
-3- + j'-li'J 
-l-

r,ET-',AnÁT0K

- I. Feladat s or '

Áz első fe]-adatsorban húsz kérdés szerepel. [Íind'ea kéldés li'|'iri

5 váIeszt tiintettünk f e1, anel-veket Á' B' c, D és E betrjlke!. ;j e__

}öltii!k. Trjuk a Yálasg-lacoa a feladat sorslána nre1ié azt a i:_

trit, ame1y az adott kérdésre a negfelelő választ js1ö1i.

- 1. Az a1ábbi kijeJ-entések Eözül az egyik bíbás' ne}yik az?

Árl A kovalens kötés erősségét a kötési energíával je:-

1eme z zük.

B,z A kötési energia 1 mol nrolekulában két aton közöi_ii

kötés fe1szakításá}.oz szükséges energia.

C/ A köbéstávolság a kapcsolódő ké'i atom aicinnagja t?jz'ó''t:!

távc1ságot jelenti a mo1ekulában.

D/ Szénatomok között a kötések számának növe]iecéséve]_ e-

kötéstávolság csökken és a kötési energia nő.

l,/ A szénatomok közötti kötéstávolság az etinnolekulái:al
nagyobb mint az e t ánmolekulában.

2. }.z alábbi kíjelentések közü1 az egyík hibás, rne1ylk az?

A/ Vannak o1yan mo1eku1ák, amelyekben az elektronok egy

része t6bb atomot köt össze, ezek az un. d.e1oka1izá1t

el ektronok.

B,/ De1okalízá1t elektronsz erkez et e van a benzolrnolekrrláaak"

C/ Delokalizált elektronsz elkezet e van az arnrnoniuni onnak.

D,/ De1okalizá1t elektronszerkez et e van a karbonátionuak.

E,/ Deloka1izá1t elektronszerkezet e van e nitrát íonnak
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3. Az a1ábbi kije1entések közül az egyik hib{s, rne!-yik az?

A./ A Látriu.Ül-klorid. i.onrác sos vegyü1et.

3r' Áz íonrácsos vegyületek';ea a rá:spontokban icnok varuxak

és közöttük a kapcso1atci a de1okalizáLt elektronok biz-
tcsítják.

C/ Az ionos kötés elsőrend'ri kéniaí kötés.

D/ }'z ionrácsos kristályok_oan a rácspontokban pozitiv és

negatív töItésú ionok helyezked'nek e1, rnégpetlig az e)--

1entétes tö]_tésűek egynásboz köze1ebb' a Ínegggyező tat-
tésűek egymástói távolabb.

E/ ltz ionrácsos krj-stályba::' az e11entétes t'j1tésli ionok

közöti a kapcsolatot az elektr'onos vonzás biztosítja.

4. Az a1ábbi jelentések közül az e5;rik híbás, nne1yik az?

Á/ A reakcióh6.megrutat;a, b'ogy nekkora a hőváltozás

akkor, b.a a reakc ió eg;'enletben feltünteiett roen:ryíségri

és mínőségi anyagok alekulnak át.
B,/ A reakcióhőt sok esetben kísérleti].eg is neg J'ebet

határozni.
C/ li reakcióhőt a képződéshók ismeretében kiszámíthatjuk.
!,/ A reakcióhő narysága nen függ attóJ-' hcgy rnÍlyen sor-

rerdben adjuk egynáshcz a kiindulási any&gokat' d'e függ

attó1, b.ogy a reakció la:san vagy gyorsan &egy végbe.

E,/ A reakcióhőt szrínítássa1 rnegkapjuk, ha a termékek kép-

ződéshőjének összegéb61 kivonjuk a kiínd'u1ásÍ anyagok

'képződéshőinek ö sszegét.
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5. Áz alábbJ. kijelentések közü1 az egyik hibés' melyik az?

A/ A kénriai reakció során var.nak kötések' amelyek megszünnek,

más kötések pedig kialakulnek.
B/ Eg kötés fe1borltásÁhoz, vagy fe11azításához energia szük-

séges.

C/ .Lz atomoknak azt a csoportját ' amelyben a képzódó és neg-

szűnó kötések e g]ri:t t vanaak, aktivá1t komp1exumrrsk uevez-

zük.

D/ Lz akt,j-vált állapot és a kiind.ulási á11apot energiaszÍntje
közöttÍ kii1önbség az aktÍválási energia,

- ) E/ Lz aktivált kornplexumbau átmenetileg egyesült mclekuláknak

az energiaszintje kisebb mint a kiind"u1ási állapotban 1évő

mo1eku1ák euergiaszint j é:relr összege.

6. Au a]-ábbi kÍjelentések közül az egyik hibás, m:lyik az?

A./ A Nacl-ben a k1ór oxicációs száma -1.
B/ A C1'-moleku1ában a k1ór oxidációs száma O.

c,/ A EOc1-ben a k1őr oxid'ációs száÍna +1.

D/ 
^ 

ts'cl)z-ben a klór oxid'ációs száma +3.

E/ A clo;-ionban a k1ór oxid'ációs száma +7.')

7. Lz elektródokka1 és elektród'potenciál}al kapcso1atos a]-áb-

bi álIítások közü1 nelyik hibás?

A/ HcgJ az elektród'ok egymással összehasonlítbetók legye-
nek, elektródpotenciáljukat egy kiválasztott e1ektrótlra

cé1szerű vonatkoztatnÍ. A kívá1asztott összehason]-ító

e1ektrótl a stand.ard. hítlrogéne1ektród'.
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B/ A tridrogénelektróct o1yan platinaelektrócl, arnely E2-3ázzal

és H+-ion tartalmú o1d'atta1 is érintkezik.

C/ A stand.ard hidrogénelektródná1 a Hr-Eáz nyornása és az

oldat H+-ion koncentrácíója pontosan adott értékrí'

D/ A vLzseált elektródbó1 és a standard. hitlrogénelektródbó1

összeá11ított ga1vánelem e1ektromotoros erejét nevezik

az íLLető elektród- e1ektróclpotenciáljának

E/ L galtánelem elektromotoros erejét a katód és az anód

elektródpotenciáljának összeg.e adja.

8. lenoftalein inclikátort tarta1mazó NaCl-o1clatot elektroli-

zálunk grafit e1ektróctok kijzött. A'z ezze| kapcsolatos a1áb-

bi á1líiások közül melyÍk hibás?

A'/ Lz anóö' ÍeIé vándoro1nak a C1-- és oH--íonok.

B/ A'z anód. környékén a fencítalein megpírosoilik.

C/ l+z anód'or:' cir-eáz fej1őd'ik.

D/ A katód. felé vándorolnak a Na+- és H+-ionok.

E,/ A katódon Hr-Báz íej16dik.

9. Az a1ábbi kijelentések közü1 az egyík hibás' nelyik az?

Óa
L/ *z alapá11apotú halogérratomok vegyértékhéja s'p/

- elektronszerkezetű.

B/ A halogénelemek e1emi á1lapotban kétatomos mo}ekulá-

kat alkotnak.

C/ A ha1ogénelemek noleku1ái kőz'ótt kialaku1ó násod'rentlű

kötés anniíl erősebb mÍné1 kisebb a molekulát alkotó

atom átmérője.
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D,/ A halogénelemek moleku1áinak polarizálhatósága a rend'-

szám növeked'ésével nő.

'El' l naIoeéneiemek szÍne a rentlszám növekedésével néi}'iil .

10. Áz a}ábbi kÍjelentések közü1 az egyikben hi!Él va4'" Meiyík B!?

i./ A }TaaS vízes old'atában a s2--ionok hidro1izálaak.

B./ Á b.idrolizis következtébeu az old'at bácikus kén!.a'tású

lesz: s2- + HrO = HS-+ 0I1- és Hs-+ H2o = iÍ^S + OE- .

C/ I{a sawal n6ve1jük az olclat pl]-ját' a hidrolizis teljes

D/ Eiegendő mennyiségú sav lratására a ErS klbrrborékcl az

o1datbó1.

E/ H2s vizes old'atáb.oz NaOH-ot ad.va s2--ion keletkezík:
o

H^S + OH- = HS- + H^O és IlS- + 0H- = S'- + Ii..0 .ézL

11" A + 2B e 2C eg;; gázt'é'zísban egyensú1;ra vezető r"akgió"

A reakció a fe1ső nyít irányában exoterm. Az egyensú1y ei-
tolásával kapcso1atos a1ábbi állítások közü]_ az egyiir !i:
9iis. Melyik az?

Á,/ A rsakció hevítéskor a f első nyí1 íráa7ábar 'iciő'iik e].

B./ A reakció jobbra to1ódik, ha C konceatrációját folye-
roatos elvonással csökkentjük.

c/ fla a rend.szer térfogatát a nyomás növeléséve} csökkent*

jük, a reakcíó jobbra tolódik.
D/ A katalizátot az egyensú1yi helyzetet nen mód.osítja.

E/ Katalizátor hatására a reakció gyorsabb' az egyensú1yi

helyzet hamarabb á11 be.
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]-2. a1ábbi kijelentések közü1 az egyik hibás, nelyik az?

A tömény kénsav és a yíz e1egyedésekor nagy hő fejIő-
dik.
Tömény kénsav hÍgitásakor rnindig a kénsavba öntjük a

vizet vékony sugárban, 1assan és kevergetés közben.

Vízben o}dva a kénsavat H]0*-, Hso4-- és soo2-_ionok

k e 1e tk e znek.

A me1eg tönény kénsavoldat oxidáló tu1ajd'onságú, P}.:

Cu + 2 H2S04 = CUSoO + S02 + 2 H20 .

E,/ A kénsav noIekulája de1oka}izá1t pi-kt5tést is tartal-
mazó kovelens kötéslí no1eku1a.

il.

Az ábra szerinti készülékkel vizgőzmentes Ha-gázt akarunk e1ő-

állítani és egy nagy kéuicsőben fe1fogni. A készülékkel' illetve
működ.ésével kapcsolatos egyÍk kijelentés hibás' nelyik az?

A,/ Ea kinyitjuk a készülék csapját a Hcl-oldat a fe1ső gönb-

bőI a legalsóba, onnan pedig a középsőbe nyomul, és a gáz-

fejlődés uregindu1.

t

Az

A,/

B/

c/

D/

HCI-oldst

.c H.Sot
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B/ Ha elzárj uk a csapot, a fej1őd.ő H, nem tu6 távozni' a nyo-
nása me.gnő és felnyonja a H0l-o1datot a felső gömbbe.

' C/ A gázrnosóban lévő törnény kénsav a vízgőz negköiésére va1ó.
D/ A gázmosó az ábrán rosszul , f ord'Ítva van bekötve, í8y a

fejlődő Hr-sáz kinyomja a kénsavat a gázfelÍogó kérncső fe1é"
Eil A nagy kémcső nyi1ása Iefelé irányul , ez h'elyes, rnert a 1e-

vegőné1 köruryebb Hr-Eázt így tudjuk fe1fogni.

14. A ciklohexánra vonatkozó álIítások közü1 e8y bibás' nelyik az?

A,/ Á ci.klohexán szék koníornációjú alakjában m1nden szén-
atom körül tetraéd.eres a közvetlen szomszéd atonok
e].rend"eződ.ése.

B/ Az al6ző pontben enr]Ített koníormációban minden c-c ki'-
tés raentén nyított állású az e1rendezódés.

C/ A szék konformációban kétféle térállású hidro8énatom
van: axiális és ekvatorá1Ís.

D,/ A metil-coklohexánnak kétféle szerkezete 1ehetséges:
az egyikben ekvatoriális'a másikban axiális a metil-
csoport. Az utóbbi konf orrnáció ked.vezóbb, nert így a
netilcsoport a gyrirű síkjátó1 távoIabb helyezked'ik el.

E/ A metil-cik1ohexá:r kétféle konformácÍójó. a1akja egyen-
súlyt tart egynással, a cniTű átbi1lenése útján.

I1 . Lz aloj.dokra vonatkozó áI1ítások közü1 melyik be1v9s?

A/ Az amidok könnyen képződ'nek karbonsavak ós arninok
vízki1épés kijzben lejátszódó reakciójában.

f
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Az amidok nitrogénjén 1évő hidrogének savas karakterű-
ek, ezért az amid.ok vizes o1data gyengén savanyí kéro-

Latású.

A savamid csopolt nitrogéaje körüli vegyért ékelrend'e-

zőtlés tr'igoná1is piramis.
Áz amidok káliurnnal hid'rogén fej1ődése közben reagál-
D.k.

Í/ A'z észterek iés az arrrnónia reakciójában, egyensúlyra

vezclő reakcióban' a rregfelelő alkohol rne}lett arniclok

-képződlek. Alkoho]- fe1eslcg hatására a ío1yamat visz-
szaszorítható az észterképz6d.és irrínyába.

16. Az a1ábbi áuítások közül e6y bg!Jgs.. ille}yik az?

B/

c/

D/

r./

B/

C/

D/

A pirro1 ' nint szekunc,.er amin, víszonylag er6s bázis.
A piriclin erősebb bázís, mint az anilin.
A pirinid.in' mivel két nitrogénatomot is tartalmaz,
egy kicsit erősebb bázis, rnint a pirid'in.
Az inidazo1 molekulábgn ta1á1ható egy bázisos Bitro-
gén és egylsavas karakt erű N_H részlet, ezéTt az all'í-
nosavakhoz hasonlóan ikerion szerkezetű', amfoter sa-
játsáeú vegyület.

A purin, szerkezetének megfe1elően mind' a pirinid.in'
mj"nd a pirro1 gyrírűre jellemző sajátságokat nutatja.

E/
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17. A nukleínsavakra vonatkozó á11ítások közüI egy !!!!g, nelyik
az?

Az RNS nolekulákat egyetlen hosszú polinukleotid. lánc
alkotja, a DNs molekulák viszont kettős b.é1ix szelkeze-
tűek.

A DNs két 1áncát az egyikhez i11. a másikhoz kapcso1ódó
bázísrro1eku1ák között kia1akuló ionos kölcsönhatások
rend.szere tartja össze.

Térbe1i okok miatt az ad.enin a tÍninne]., a guanin a
citozinnal 1éphet kö1csönhatásba.

Á DNS noIekula egyik Iáncának nuk1eotid sorrend.je a
násikéi; szigorúan megszabja, azaz a két lánc konp1e-
menter szerkezetri.

A sejt megkettőződ'ése során a DNs noleku1ák két szá1a
.sz ét c savarod'ik, s nindkét szál mel1é a vele kourple-
nenteT szá1 szintetizálódik. Igy az ererietí molekulá-
ból két új, d'e ez ered.etivel töké]-etegen azonos szer-
kezetű kettős hélíx képződ.ik.

18. Áz arornás vegyületekre vonatkozó állítások közü1 melyi"k
helyes?

A/ Á benzo1t szabályos hatszöggel szoktuk ábrázoInj.. Ez
a jelöIés azonban he1ytelen, mivel a rro1ekulában vá1-
takozva e1b'e1yezkedő egyes i11. kettős kötéseknek meg_

fe1e1ően röviii.ebb i11. hosszabb kötéshosszak vá1togat-
ják egymást.

-t'

B/

c/

D/
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B,/ A sztirol po1imerizáció;ával e1őá11ított térhá1ós mű-

anyagot, a po1isztirolt az iparban széleskörűen alkal-
mazzák.

C,/ A. naf talin ii--elektronre:1dsz e:e nern olyan szinnetrikus,

mint a benzolé, ezért a stabÍlitása j.s kisebb. Brórnma]-

katalízátor nélkü} is reakcióba 1ép.

D/ Á benzol, mint ío1yionosan }:onjugált rendszer a konju-

gált diénekhez b'ason.l óan, addiciós reakcióban kétíé1e;

1'2 i1l. 1,4 típusú addj_ciós terroéket szo1gá1tat.

E,/ Az alki1-benzolok kémiai sajátságaikban részben a ben-

zoi.ttoz, részben a pa'rg,-f f inokhoz bason1ítanak. Igy pl.

a toluoIból kl.órgáz hatására, uttraibolya.fényben orto-

ill. paraklórtoluol, rnÍg vas kataIizátor jelen1étében

benziIklorid. képződik.

19. A következő' az oxÍgéntartaimú szerves vegyü1etek f iz ikai
tulajclonságaíra vonatkozó, á)Jítások közü1 egy he1yes. Melyik?

A/ Sz énjridrogénekb en (p1. benzinben) a két po1áris csopor-

tot tartalrnazó d'iolok és dikarbonsavak nem oldócngk. Á

többi oxi.gén tartalmú ve8yü1et' kii1öüösen a nagyobb C-

atorn számúak azonban ige::.

B/ A'z oxigén tartalnú vegyüietek közü1 a savak a legmaga-

sabb Íorráspontúak, mivei fo1yadék balmazáI1apotban erős

E-kötésekkel összetartoit,3-4 rncleku1ábó1 á11ó asszoci-

átumok varurak j e1en.

C/ Az alkobolok forráspontja is hasonló okbó1 magas. Itt
dimerek j e1en1éte a jeJ-lemző.
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D/ Az éterek, mint a víz kétszeresen alkilezett származé-
kai, a vízhez hasonlóan nagy d.ipó1usmoment u.Tma]- rend.el-
te znek.

E/ A karb onil_ c soport erősen po1áris, ezért még a nagyobb

C-atomszámú (c5-c1o) a1dehidek és ketonok is jó1 old'ód-
nak vízben.

+

20. Á ntianyagokra vonatkozó á11Ítások közü1 me1yik a trelyte1en?

A pIexÍüveg o1yan bőre 1ágyu1ó műanyag, ame1yet llszövet-

barátságatt révén csontpót1ásra is alkaImaznak.
A fenoplasztok térb'álós szerkezettí anyagok, ezért inőte
k eménye d'nek.

Á teri1énbő1 liészü1t ruhát nem szabacl 1úgos mosószerr'e1
mosni, rnert a terí1énben 1évő észterllötések 1úgos közég-
ben e lhid'ro1Í zá1nak.

A nylon gnijt6név' a po1iamid'-, a polietÍ1ón_.és a Pvc-fó-
lia összefog1a1ó neve.

.Á' szilíkonolajok szigete1őképessége nagy' ezért transz-
formátoro1ajnak kivá1óan alkalrrasak.

B/

c/

D/

E/
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TY !l6'l o;lo+.!^Y.

l. íe1adat:

o,I25 8K2co3-bó1 és Nar00'-bói á11ó keveréket O'2o0 noi/dmj

törnénységű sósawa1 negtitrálu:rk' A títÍálásra fogy 9'B7 cm3

sósav. Hány tömegs záza.:.ék Ne2cc] vcit a keverékben?

Mr(K2cOj) = 118,2 ; MdNarco3) = 10 '0'
10 poni

2. f elad.at:

Egy x'|1e'ui tartalmazó balna színű vizes old"et (A) kis rés3'-

1etéhez sz én-t etráklorÍdot ed'unL 'és a kéncsövet ' ijsszeíázzuk'

Á .s z én-t etraklorido s fázis iboJ-ya színí' Lesz'

lzutáá A oldathoz annyi káIirur--hidro:rid'_ o1rj'a t ot adun}i ' liogy

éppen e1szÍnteIened{ék (B).

Á színte1en (B) oiaatot kó-", rész:e osztjus' ''

Egyik rész1 eténez f orma]-d.ehi0._cid3'b ot ad'unk (C ) a rnásík rész-

1et vá1tozatlaa marad (B).

Ha a vá1tozatlalu1 hagyott oida-tré s zletb'es (B) pár csepp savat

ad'unk, az o1dat visszanyeri -=]:eceti színét (A)'

(c) -t megsavanyít.va, az o1dai szí::telen marad''

a / Határozza me8 ' h'og;; ni vo1t az A o1d'aiban j e]'en1év6

x elem !

b / Érte1mezze egyensúiyi kémiai israeretei alapj:íl a

bekóvetkezett változásokat !

'10 Pont
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3. feladat:
C*H"O összetételű vegyütetet kétszere$ térfogatú, azonos ál1apo-
tú oxigéoben e1égettink. Az égéstermékeket KOI{-o1tlaton átbuboré-
ko1tatva, 25oc-ra stand.ard. nyomásra beál1ítva a marad'ék gáz

-t'

ugyanann5ri nolt tartalmaz, mint amennyi nólbó1 a C*H"o vegyü1et
á11t.

Mi a vegyü1et összegképlete, neve, szerkezeti kép1ete?

B pont

4. f eLad.at :

Ezüst(I): és réz(TI)-nitrát közös e1ektro1itját e1ektro1izá]--
juk Pt-elektródok között adldíg, míg a férniontartalon gyakorla-
ti1ag te1jesen red.ukálódott. Ekkor az egyik elektród tömege

4,949 8-ma1 gyarqpod'ott,miközben az e1ektroliton 5,?90. 103C_
tö1tés ha1ad't kerestül. Mekkora volt az elektrolitban a fénio-
nok anyagneonyi s ég-arrín ya / nóIat ály a / ?

F = 96500 C/mol e1emi tö1tés
Mr(Cu) = 6),54

M'(AC) = 107,86 
:

12 pont

i

ri

,,
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5. f elad.at:

]1,OO 8 5o'5o % sárga- és vörösfoszíort tarta]-rnazó keveléket e1é-

getve ?74,5O kJ hő szabadul íe1. Szárnítsuk ki a sárgafoszfor

vörösfoszforrá való áts1akulásának módosulatváttozási bőj'ét''}ra.

ismerjük a következő folyamathő'b:

2 Pvörös a z'5 oz/s/ = Pza5/'z/ a

/A vörösfcszfor képződ'éshője: O 1 Ar/?/
12 pont

6. f elad.at :

Megad'3uk kü1önböző oxÍdációs á)_iapotú krórqot tartalrnazó redoxi-

rentlszerek standardp ot enc iá1 értékeii. Ezek ismerete a1apján

á1lapítsuk meg, hogy lejátszóLlnak_e a következő reakciók?

Iia 1esz reakció döntsük el , hogy nilyen fo1yarnat íog 1ejátszóc-

ni, s Írjuk fe} a reakcióegyen1etet ! VéIenésyiinket rninden eset-

ben íncokoljuk meg! A reakciók végzése során a b'őmérsék1et azo*

nos (25oC), s az oldatok koncenirációja egységnyi'

r

= -15)L,500 kJlmol
_ 2t a\.
- )! t v,

függvénytáblázat 192. olda_

a következő a.ie_iokka1 :

0,54

rr -?6

vr l I

+

+

Cr/"r/_0.56 v' crz)^r, -o,atvrcr3)al/ +1,]6 Vr őf,rot}Iqt

A f elad.ai roego1dásához haszná1j',:k a

1án taIá}bató táblázatot k1egészítve

_El e.kt To 0.

2I- / Í2

zcr'/crz
)- . 1rTe'' 11g' '

a/ Reagál-e a ct/sz/ ECl-olclaital?

Stand'ardoot enc iá1
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b,/ Reduká]-hatók-e a cr)i/eqrronok ónna1?

c,/ Oxidálbatók-e a cr?+/ aq /-íortok Íe3+/ aq /-ionokkal?

d'/ oxidálhatók_e a Í7aq/ -ionok /savas k|ózegben/ crror-z/al/-
ionokkal ? 12 pont

7. f elad.at:

Irja fe1 a legegyszerúbb (legkisebb szénatomszámú)gyűrús alkén
szerkezeti kép1etét' ame1yben egy ketöncsoport va]1 (a kettőskö-
tésse1 konjugá1t helyzctben), valamint egy a1dehíd- és egy 92glrra-
d.e:: hid.roxil-c s op ort. Amennyiben Ízonrerek 1ehetségesek, írja
fel a szerkezeti képIetüket.

16 pont

1.


