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I. FEIÁ.DATSoR

1. Az a1ábbí át].1tások közill az cgy* !és,, nclyÍk lz?

' L. A.z atonban ní:rdcn atompálya négy kvantumszán'rral Jol-
1enezhatő"

B. A f6kvaatunszán az atonpálya nérctét határozza rncg.

c. Áz atoüpá}.ya alakja a no].1élckvantunazántóJ. fltgg-

D. A nógncaes k"lrantwnszánnak határozott a Jclcntóae , he

az aton nígrrcsea térbo korijL"

E. Á spínkvantuogzá.rn csak kétfélc órtékct vcbct fcl.

2. Az alábbi elektronszcrkoustgkct fe1tÍi:atst6 ábráL LözÍlI

az egtrák k1ssó b1b!íg, nclyi.k az?

3. Aa alébb1 állttások köziil az egyik E!!ll€., rnc}3Ék az?

Á. Valanoly nolelru1ában a nen}ötó eIcktronpér oaak cg5r
atonhoz' a szÍpa-kötés clektronpárja két atornhoz trr-
tozik. A dclo]ral1zá}t glcktronok kott6né1 több atonot
kötnek összc"

W
WTT
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A. 
^z 

Blapállapotu Na-eton: 

m F
3. Az a1apál1apotu o-atorn: m M

le 2sc.AF--1on,rypry
D.ANa+-ion: EEfWirTl_Tí Ftff
E.Alú6'2+_1on: WWW
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B. Ncn}ötó cLcktronprír Yan a Y1zmo}ekulában és az annó-

n1anolotrulában.

C. Dcloka11arí1t c1cktroDIcad'szele van a bcnzoJ-nak, cbbcn

a nolckulában hárorn p1_pálya van, czck mLnd a hat gzén-

q tornla lcítcrJ cd:ack.

D. Á kalbonÁt1onban ée a n1trát1onban Ía azÍgna-kötégck és

d'clokalÍzá].t p1_kijtégck vaanak'

.E. Az oxon1un1oaban /uro+1 háron sz1pa-kötós és cgy dclo-
kalÍzált pl-kötéE Yan.

4. Az alább1 á]"l1tágok közill az egy1k htbég, nclylk az?

l,. Á gázok no1á!i8 térfogata 25 oc-on és orl itlPa nyooáaon

2415 dm3/nol.

B. Egy nol gázban 6.Lo23 d'arab no]-cku1a Yan.

c. 24o5 an3 z5 oc-os ég o'2 MPa nyonáau H2_gázban L2.Lo23

tlarab nolckula vaa.

D. 2415 an3 r ma ayonásu' o oc-os Hr_gázban 6.1o24 aarab

nolekula van.

D. 2415 an3 sz3 oc-og és o'1 MlB nyonásu H, gázban

o13.Io24 d.arab nolclrula van
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5. Az alább1 á111tások köztil az c$Ék h{!!g., aoJ.3rlk az?

ó
ü0
ho
É

ábráa az Á-val Jclzctt nyl'l a ráoscucrglát Jc1ö11.

ábrrín a B-vol jelzett nlÉl a h1d'tatáo1óh6t JclöI1.
ábrrín a C-vel je1zett nyi1 az oldáshőt je1enti.

ábla szer1nt az old'ód.ás eldotcrú /+/.

ábla gzexÍnt az o].dódás exoterm /-/.

6. Az cgyÍk Áll1tás h1bág' noly1L az?

A.

D

c.

D.

E.

Lz

A.z

Lz

A.z

Az

A. A desztíllált
B. A 0'0l mólos

C. Á 1O_2 nóloe

D. A 10-5 mólos

E. A 1o-8 nólos

viz pl{-,ja 7.

NaOH-old.at pH-Ja 12.

H0l-olalat pH-Ja 2.

H01-old.at pH-Ja 5.

H0l-oldat pH-ja B.

7. Ind1tátolt tatt81naz6 Nac1-oldatot elcktrolÍzálwlr graf1t-
clcktródok között. A kísérlctte1 kaposoJ.atos a].ábbÍ á:.]'1_

tások közttl az cgy1k h1bág' nolyÍk az?

A. }t1ud.két clcktródon gázfeJ16d'ést f1gyclhct'|nlt nrog.

B. Az anóalolr fcJ16d6 gőiz aátgás aztnlt éa szurós sza8'u.



C. Az anód,oa lcJátszódó lcakcÍó cg5rcnJ.ctc: 2 CL- =

.Clr+2c-.
D. Á katód' kön'yékén az í:r,JÍkáto! savaa kénhatást Jclez.
E. A katód'on lcJátezódó rcakc1ó cgycnlcte:

2Hzolt/ +2a- =u"/s/ +zorf/aq,/.

8. Az alább1 állitágok köztll az cgyik h1bás' trély1k az?

A. Á h1drogén- és klórgáz clcgJrc sötétbcn változatlanul
cltartható.

B. Mcgfc1e16 }ruurínhosszu fény hatására robbanásszcrii
hcvcsséggcJ. lárrcreakc1ó ínatul ncg.

C. A lánoíntt1tágí rcakcló: clz 'no", C]. + C1

D. A lríncv1vő rrcckc1ó: ct + I{2 ---_-_--+ IlC1 + ÍL
E. A lrínozá:ró lcakc1ó: H + Cla HCl + Cl.

9. Az a1ábbl áu1tások köztil az cgyík h1bág, rreltrr1k az?

A. A 1cvcgő kőzcl- 2l téttoga/" oxtgént tartalnaz.
B, 

^z 
éL6 szctvczctck és a tüzclőbercndcaéeck fogyaszt-

JáJc a levcgő or1génjét.
c. A zöld növényck az un. aalszorpciós folyamatban oxÍ-

gént áIlítanak clő.
D. Az ctrbcri szclvczct f rírad'élconyabb Icsz, be a Icvcgő_

bcn az orlgén koncentyác1óJa a no:nálisnál kÍscbb.
E. Kcvés zöltl tcriilcttcl rcnclelkcző városban, ke1l6cn

uern ezc].].6ztctctt helyÍségbcn az or1gén Lonccntrác1ó-
Ja a normálÍsnál klsebb.
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1o. Az cgrnik kÍJc].entós vag1r a hozzátartozó cgycn1ct b1bás'

nclSrll az ?

A. A sa16tronsaY az czt1stöt o1dJa' az aran3a t nen.

B. Az ez|Jst oIdód'ásálak c8]r6n]cto: Ag + 2 I{N03 .
=2ÁgNo3+%.

C. A sálétronsav clőállitása vé8ctt az annónlát or1dál_

jrík' 4 NH, + 5 02= 4 N0 + 6 \a.
D. A n1tlogén.,monoxld könnycn oxldáIódÍL n1t:rogéndtor1d-

dá:2No+02=2N02.
E. A nd.tlogén-tl1ox1tl ox1gén Jc1rnl étében vLzzcl salét-

rorusavYá egycsti1 :

4 N0, + O, + 2 H20 = 4 ill{03.

11. Az cey1k állitág $!!1!g' rnclyik az?

A. A gyéroánt atonrácsot képez. A szénatonok cgynástól

egyenlő távolságban' tetraédereson hclyczkcitnck cI.
B. A g.rafit nolokularáosot képcz. A tácspontokban szén_

nolc]culák bclyczkcdnck cl.
c. A gyénánt nem vczct1 az clcktromog Áramot.

D. A glafit vczet1 az clclrtronos áranot.

E. 4 gyénánt r1tka áavá:ry' a gxafit lénycgcscn nag3robb

nenaJ:iséebcn forclul cló a tc:mészctbcn'



7/.
-6-

12. Az cgJák áu1tá" !lEb' ncly1k az?

A. A CO-Eolclcula uenkötő clektronprírjával fénÍonokboz

kapcsolódhat.

3. A vér hcnoglobinJában lcvő vas neg tudja kötni a

CO_ot és szén-nonoxÍtt-bcnogIob1n kelctkcztk.
C. A gzón-nonoxÍt!-hcrnog1obin Ígen stabiI1s, ncgakadá-

lyozza a gzc:rczct ox1gérfclvétclét.
D. 3c1élcgczvc a Co-ot, nfu k1s konccntráoÍóban Ís ha-

lrílt okoz.

E. CO-nérgczés rj.tkán fordul eló, ncrt a 1cvcg6bc kc_

ltilt c0 ozuIós szagáról gyolsan felisecrhctő.

J3. L \o2 reakció1 köziil az cgJÍknck az cgycnletc $!!&l
nelyik az?

A. A %02 könnycn bonlik: 2 H2o2 = 2 H"o + 02.

B. A H202 ortdá1ja a l--Íonokat:

B.ZOZ + 2 f + 2 H+ = I" + ZHrO.

c. A' H2o2 oxtdálJa a Fé/oH/z-csapatlékot:

H"Q, + 2Te/oH/, = ZTc/Otr/ 3.

D. A H202 rcd'ukálJa a túto4-_1onokat:

2ltu04- + 3l1zoz + 2H+ o 2nih2+ + 5o2 + 4\o.
E. A. H2o2 or1dálJa a HrS-t: Hro, + %s . s + znrs.
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14. ney czíigtögen caillogó fénforgács tLzzqL ncm rcagá).,

alc Ecl-olalatban H'-foJ]"őd'és közbcn ezÍntclonür otréő-

alÍk. A HC]._os oldatboz NaOE-old'atot öntvc, febór osa_

patték kelotkczik, anc1y az NaOH_oltlat felcslcgébcn o1_

d'ód'lk. Ha a Hcl-os old'athoz NHr-oldatot tinttink, fchér
csapad'ék keletkezík, ancly az NH, feJ.eal.cgében nar..

oj.dód1k. A líCl_os oldlatbaa H2so4-oldct batáeáta nao

keletkez1k csapadék. M1 a vlzsaáIt fén?

A. Pb D. Fc

B. A1 E" Ca

C. zú'

15. Az ezüsttükör próbára vonatkozó alábbi megá1lapitások
közü1 rneJ.yik ig'az?

A. Az czí7sttiikör-próba sz oxoosoport k1nqtatására al-
ka].'nas reakc1ó"

Bn caak ald'ehÍclek és ketonok adjáI.
c. csak ketonok kjmutatásála használható.
D. .Aronás gyiiriihöz közvetleniiJ. kapcsolódó fonmlloeo-

portot tartalmazó alctch1clck a próbát ncrn at[Ják.

E. Fo:mÍlogopolt kl_nutatására nÍadÍg alka]-mazható' k1-
vévo, ba a nolekuJ-ában bcnzofu5rilrti 1s található.

}6. A 2-buténre vonatkozó á11Ítáeok köziiJ. mcIy1k b1bág?

A.Kétféle 2-butén nolckuIa lótcz1k, a alsz-Z-butén és

a tl'ansz-2_butén.
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B. A két no]..kula csak alacgony hónétgéklctcn ktiJ.ön1t-

bct6 c1 cg7nástó1' szobahőnérséLlctcn cgpásba tutl-

ngk alakuln1' tebát az cnl1tctt két szerkczet a

2-butéa kót konfonoácÍóJát Jelölt.
c. A kót noleLula fl'zítaÍ á].taaaló1 lcü1önböz6ek.

D. A két no1ckula cgymásnak tér1zoncrjcÍ' nclt a két

szorkazct osak az atonok térbcl1 clhclyczkcclésébcn

kijIönbi5zÍk egpástól.
E. I{1nd'ké t szerkezetben a szénatonok cgy sikban hc-

]-ye zkcdnek cI, csak a azígrna-kötések k öriiL Ycn gZa-

bad rotácló.

u. A zgíIokra és olaJokra vonatkozó ríllitások köziÍL ncly1t
Lg]az?

A. A zsirok és olajok a glikoJ.uak nagy szénatorqszálu

tclttett és teutct1cn kalbonsavakkal ac11czétt

számazéka1.

B. A zs1rok és olaJok kcYcrékek, tle cgy no}ekulán bc-

Iti1 általában azo]xog karbongavrészlctck fortluInak

e16.

C. Az ac1].cző savak nindig páros szénatornszánuak' nolt
czckct az élő scJt acctllcsopoltokból óp1ti fcl.

D. Á zsltokban több a tclttetlcn kötést tarta]rnazó rész-
Ict' nclyck !égzlc&cscn pol1ncr1zálódlak. fu1att a

zsÍlok sztlátalak' Ez o1aJok folyadékok.
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E. A zsuokban clőford'nló kott6skötésck !.atalÍtlLul
b1d.rogénczége az tln. zsÍrkcnén3rlt és, nolyaclc crod-
roényc a margarÍn.

A batszé:ratonos cubok lcö ztll a

" 8 -D el11k6z/ a lcgstabÍlabb

3e/. 
^z 

alább1 állÍtások köztil
kóz nagsrobb stab1utását?

Y/.

gzóI6otüor,/pontorrbban

,/lcglrtacbb a Lépz6i1ríob6-

ncly1l nrgyrrázza . D-81Íl-

18.

A. A szőlőoukor roo1ckulá1 stabLlabbak, nert8%H'it"o"tu.t,
oltlatban Ía ogak néhány %_ban taláIható a nylltláaou
foJna.

B. Va1ancnn5rl bat-rzónatomoa ou}o!-no].clu].a vlzca közcg-
ben cg3.cnsul1É rcako1óban szőlőolüorrá ÍzoncrLz,áLód-

ha t.
C. A gyiirtls fotnáJu sz61őoukor-no1cku1a ncn tartalnaz

rcaktiY aldchitl- ogoporto t.
A sz6lőorrkor nolcku]át altotó báttagu' gzéL' konÍor-
nác1óJu g:r{irtlbcn a oaoportok clrcuctcz6ilósc a 1cbct6

lcglrcilvezőbb' a h1tlrogénaél rrag5robb osopoltok cEvato-

riríJ.Ís hclyzctbc kclttbck'
A szőlőotüormolckula két változata, az o(ós a

$ -o_gr{ikoz Y1zcg közcgbcn cg3nnásba tuil alaklrrnÍr Így

nÍndÍg ba tud á11n1 a }cglrctlvczőbb cgycnsuly1 arán&

D.

E.
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19. A pirídj:e tulaJdonságaÍra vonatkozó átl1tágok köztl]
ncl1rlk híbág?

A pÍlÍd'ln poJ.áris éa apoláris o1alószerbcn 1s JóJ-

o].d'ód'tk.

Erógcbb bé,z7s, nl_nt az an1lín.
Á bcnzoI és a pÍrÍd1n nolckulái izoelektyatosak.
A pLrldJ.nmo1cku1a tlÍpóJ-usos; a dÍpólus ncgativ sar-
ka a nJ.trogéna tomon van.

Erős gavakkal sókat k6pez, nclyck vÍzcg old'atban
lugo aan bíd.rol1zrílnak.

20. Á fchérJékre vonatkozó álJ.Ítások köziü nelyik bclyes?

l A, Á f.héljék crélyes Eavas b1alrol1z1s hatásála anino-
ssvak kcvorékévé alakq1nak át.

B. Á fehérJék fc1ép1tégében nlrd'cn an1nogavnak csak a:

L_tonf1guráo1óJu enant iornerj e veaz tészt, klvé-
tc1 a glicÍrr' nclJp'ck n1ndkét cnant1onerJc előforclul.
A fchérjék konfo:mációJrínak változókonyságát az bi-;z-

tositJa' hogy a po11an1d'-1rínc osak sz1gna-kötésckct
ta!ta]_maz' ig1r valamennyi kötés, nÍnt tcngcly költil
a lríno clcsavarodhat.

Á febérJékct fclép1tő anhosavak kÍ1'álts szcrkczcttiek.
Á polípcpt1cllrínc konfomációJát a fchérJc-nolckqlg
c1s6tl1cges szcrkczatén'ek ncvczztlk.

A.

B.

C.

D.

E.

c.

D.

E.
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rI. FELADAESOR

1. a,/ Egy tivcgkádat hárouorcgyctt tészéLg itcgztl].lált v1z-
zcl tö].ttht rncg és é96 dtb'1drogén-szulf1d 1á!8Ját
usv bány1tJut e.Ülzrc, bogy a vÍ1ágttó róazc ér1nt-
kczzék a vÍz fcliilctévcl.
Ezutrín a 1í.g ncgfe1c16 nozgatáeával bct{lLct, Jclc-
lcet ral zolun} a vtz tcLsz1nérc. M1 lchct az a tct-
rnék' anely nen olilód'Ík a Yizbcn' bancn f1nonaa clo-
gzolva a felszlacn naratl? Rcakolócgycnlctct ée na-
g3rarázatot 1s 1rJunk'

b,/ Dt}.íd'rogén-szu1f1a[ eázt állÍtlu'L c].ő uglr, bog5r gáz-
fcjlcsztóbcn 44 e vas/n l-szl^LfÍaln ].1o g 612 móLos
gósavolalÁtot cscpcgtctlrnk /a sógavoldat sttrllaógc
trt 8,tl cr.3/. A kclctkczel\ gázza:- ncggyrJtá.e utáa(a
fc]-atlat a/ lészc azcrt_r't)ábrákat raJzotunt a vlz f,cl-
s zÍ]xéIe.
A Ejzo].áshoz hány gram it1hÍilrogén-szulf1il á11 rcn-
tlclkczésiiDtrc ?
Aj./Fc/ = 56,0 ar/s/ = 32ro /E/tl/ - Lg as/Q/ - 35,5

6 pont

2. 25 cm3 dthid'rogén-pcrox1d /Í1202/ old,atból 25o g3 törzg_
old'atot kész1t{ink. 

^A 
törzsoldai loro "'3-ét Klfuon-olilat-

tal, násÍk 1oro cm3_rít Kzcl,zo..ol:dattal negt1trái3lrt sa-
Yas közcgbcn. Á lüyho4-oraatüoi, ncly Orolo0 mol,/dn3-cs,
20t3 cm- fogy a H202 ncgbatározásála. 

^ 
K2cl2o7-o].ilatbó1

lJr1 cn3-re van sziikaég.

a/ Hatátozzrrk ncg a HaOa-olclat tiÍnóuyaégét g7d-u3-bcn,

b/ a Kzcr2ol-o1ilat konccntráo1óját mol/dn3-bcn!

c/ szán1tsu} kl, hogy az elcdct1 H2o2-olöatból bány om3-t
kc1l clbontan1 /1'Exo2 katal1zátorral,{ b,ogy a képz6d.ött
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gázzal 22 oc-on ée stanalard nyornásm /or1 ttPa,/ rneg_

töItsi'n} cgy 5oo cm3-cs lonbíkot !
KÍcgószÍtcni16 reakc1óggrenletek :

!únOo- + I1,2o, + H+ = }h<t + i{rO + O,

crrora' * \oz + H* = cr3+ + HrO + 0r.

12 pont

3. Keverővcl ellátott o'42o kJ.K-1 bőkapacitásu kalorírné_
tclbc 5oo'o "'3 or10 mol/d-rn3 koncentrácÍóju H2so4-olda-
tot öntl+nL. A hócgycneuly beál}ása utrín a rcndszer hő-
nérséklctc: 2or0 oc. Dzután a kalori-néterbc 5Oor0 g

J. töncgszázalékos, 20'o oc h6nérsék1ctt1 Na0E-olttatot ön_
tiin}. A kalorlmétcrt lezárva az clcgyct kcvcrgetjiik.
filapitsuk neg, hogy a lcJátszód.ő fol]rarrratok utá;r nclrko_
r.a lcgz a tend'szcr cgycnsuIy1 h6nérsék1ete?
A'híg old'atok fajlagos hőkapacÍtása /talhíicl és giilüsé_
gc azorrosaak tckLnthctő az ol.d'őszcr fajlagos hőkapac1tá-
sávq1 és siirÍiségévcl.
Ezért:

Co. 4;LBJ tJ. kg:Ir-I

$. lr0 kg.dr,-3.
A vLz éa a b.ÍdJatáIt 1onok képz6déshőil

\d/\o/ = -286ro kJ,rnol-l

V:f.*/ = oro rt

%/oÍr/ = -23090 n

/^ Bz,áÁLtágnál fcltétclezz|1k, hogy Or} Eolos olalatban a
H'sOo tcUcsclo alÍgszocÍált állapotban Yan, nJ:acs

HS0n--1q17

10 pont
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4. Á PxcUHz vog]r{Llct 1 nolJá.t 7a4 dl.3 gtqld.rlal állapotu
/25 oc, 0r1 MPa,/ oxÍgénbcn t6lcélctccca bl€gctJuk. Az

égéstctmék folyékony |ázLsa 206 s 4716 tiiucgazázalékoa
foszfo:reevo1d'at' gázfáz1aa pcilÍg 1 : 2 nolaráaJru

0t-C0a-6]ggJ'.

AlJ.aplteuk ncg a vcg5rtllet képlctét, ncvót, e írJuL
fc1 az égós cg5ren1ctét t

ar/?/ - )Lp
J.2 pont

5. A }rc*ár' nagao hőnérséklctcn a kövctkcz6 cg5rculct czer'.Dt
t[1gszooÍá1 :

cet+# crur+cru5

5z7 oc-oa és 4.1o7!a nyonáson az cglrcaau1y1 gázclcgy stl-
riiségc: 3 -347$ kg6-3.

Snánítsuk kl' az aclott áJ.lapotban:

a/ EÁlty bos a d'Ísgzocíác1ó?

b,/ Íúaklcora a kornponcnsck parc1álÍs nyomása ?

c/ Ickkora a d1gszoo1áo1ó folyanatának konocntráo1ót}al
/Ko/ és paro1á}ls nyornásolckal /\/ k1tcJczctt c6Jrcngu-

J.1rl ái.laadóÍnak az értéJ<c?

ltz/C/ - L2rO Ax/H/ - arg

R - 81314 .r x-1mo1-1

14 pont
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6. EgylO@'o -3 térlfog.tu oIÓatboz, ncly olöott an]rag-

ként 1'00 g NaF_ot' 3100 8 NaBr-ot és 4r0o Nal-ot tar-
tal-naz, 2o613 q3 0r200 nol/d.n3 konocntrác1óJu AgNo'-ol-
datot ad.unt.

a./ Az c1cgJrttéskor n1l:rcn osapaitékok kclctkozack?
b/ Insatbésiik után n5*Lycn oldott veg3rii1otckct tarta]Iaz

az olilat' ég nckkora lcsz azobak a konccntrácÍója

no]-,/dn3 cgységbcn?

A oeapa<léldcÍválasztáesal J áró té:{ogetváItozágoka t
c3üanyago1Jut.

A száE1tágolrboz szu}ségcs adatok:

AJF/ = Lgro qw/ = 8o1o Ar/I/ - L27tO

A.ttta/ o 23ta \Jte/ r: 108;0

OlilékonyságÍ azorzatok :

xoru/ AgT/ - 1, 5. 10-16 ro12dru-6

Kold/Aslr/ - 613.10-13 rot2dn-6

Kold/AcF/ = lr0 rool2drn-6.

J.2 pont

7. Az alábbÍ rcEko1ósénábaa A, B' c' D' E szcrvcs nolc-
kulá}at Jc1öLncL. Az A cnJrag cgy azénhÍdrogón, nclyack
E_,!c YoBatlozó rclativ nolcku]atönq$c tWl/Mx!: 0l411B.

Fclcalcgbcn vctt brónos aí,?,zc:'- s kövctkcző rcakc1ó szc-
rÍat rcagál :

A+Bra-ABrz
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Rcakolóséna:

H+ orÍtláo1óÁ+H'o ----+ B __--€ c+I{2o
cu0

oxÍitáo1ó
D+COt+I{tO

forró EN03

H+
D+B 1:=* E+Hro.

- TlJu} fcJ- a bctiikkcl JcliíIt no1ckulálr szcrlczctl lrópIc-

tét l

Ar/c/ -L2 A,r/Í1/ -L M/a/ -L6

J.6 pont






