamis? 

~.	 Az alkilaminok az amm6aiaval kozelitoleg azonos erossegu 
bazisok. 

B.	 Eros savak vizes oldataban az aminok te1jes mertekben s6
va alaku1nak. 

C.	 b etil-amin sosavas s6janak vizes oldata a hidro1izis. 
miatt lugos kemhatasu. 

D.	 ~z anilio /fenil-amin/ gyengebb bazis, mint a metil-amin. 

E.	 ~ hexil-aminnak magasabb a forraapontja, mint a vele azo
nos osszegkepletU dipropil-aminnak. 
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II. Feladatsor 

~. f'eladat 
I 

OsszeontUnk 250 em3 5.00 m610s kalium-hidroxid-oldatot as 
150 em3. 25,40 tomegszazalekos 1,185 g/em3 sUrUsegU kensav
oldatot, majd a terfOgatot\~J)dm3-re egeszitjUk lei. 
Rany m610s az old.t a keletkezo vegyUletre, il1etve a 1'e
leslegben marado komponensre nezve? 

8 -pont 

;i~ f'e1adat 

Magn~umb61 es alumin1umb61 al16 ot~ozet,l,OO grammjat f'elold

juk 20,00 c~ 6,00 molos HCl-01datban. A f'ele.legben maradt sa

vat 32,00 cJ 0,50 m610s NaOH-oldat kozombos1t1.
 
Mi az otvozet tomegszazalekos oaszetetele?
 

A relativ atomtomegek: Mg: 24,31; AI: 26,98. 

8 pont 

3. f'e1adat 

A szakirodalom 8zen-tetrakloridoa Br2-o1datot ajan1 a szenve

gytiletek tobbszoroa koteseinek Itelitet1ensegenek/ kimutatasa

ra, es nem br6mos vizet.
 
Indokoljuk meg, mi lehet ennek a kemiai magyarazata!
 

10 pont 

f. f'eladat 

A kovetkezQ f'olyamathok ismerete alapjan szamitsuk ki • szi
lard NaCl kepz5desh5jetI 

Na/szl = 'Ii.a/g/ Q = + 100,0 kJ/mo1 
::I 2 Cl/gI Q ::I + 243,0 ..Cl2/g/ +

Na/g/ Na /g/ + 1 e Q ::I + 502,0::I " 
Cl-/g/ = C1/g/ + 1 e- Q ::I ~ 355,0 " 
NaCl/azl = Na+/g/ + C1-/g/ Q ::I + 780,0 ft 

1Q pont 



- 11 

~ feladat 

Natrium-szulfat-oldatot elektrolizalunk Pt-elektr6dok folhasz
naIasaval. A kat6dterben vizgoztartalmu gaz fejlodott, amely
nek nyomasa 101,32 kPa, homerseklete 250e. Az elektrolizist 
2,50 ! erossegti arammal 120 masodpereig vegezttik. A folyamat 
hatasfoka 1,0. A fenti aIlapotparameterek mellett a vizgoz resz
nyomasa Ipareialis nyomasal az elegyben 3,20 kPa. 
Mekkora a kat6don keletkezett vizgoztartalmu gaz terfogata? 
Hany terfogatszazalek vizgoz van a gazelegyben es mekkora a 
gazelegy atlagos t/lolaris tomege? 

F =96487 e/mol; R = 8,314 J/molK.
 

12 pont
 

6. feladat
 

Egy alkant es egy vele azonos szenatomszamu telitetlen szen

hidrogent azonos m61aranyban kevernek ossze. Tizszeres terfo

gatu oxigent adnak hozza, amelyben a vegytileteket tokeletesen
 
el lehet egetni. Az egestermek 40 mol%-a szen-dioxid, 40 mol%-a
 
vizgoz es 20 mol%-a oxigen.
 
Hatarozzuk meg a szenhidrogenek kepletetl Szamitsuk ki, hogy
 
hany szazalekos oxigenfelesleget alkalmaztak az egeshez!
 

M pont 

7. feladat
 

Ismeretlen osszetetelti keverek ketszenhidrogenbol all, melyek
 
aromas gytirtit es telitett oldallaneot loldallaneokatl tartal 
maznak. A ket vegytilet azonos homologsor egymast koveto tagjai. 

A keverek 10,00 g-jat eloxidalva 14,13 g szilard termeket ka
punk. Az oxidalt es homogenizalt termek 1,00 g-ja 97,45 em3 

0,100 m610s NaOH-oldatot kozombosit.
 

Az eredeti Inem oxidaltl termek 10,00 g-ja 500 K homersekleten
 

as 101 kPa nyomason 4,24 dm3 terfogatot tolt be.
 
al Mi volt a ket kiindulasi szenhidrogen es milyen molszazalek
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ban voltak a keverekben? 

bl Mi a kat oxidaci6s termek? 

01 Irja fel .1 es bl ~s8ze8 lehetseges izomerjeinek k~plet6t! 

R = 8,314 Jjmo1 K. 
18 pont 

-


