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FEIÍJADAT0K

I. Felad.atsor

Az első felaclatsorban húsz kérd'és szerepel. Miaclen kérd'és után
5 választ tii:rtettünk fel, amelyeket A' B' c' D és E betíikkel
Jelöltiink. IrJuk a Válaszlapon a felad'at sorszáma rnellé azt a
betüt' arne1y az adott kérdésre a megfelelő választ JeLö1i.

1. Az a1ább1 kÍjeJ.entések közi'il az egyik bÍbát tartalmaz,
me1yÍk az?

A. ila egy atomból kísza'kit'." -*-:.,,--.. 'J5te1en .,,,.4r távo1-
ságbó1 erecleti atompályájára visszakerü1, ugrananny1 ener_
gia ad.ód1k át a kiirnyezetnek, mint amennJri a leszak1tásb'oz
szükséges volt.

B. Kisér1eti1eg neghatározható, hogy az elektronok nekkora
energiával kötőd'nek az atomban.

c. A nitrogénatom ls páIyáján Ievő két elektro! er6sebben kö_
tőd'ik az atomban mÍnt az oxigérratom ls páJ.yájrín ].evó két

. elektron.
D. A nitrogénatorn J-s pá1yáján 1ev6 két e].ektron erősebben kö_

tőd.ik az atombanrmint a 2s pá1yán levő két elektron.
E. A n1trogératorn 2s pályáján 1evő két elektron erősebbea

kötőd'ik az atomban,mínt a 2p pályrín 1ev6 elejktronok.

2. Az alábbi kijeIentések köztil az egyik b'ibás, meIyik ez?
A. A kova1ens sugár két egyszeres kovalens kötésgel kapcso-

lód'ó azonos atom közötti kötéshossz t'e]-:e.

B. A pÍ_kötések ua$rmértékben befolyásolják a kötéshogszt,
ig az atomsugár értékét is. A pi-kötések számárak a nö-
vekecléséve1 nő a kötéshossz, mert a nagy elektronsüri.iség-
nek nagyobb a helyigénye.
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C. Az ionsugarat a legtönörebb 111eszkedlésü iorrrácsos
kristályokban az e}lentétes tö1tésü ionok atomnagjai
közötti távo1ságból számitják.

D. A fémes sugár a fémrácsban az atomok közötti legkisebb
távolság felével egyen1ő.

E. A van d.er lt/aals sugár azon legkisebb atorn-atom távolsá-
got jellemzi' ameIyné1 még a klasszikus értelemben vett
kémíai kötéssel nem ke1l számolnj.. Egr ad.ott e1em atom-
sugaraí közül míndig a van aler Waa1s sugár a legnagyobb.

3. Az alábbi kijelentések közü1 az egyik hibás' illetve
pontatlan' me1yÍk az?

A. A vizmolekulában az oxigénatom és a két hidrogérratom
vegyértéke1ektronjaÍból két nemkötő és két k6tő elektron-
pár a1akul ki.

B. A hÍtlroxitlionban három nemkötő elektronpár és egy köt6
elektronpár van.

C. Az oxónirrmionban három kijtő elektronprír és egr nenkötő
e1ektronpár van.

D. Az önál1ó vizmoleku1ában levő két nemkötő elektronpár az
oxÍgérratom és a két híclrogénatom magjának a vonzása alatt
á11.

E. A vizmo]-ekulában levő két nemkötő e!.ektronprír behuzód.ik
az oxigénatom központja felé, és ezélt a két kötő e1ekt-
ronpár közti. szög csökken' a tetraétleres szögné1 kisebb

l aao

4. Az a1ábbi kijelentések közül az egyik hibát tartalmaz,
melyik az?

A. A mo1eku1arácsos kristá1yokban a molekulák közijtt fe11épő
kötések er6ssége kisebb a mo1eku1án be1üli kötések er6ssé-
géné1.

B. A molekularácsos anyagok olvad.ás- és forráspontja víszony-
lag aIacsony, mert a mo1eku1ák közötti másocl1agos kötések
gyengék.
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Alacsony hőmérsék1eten és nagy nyomáson a nemesgázok is
cseppfolyósíthatók, sőt molekularácsos kristályaik ís
e1őá11íthatók.

Az argonkrÍstály rácspontjaiban 1evő Arr-molekulák között
igen grenge un. d.iszperziós kö1csön}ratás lép fe1.
A d.iszperziós kölcsönhatás az atom elektronfelhój ének
piJ-lanatnyi deformálódása sorÁn a1akul kí.

a1ábbi kijelentések közül az egyík hibás, melyík az?
Egy arryag képződéshőj e azt fejezí ki, b.ogy mekkora a b'ő-
változás, ha ennek az anyagnak 1 mőlja képződ.ík valamely
reakció során.

Á reakcióhő megmutatja, hogy mekkora
ha a reakcióegyenletben f eltiintetett
gü anyagok alakulrrak át.
Az oId'áshő szÍíÍnértéke akkor egyenlő a hővá1t ozás rlagsá-
gáva1, ha egy mó1 anyagbó1 nagyon hÍg oldatot készittink.
A reakcióhó mértékerysége kJ.mo1-1.

Az égés hőfejlőd'éssel jár, tehát az égés exoterm folyamat.

6. Egyensulyi állapotban levő, IoÍO'-kristályokat is tarta1nazó
telített lorTOr-o1dat kÍs részlet3:_vet kisérleteket végeztünk.
A rnegfigye1t változások közü1 az egyik híbás. Melyik az?
A. Ha az o1cLatot enyhén felmelegitettük, a kristályok meny-

nyÍsége csökkent.

B. Ha az old.atot lehütöttük, a kristályok menrr'1risége
növeked ett .

C. Ha az o1d.atból - vá1tozatlan hőmérsékleien - kÍszed'tük
a kristályokat, ujabb kristályok vá1tak ki.

D. I{a az o1d'atba vizet öntötti.ink, a kristá1yok nenny1sége
csökkent.

E- Ha az o1ilatba tultelitett KrTO.-o1ciatot öntöttünk, a kris-
tá1yok menny1sége n6tt.

c.

5. Az

Á.

D.

[r

D.

E.

D

c.

a trőváItozás akkor,
mennyiségü és nÍnősé-
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Az L" + Br a_-:2 ÁB
reakció egyensulyra vezet.
Az ábra e reakcÍóra vonatko-
zik" Az ábráva1, i11. a reak-
cióval kapcsolatos egyik ki-
je1entés hibás, nelyik az?

t je1ö1i az
r-do t "

va j e1ö1í a

va az Íd6ve1

v, jelöli az
kezd.etb en 0.

E" v' és v2 bizor\yos idő e1teltéve1 egyenlővé vál1k.

alábbi kije1entések közül az egyik bibás, me1yik az?
Ha egy oldatban több a tridroxid.Íon, mint az oxóniumion"az old.at bázíkus kémhatásu.
A bázisok o1yan hidroxid'vegyületek, amelyek ha vizbeno1dódnak, hidroxidionokat juttatnak az oldatba.
Bázis pl. 8. NaoH és a ca(Oli)r.
Brönsted. elmélete s
a Hco' + Hr. - 

"..o;":T;-":::t;ir.|ázÍsként 
víselkedik

Brönsted elmélete szerint a víz bázístrént viselkeclik a

A. A' és B, e1egyÍtésének pÍllanatától eltelt

felső nyillal jelzett reakció sebességét.
csökken, végü1 O 1esz.
alsó nyillaI jeLzett reakció eebességét, mely

+ H20 = HcO; + oH- reakcióban.

)l

B.

D.

B. Az

A.

D.

B.

E.

,13-

alábbi kije1entések egyikében hiba van,
A 1egtisztább hidr.ogén gázboz NaoH-old.atjuthaiunk" A hidrogén a katódon red.ukció
ZH1O + 2 e- =. H, + 2 0H-.

me1yík az?

e1ektro]-iziséve 1
során ke1etkezj.kz
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B. Hid'rogén gáz képződÍt ka1cÍum-hÍd'rid'ből viz hatására:
ÍiÍÍ"JrÍí3'";.ÍiJi}j:-] '"r' o_"".iió során a CaH.

C. Laboratóríumban sósavoldatból^fémcinkke1 ál1Ítunk e1ő

' ":T":;::'",':,+ 
2H'o+ = '"';-.';" + 2H"o'

keletkezik: , * i"|u" 
fuvatnak, H, tartalmu gázelegy

E. A metán "u."'."*"""l*;J:;*;" i"_tur"tt"uík hid'rogén:crln+t/2or=CO+25.2.

1o. Az a1ábbi kije1entések egyikében bÍba van, melyik az?Á. A vÍz tiszt
f orra 1 j á k,,:-:, 

: 
ri:, 

-í#J;;' 
: ;"ffi j ;::iÍ:' 

" 

j';u': "'ujra cseppf olyósit j ák.
B. DesztÍ1láláskor a vÍzet a nem 1llékony szennyezéseitőltisztitJuk meg.

C. fonmentes vi
állÍtható. 

Lz ioncseré16 mügyanta alkalmazásáva1 is elő-
D. Á vizet megfele1ő^ Íonc serélő nü' kationot rpr.. ;r;'.;;ái;;-:l*""'tán átfolyatva a

ra cseré16dnek, ezek n"ur* "r"'j[il'lí'"]ii]!Í.j3..'"*'' :u;::*"rjil:::""i::j, 1":|o+-:"gÍtségéve1 á11itottak e1ő.
ionmentes 

"i:;: 
'-'":1o Ua3(P04], és rtsr(Po4)2 a tiszta'zto1 elvá1asztható' /teszr:rn-eta /! -

II. Lz alábbÍ nitrogén-oxid'okkal kapcsolatos á11itások egyiké-ben van egy hibarmelyik az?
A. Nitrogén-mono

sav- o 1 d'at b ó. ;.T" :;:iT":l:, f : 
"::ff 

" 
]::-"il: il i]]:HT-ao * 4HN03 - gu(NO3)2 + 2NO + ZH12O.
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B. A nj.trogén-monoxid. szintelen gáz, Ievegővel érintkezve
barna szinü nitrogén-d'ioxÍd-dá oxidá1ód.ík:
2NO+Or=2N02.

c. A N0 és a }T0, is igen veszélyes, mérgező vegyület.
D. Nítrogén-dioxid képződik, ha tömény salétromsav-o1datban

oldunk pl. fémezüstöt:

Ag + 2HN03 =,q.eNOj + N0, + HrQ

E. Salétrornsa.vat az iparban ammóniából állitanak eló oxj.d.á-
cióval. Á realrció során átmenetileg No, majd- No2 keletke_
z1k.

12. A fémek iparí e1őá11itásáva1 kapcso1atos kíje1entések egyi-
kében hiba van' melyik az?

A. A fémeknek vegyü1eteiből va1ó előállitása mind.ig red'ukciós
folyamat.

B. Sok fémet /p1. z Te, Zn, Pb/ ércéből szenes redukcióval
ál1itanak eIő.

C. Áz alkáliíémeket vizrnentes ha1ogenidjeik olvadékelektroli-
zíséve1 á1litják eLő. Az alkálifémek a katód.on vá1nak 1e.

D. Az alkáIiföldfémek már vizes oldatuk elektrolizisével Ís
e1őá]-1ithatók.

E. A1uninotermiáva1 állitják elő a nehezen o1vad'ó fémeket,
p1. a krómot: Cr'O, + 2A1 = A).ro.' + 2Cr.

L3. lyz a1ábbi kije1entések egyikében lriba van, melyikben?
A. Az aluminium-klorid' vizes o]-datából bázis hatására nagy-

felületü, barna szinü' pe1yhes csapadék' A1(oH)3 vá1ik ki.
B. Áz 41 (0H)r-csapad.ék savoIdatban old'ód.ík:

a1(oH)3 + 3Hro+ = 
forfnrolef.
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Áz A1(0H)r-csapad'ék erős bázisok oldatában is o1d-ódik:
a1(oH)3 + oH- = foi<oHlo]-.
Az A1(0H)r-ot az iparban adszorbensnek használják.
Az a1uminÍ um-k1orid. vizes o1d.a'ta hid.ro1izís miatt savas
kérüratásu: 

[o'.r"rolrj3* * Hro = HJO+ n 
[nrtHrolrolr]2*.

alábbi kijelentések egyikében hiba van, melyikben?
Áz ezüst -ha1ogenid'ek fény hatására fémezüstre és ha1ogén-elemre bomlanak.

A fényképezésre haszná1t fí1mek kii]_önböző ada1ékanyagokmellett finom e1oszlásu ezüst-bromid'ot és zselatint tar_
talmaznak.

C' MegvÍlágitás hatására megind'ul az A8Br bomlása.
D. Előhiváskor a NarSro, hatására az AgBr bom1ása folytatód.ik.
E. Ahol erős fény érle az AgBr-ot , ott az előhÍvás után feketelesz a kép ,/negativ kép/.

15. lz a1ábbi kije1entéselc egyikébe hiba csuszott, me1yíkbe?
A. A kristályvÍzes réz(11 )-szulfát kék szinü kristáIyos

q]r./qÉi.

'. 1 _a:'o+. 5HrO hevités ha'tására eIveszti kristá1yvizét ésfehér 1esz.

Kihevitett réz (Ír)-szu1fátta1 el1enőrizhetjük, tartalmaz-evizet a tömény etano1. I{a összerázásko:
me8' az etarrol vizmentes vo1t. 

P a cus04 nem kékii1

o-_aoaoo kék szinü old-ata a be1ebe1yezett fémvas hatásáraelha1ványu1' a vasTa pedig vörösréz válÍk kí.

c.

14.

D.

n

A.

D

c.

D.

E. A cusO4-oldat NH, feleslegének a hatására sötétkék szinü
l-esz ' konplex 

Ltot*, )o.l a*-ion keletkezik.
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16. lt szénregyi.iletekre vonatkozó állitások közül eey hÍbás.
Melyilc az ?

A. A szénatomszéín növeked.ésével a lehetséges Ízomerek száma
rohamosan nő, mivel a szénatomok sokféleképpen kapcsoIód'-
hatnak egÍmáshoz.

B" Az elernek közü1 csak a szén alkothat o1yan vegyiileteket,
neIyek molekuIáibal]. az azonos atomok kor1át1an számban
lrapc so 1ódha tnak egymáshoz.

C' }'z előző pont érte1rnében a sze'ves - azaz a szénvegyü1etek
alapvetően kiilönböznek a szenet nem tartalmazó vegyü1etek-
től, hiszen egy e1térő kötéstípus a rájuk je11emző. Ilyen
- és csak ilyen - szempontból ind'okolt a ||gzervegrl és
'! szerve tle:r't kérnia megkü1önböztet ése.

D. Kezdetben el ó1ő szervezetből elkí.ilönithető anyagokat nevez-
ték szerves vegJrlilet ekn ek. Ez az elnevezés ma már nást je-
.lent, hiszen gok olyan szerves vegyiilet i.smeretes, amelyet
1aboratóriumban á11itottak e16.

E. Á szenet nen tartalmazó ísmert vegyületek szárna néhány
százezet, mig a szenet is tartaInazóké több mi11ió. Ez
e1ső pi11anatban meglepő, ha figye1embe vesszük azt, hogya szervetlen vegyületek felépitésében a perj.ód'usos rend'-
szernelt csaknem mind.en eleme részt vesz, mÍg a. szeTves
veg;rületek tulnyomó része csak négy organogén eIemet tar-
talmaz.

17' A szerves vegyületek szerkezetére vonatkozó ál1itások közülcsak eg:/ helyes. Melyik az?
A' Egy kiralításcentrumot tartalmazó mo1eku1ákban a kÍrális

szénatom körül kétféIe konfígurácÍó lehetséges.
B. Két kiralitáscentrum esetén 22 = 4 enantíomer képzelhető el.
C' Egymássa1 tükörképi viszonyban 1evő mo1ekulák enantiomerek,

vagy más szóva1 d'iasztereomerek.
D. Lz azorros összegképletü, d.e e1térő moleku]-aszerkezetü veryü-

letek geometriai izomerek.
E. A kettős kötés tenge1ye körü1i e1fordulással 1evezethető

molekulák egÍnrás konformerei.

1o
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18. A monoszacharídokra vonatkozó á11itások közü1 51_$!!!g.
A" Á természetben a pentózok és a hexózok ford.ulnak e1ő a

l egglrakrabban"

B" vglamennyi vizben jó1 o1d'ódó, kristá1yos anyag.

C" Kristá1yos állapotban mind'en monoszacharid. nyi1t 1áncu 
"mÍg oldatban o< és É eytirii. szerkezetü.

D" Vizes old.atban az n é= É változat éppen a nyilt ldncn
formán keresztül alakulhat egymásba.

E. A 1egtöbb monoszacharid. écles izu, d.e nem egrforna mér-
tékben. Az édes izt a hÍd.roxilc soport ok eIhelyezkedése
b efo1yáso1j a.

19. A benzol szerkezetére vorratkozó állÍtások közüI egy hibás.
A" A benzolgfirüben a szomszéd-os szénatomok közöttÍ távolság

azonos: 14o pm.

B" Ez a kötéstávolság rövÍd.ebb mint az egyszeres C - C kötés,
d.e hosszabb, mint a kétszeres C = C kötés"

C. A szén és hidrogén atommagok közös sikban helyezkednek e1:
a szén atommagok egy szabályos hatszög csucsain' Ínig a
hidrogénat omrnagok ugyo hogy a kötésszögek pontosan 12oo-
o sak.

D" A szigma-váz sikja mindegyik pÍ-mo1eku1apá1yának csomó-
sikja.

E" A háronr beti ltött pÍ-pálya közlJi- az egyíknek az előző
pontban em1ített csomósíkot kivéve níncs' a másilorak egr,
a hs'rmad iknak két csomósik ja van.

2o. Az alkil-halo genÍd.ekre vorratkozó á1lÍtások közüJ- egy a he1yes.
Melyik az?

A. Acetonos old-atban nátrium-hid'roxíd.d.a1 me1egítve az alkil-
halogenidek eliminációs reakcióban o1efirrné alakulnak.

B. Nlésszel hevitve az alkil-halogenid.ek a1koho1okká hid.ro1í-
záLnak.
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C. A k1oroform ,/d.iklór-netán/ gőze altató hatásu. Áltatásra
azonban ma már kellemet]-en melléklratásai mÍatt nem hasz-
ná1ják.

D. A freont /d'ik1ór-dif1uor-metán,/ spray-kben nyomógázként
alka1:mazzák, kihasználva, hory szinte!.en, szagta1nn,
s z oba]xőmér s ék1 e t en gáz inal:maz á1lap ot u. Pol J.rnerÍzác ió j á-
val a PYC-hez hasonló szerkezetü, "d,e kémÍa11ag e1Len-
ál1óbb müar1yag készithető.

E. A telített szénatomoktroz kapcsolódó hÍdrogénatomot UV_
fénnyel megvÍlágitva vagy magas hőmérsékleten lehet e1eni
halogénnel /CI, Bl2/ ha1ogén atomra cserélni.



_13 Y/*

TI. Felad.at sor

1. f elad.at
79,Lg E 8Ooc-on telített réz(If)-szulfát o}d.atot 2Oo0-ra
1ehütünk' majd a lehütött oltlatot a kivált kristályvÍzes
réz-szulfáttól szüréssel elválasztjuk. A 2ooc-os szürlet-
ben 1evő rézionok teljes kÍválasztáséhoz 965o C töltés-
mennyiségre 1err.ne szükség.
Hány gramm kristá1yvizes réz(Ir)-szulfát váIt ki a hütés
hatására2 és hárry mól kristályvizet tartalmaz a só egy mólja?
A telített réz(I1 )-szulfát old'at töménysége külijnböző
hőmérsékleteken:

-' töneg y'o

zooc 16,9
. BOoC 35,g

ttr/Cu/ 263,5 i Lr/S/ :3Z,Oi Lr/O/ :L6,0

1o pont

2. feladat
A 2ooc-on telített l\rlnc1r-o1dat 42,5 löme}száza!ékos.
A telített old-attal egyánsulyban 1évő szÍlárd' fázís
összetétele : MnC1r. 4I{2O.

A 8ooC-on te1ített N1nc1r-o1d'at 53 tömegszáza]-ékos. Á te1í-
tett oId.attal egyensu1yban lévó szilárct fázis összetétele:

a/
MnC12.2H20.

2OoC-os egyensu1yi renclszeríinkben a szi1árd. fázis
tömege kétszeraruryi, mint a folyad'ékfázisé. Mi lesz
a f o1yad.ék,/sz ilárd' tömegarány, ha a renclszert 8ooc-ra
melegitjük' s megvárjuk mig beá11 az egyensulyi á11a-
pot ?
Mi a g2114ad,/fo1yadék tömegarány a 2oo0-os egyensulyi
rend.szerben, ha azt 8ooc-ra me1egÍive éppen telített
o1d'atot kapunk, s az egész szi1árd. fázÍs felold.ód'ik?

b/
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,/A párolgás okozta tömegveszteségtőJ- mÍnd'két esetben
eltekíntünk. /

Ar(Nrn):54, 9; Ar(ct ) :35,5.
14 pont

3. felad.at

Metánt megfelelő körii1mények között klórral reagáltatt'nk.
1'o térfogatrész metrínból 3'1 térfogatrész termék keIetke-
ztk. A, termék sósavból,valanÍnt mono-' clí_, tr1_ és tetra-
klór-metánból á1]-. Az adatok aSooi-ra És ]-o1 kPa-ra von&t-
kozrrak. tllegáI1apítbátó, 'hoey ].,o dm3 450oc-os, 1o1-kIlr
nyomásu metánból keletkezett terméket, ha 1o1 kPa nyomás
mellett ooc-ra hütjük !e, !rI47 g cseppfo].yós anyagot és
942 cm) gázt kapunk. A cseppfo1yós fáz1s 33183 tömegszáza-
1éka szén-tetrakloritl.
Határozzuk meg, hogy a reakcíóbarr mí1yen a.rryagmennyiség-
arányban,/mó1arányban,/ képződ'tek a metárr ha1ogénezet l szár -
mazékai !

Forráspont értékek: CIlrCJ.:-24oC ; CE'2QL|:4OoC; CHC1r:61oc;
CC1O : TToC;

R = 8,314 J. K-l mo1-1.
Ar(C):12,0; Lr(cL).r5,5.

.2 pont
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4. felad.at

Egy 20 kn2 teriiletü város 20 ezet lakásában lakásonként egyid'e-
jüIeg 2o-2o kg szenet égettek e1 ugyanabból a fajtából , ane1y-
nek éghető kéntarta]rma 2%.

Az égéstermék a város feletti 10O m vastagságu 1égrétegben
marad't, amely looc h6mérsék1etü vo1t, s vízg1zzel te1ített.
MÍ 1esz a 1ehu11ó harmat kénsavkonc entrác ióJ a, ha loC-ra hül
1e a levegő, 9 az egész kén-d'Íoxid.-merr'nyiség a lecsapód.ó
harmatba kerül és oxid,áIód.Ík? Menr5ri kénsav 1epi e1 a viírost?

A telített lízg6z nyomása lOoc-on: Ir23 kPa,
loc-on: 0,66 kpa.

Ar(S):]2'0i Ár(Q ):16,-o.
R = 8,314 J . K-1mo1-1.-'. .:'

L2 pont

5. felactat

Egy nátrium-acetát-old'at pH-ja B,7i egy másiké, me1y hígabb,
7l3. }ilekkora a clis szoc iá1at1an ecetsavmoleku1ák koncentráció-
ja az egyikben és mekkora a másikban?

l A víz ionszorzata' \ = 1,0 . 1g-141Ín91.dn-3 12.

12 pont
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6. felad,at

v/inkler T.,a j os, a bud.apesti Tud.ományegyetem egykori tanára
/1863-1939/ a természetes vízek kén-hidrogén tartalmának a
pontos rneghatározására nótlszert dolgozott ki. E móclszer a1ap-
ján határoztuk meg egy vízmínta IÍrS-tartalmát.
Á vízninta 5oo cm3-élő1 szén-dÍoxlrd-gázza! te1jesen kihajtottuk
a HrS-t, rnelyet 50 cm3 Br2-os vizben fogtunk fe1. Ebben a HrS
kénsawá oxitLá1ódik, miközben a Br, IIBr-dá redukálódik.Arjuk
fe1 a reakcíóe$renletet !,/ A reakcíó 1ezajlása után az olcla-
tot fe1forraljuk' a fe1es1egben visszamarad't Br' és a C0'
eltávozik, a IIBr és a H.SO' ellenben vÍsszamaraal. A visszama-
radt eavak titrálására áa,ig 

"^3 
NaoH-oldat foryott.

A titráláshoz basznáJ-t NaOH-oldat pontos koncentrácíójárrak a
meghatározására, megtitráltunk 10,O0 cm3 pontosan Or1000 mó]-os

HOl-olclatot Ís a NaoH_oldattal. A fográs ].o,62 cm3 volt.

11 pont

9 pont

Szárnítsuk ki, dm3-ként hány millÍgramm H2s-t tartalmazott a
vÍzsgá1t vizminta!
Ár(H) : 1'0; Ár(s) : 32'o.

7. f elad.at

Irja fe1 a C'H'CI-.- összegkép1ethez tattozó valamennyÍ
struktrlr- és szt ereoiz ornert.
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l. feladat

-!.--

A vas(I1Í)-b'id'roxicl old'ékonysága lo-es pH-ju közegben:
1, 1.10-24 mol. drn-3.

a/ Szárnitsa ki a vas(TIT)-h1clroxid o1dhatóság1 szorzatá.t!
b,/ Hogyan ]-eb'etne e1érni , hogy a vas ( r1T )-hictroxiiL oIcté-

konysága a íent megad'ott érték ezerszeresére nóJjön?
c/ Hogyan letretne e1érni, hogy a vas ( rII )-hiilroxicl otclékony-' sága az ezred'részére csökkenjen?

. 8 pont 
t-

6. foladat

3n., cn3, 25oc-os ezüst-n1trát-o1datba Ág-eIekbi.Jrlot helyez-' tünk. Ekkor az elektródpotenciálJa +or739 V. Ezután stan_
ciartláIlapotu NH'-gázt vezetünk az oldatba, ame1yből az vala-

. merrqrit elnyel. Az oldattérfogat vá1tozásátó1 e]-teklntünk.
Áz olektróit potenciá1Ja +o'680 V-ra változott. A'z NH. oltlat-
ba való vezetéee révén egy komp1ex-egyensulyi rend'sz3r jött
J.étre, amelynek egyensu1yi á11and'óJa:

. K = r,69. ro? 94
mo1é' Az egyensulyt leiró egyenlet: (,

^s) ^q/ 
* 2w3 /uq/ -=[s/rvu3' r]i^rt

Hány crn3 stanctartlál1apotu NH3-8áz kötődött 
^r"" ^, AgN0r-o1d'at-

ban? Hány moI ezüst-alÍarnin-kÁtiont ered'ményezett a reaíció?
Hály %-os az átalakulás az alwakomplex-kation formából az
arninkomplex formába?

lou/o.* = 0,799 v.

1o pont
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7. f elad.at

Ai alábbi reakciősémában szerep1ő betük só jellegü azeTvea
molekulákat jelölnek. Á B anyag a fehérjék egylk épit6köve.
9 - ,é alakitásához szükséges HCl rnennyísége ekvivalens a

! - oé a1akitásához szikséges Na0H-dal. Továbbá 6'6 g B - ből
7r7 I ! keletkezik.

. a/ Irja fel a betíikkel Je1ölt mo1eku1ák szerkezeti képletét!

b/ ].]7,7 g I előá11itásához hány gramm B - bő1 kell kítnd'ulni'
ha a reakci ó 8o %-os k1terme].éss"r il"jtrr"tó végle.

sósav sósav
hÍde8en ' - 

. Íozes!

hlg NaOH

E

F

B

D

+ Ml, ./valóJában Mi4c1
keletkez1k a íelesleg-

híg ben levő sósav míattl,/
NaOH

Megjegyzés: A B anyag az a1ább íe1soro1t vegyü1etek egyike:.

Treonín (c4Ir9N03.)'.cl'sztein (caH7N02s)'

aszparagÍn (c4H8N2o3), glutamin (c5H1oN2o3)'

aszparaginsav (cottrttO4)t €lutamínsav (C'H'NO*)

lízin (C5Il'oN202)l arginín (c6H14N4o2)

Relativ atomtömegek: Ár(C) z!2ro, Ár(H):1r0, Ar(N):14 l0
Ár(0):16'0' Al(Na) l2)rQ, Ár(c1) z35 15.

14 pont


