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FEIADATOK

I. Feladat sor

Az I. Feladatscrban húsz kérciés szerepel. Mínden kérdés rrtán
5 váIaszt tűntettijnk fe1 , anel;,leket Á, B, C' D' 1lletve ]l br'.i{'kkel
je1ö1tijnk. Írjuk a vÁlAsziAPRÁ a feladat sorszárna nrei]_é azt a
betűt, amely az adott kórdésre a riegfe1efJ r'álaszt je1öli!

1. Az alábbí ál1ításokat vizsgáljuk:
1/ A Pauli elv szerint az al.apá]'Iao o'uú atonball az efekt.oxok

mi_ndíg a lehető legkíseb-b energíájú hel;ret f'ogia.lják' ir1..

2/ A,z alapállap o tri Fe atomban az eiektlcn,;}; r:é5yf é}e elr€,r..':'' -
áva1 kötódnek.

]/ A Hund szabá1y szerínt egy al-}réjon az elekt:onok tiii.y heiyez-
kednek e1' hcgy közü1iik 1ega1ább egy párcsí+;at1an J_egyc.lit.

4J Egl adott hé j on az elektronok naxirn:Í'I:l!] l'áao 2rr2 , irhol_ r:

a f őkvanturnszárnot j el.iji j. .

I{ány á1IÍtás helles a fentÍe]< közÍi] ?

l/ ltégy.
E/ Hár"otr .

C/ Kettő.
!, !.9y.
z/ J1r sem1 n:;:'1en á1]ítás htbá.i"

2. Az al'ábbi a}llian clyan ax]rirgoirat so rolr-rnri fel, irnelye,r rno1ej.:rrld:.

roá'sodrendú kijtrjseket a1akítarrak ki. Meji'ik á.i"2 a soI' a.lrelyben
ta1á1hatő no1eku]_ák rr'índegyike nás-rnás tipu:rú másod1.agos kötést
alakít ki'i /Mj_ncíg a 1eger6sebb kö1csc]lrl''a.tást vepJyük fislelemb'.: !'/

A'/ H^a ];E- 5Ü^z)!
B/ CHJOY' CE|CI HF

e/ Í^ CC]_. C,.HZ 4 bt)
D/ cfl4 1120 cHlcl
E/ licl csz cH4
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). l|zagáIjuk az alábbi_ ionokat, illetve nolekulákat:
NII|, Coz, No;, HcN 

'oÍ-, co C2H2, N2, 
"o1-, 

c6la

1/ A felsoroltak közül két esetben csak egyszeres sz1gma-
kötések vannak a részecskét alkotó atonrok között.

2/ Eáron esetben f ordu1 e1ő Mrroas kötés.
,/ 8;ét esetben de1oka1izá1t pí-kötések ts ta1á1hatók.
4/ A fe)-soroJ.tak közill hárolo részecske két dírnenziós /pl-:anárIs/,

kettő pedÍg háron d1nenz1ós, tetraécleres szetkezetó..

Hány á11ítás !g.b.s, a fent1ek közül?

A/ Négy.
13/ Háron.
a/ Kett6.
t/ esy.
r/ Bsy sern; roíndegyik á1lítás téves.

4. Az a1ábbt gáz ok közti1 azonos térfo6atokat ége tiirek tízszeres
t órfogatú levegőben:

co, cH4' c2E4' c2H2, It
"2

A fe1adat rne61o1dásánáI téte1ezz|lk feI, hogy a levegő 20 tér-
f cgatfi oxl'gént taxta1:maz.

Hány á].1ítás HAI{IS az alábbLak közul?

I/ Két esetben fő1ös oxígén marad' a ternékgázban.
z/ Bw esetben a ki1nd'ulás1 anyagok sztöch1ometríkus mennyíség-

ben vannak Je1en.
3/ Hár oa esetben a 1evegő kevés a tökéIetes égéshez.
4/ if6'ron esetben az oxigén roaradéktalanuI eIfogy.

A/ Nésy.
B/ Eárom.
c/ Kettő.
D/ Eeiy.
n/ Esy sem; rni_nden áLtítás Lgaz.

I



tr Ha isner j iik egy gázha1roazállapotú
nyomáson és hőnérsékleten, akkor

1/ no1ár1s töroegét.
2f anya4mennviségét.

I
vegyület súrr1ségét aclot t

ki tud juk szánítani a rreg}'jjL].e i

1/ iérfogatát.
4/ t:ar:eeét.

Hány ái.lítás helves a fent1ek k'ózil?

L/ Esy.
B/ Kettő.
c/ fláron.
D/ Négy.
!,/ Egy s em.

6. Ha egy gáz oxLgénre vonatkoztatott reIatív súrű g ót's 0, 5 , a]i]íOl

I/ az oxig'éngáz I d.nJ-ének tőrnege fe1e akkor'a', nint ?-.z az()nos
á1Iapotú isroeret1en góz I dn'-ének töre',ge.

2/ a gáz egy mó1jának térfogata fe1e akkora, ní_nt 1 nol azc:l;rt
ál1apotú oxi.géngáz t érfogata.

3/ o,5 g gáz térfogata negeg5rezík 1g azonos á1laJ,otú ox.l-,,l {15,g"

t érfogatával.

4/ a gáz roo1ár1s tőnege 16.

Itany ál1ítás :.&z a íentíek közul?

A/ Négy.

B,/ Hároru.

U/ Áetto.
p/ Esy.

e/ nsy sem; ro5_nden á11ítás téves.



-6

?. Hány gramm vízben kell fe1o1danl 1 nol CH7C00Na' 1Hro-ot, hogy
20,o tömeg/o-os nátr1um-acetát_o1datot nyer j iink? /A'T/Na/, 23/

A/ 680 s
B/ 4ro s
c/ '156 I
D/ 128 I
E/ 274 €'

8. KrSOo-oldatot e1ektro11zá1unk Pt-elektródokat használva. Me1yik
váIa.sz ffiIYtET'EN az a1ábbiak kőzü1?

Áz e1ektro1ízís során

A/ az oI<lat p!{- ja nem váItoz1k.
Bll a K+ koncentráclóJa nen változik.
C/ az old'at töurege esökken.
D,/ a katódon Hr-$é''z fe j16dÍk.
E/ az o7'c.ott kálium-szu1fát anyagmennyisége nero váItozik.

.]. P1at1na elektródokat használva azonos áranerősséggel azonos
1dei6 elektro11zálunk NaC1-, CuS04-' i]_1etve H'Soo-oldatot.
I,i1lyen térfogatarányban feJ1ődnek a gázok a háron oldatból?
,lÁ hzrtód- ée anódreakció termékét eg'yüttesen vegyitk f igyelenbe !,/

NaC]'- CuS0o- IÍ2s04-
oldatokbd]. fej1ődő gázok

t érfo6Jataránya

221:2
1 : I : O,5

4t1:3
'l . r. )

221:2

^l
B/

::/

D/

!)/



10. A felsorolt tonok közü1 hány esetben azonos az aLábíz ctt atoro

ox1dácíós száma?
L ),t A-v0: vo'-" Po: HJo: P^Ü:-_ z 1 é_ z _a í

-)_lzoi 114106 lor

^/ 
K6t esetben azonog, a tijbblben kiilönböző.

B/ I7áÍo:rr- esetben azonos' a többiben kü1önböz6.
c/ Né4y esetben azonos' a többiben különbözó.
D,/ Öt esetben azonog' a többiben különböző.
3/ Mindegyiknek nás az oxidácíós száma.

(l

sn/ou/1-'t)

7I. Az a1ábbt állításokat vizsgáIjrrk:

I/ E1y kémiai reakció sebessége annál nagyobb, ninél nagyobb
a reagá1ó anyagok koncentrációja és az eg.',;ensúlyi állalrdó
értéke.

2/ A' katalj-zátor csökkenti az aktiváIásí energiát és a reakcióh(ít.

],/ lvIinaen gázfáztsí reakcíó egyensú1yi állandója e1to1hatő
a nyomás és a térfogat váItoztatásáva1.

4,/ A ternéxek egyensú1yi koncentrác1ója fiigg a reagáió anyagr:k
koncentrációjátói és az egyensúlyi á}Iandó érték-Átő1.

Hány á1'lí+,ás mentes ní4den tévedéstő1?

A/ Négy.

P./ T]Á-^-

C/ Kettő.
!/ Egy.

E/ frql sen; rninden á]'lításban van va1amí hiba.
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12. VízsgálJuk az a1ábbt egyensú1y1 reakctót:

2 x' * 7 lz €=::+ 2 X;y1

A raJzokon ! Jele: .
I Jele: o

Az a1á.bb1ak közÍll nely1k raJz ábrázolJa leghelyesebben az

egyensriIy beáIlása után1 á11apotot?

D/

c/

a./

B/

r*[r
E/ Egyik sem.

L3. 1ÍLzsgáIJuk az aIább1 gázegyensú1yt:

LZ * 7B2 a-- 2LB3
K11ntlulunk 2 rno1 Ar-ből és 1 no1 Br-b61. Feltételezzük, hog7
az átalakuláa az egylk konponensre aézve 50 %-os.
Hány nó1 gáz )-esz összesen az egyensúlyí e1egyben?

A/ 2,66 r'or
B/ 2,5o mol-
C/ 2,1, nú'
D/ 2,oo mol-
E/ 1,50 nol

I

8\
.@é

ae

& 4-lfo &'

oqg aa
I qf P
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L4. Az a1á.bbí állításokat v1zsgá1.Juk:

I/ A' kén a nagyobb e1ektronegat 1ví tású féroekkel atomrácsos
kr1stá1yokat képez.

2/ A szulfídos ércdk pör:kőlésekor kén_dlox1d és d'1h1d'rogén-
szulfld képz6d1k.

'/ ^ 
kén-d'íoxld és a cllh1drogén_szuIf1d reakc1óJával e1eni_

kén nyerLretd.

4/ A dthidrogén-szulf1d és a kén-díox1d 1eveg6n neggyúJtva
-'l Á-e4!P1.

Hány á\lítás t fogad'hatunk e1 telJesen leaznak?
A/ Négyet.

B/ :dárnat.

c/ Kettít.
D/ Esyet.

9/ Egyet sen.

15. Hányfé1e nyí1t J-áncú, CuHro összegképlebí sz énhld rogén_szerkez et
képzelhetó e1?

^/5s/a
C/T
n/e
E/9

16. A következő, N-tartalnú heteroctklusos vegytlletek közu1 neIyík
kettő alrfoter tulaJdonságú?

1,/ pur1n 2/ pírínídín 1/ lmidazoI 4/ piridÍn 5/ p1rrol
A/r.-2.
B/2._4.
c/3.-5.
D/2.-1.
t/'tD/ r-. - ,).

g
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:.'l . Az a1ább1 ál]-ítások közü1 egy HIBÁS. lIe1yik az?

A/ A növekvő C-atonszánrri norrnáI parafflnok forráspontja /fp./
a C-atoaszá:m növekedéséve1 fokozatoean, e{ryre nagyobb 1ép-
tékkel eloeJ-ked'ik: nagyobb C-atonrszán esetén két szonnszédos
tag fp-Ja között1 küIönbség növekszik, rnLvel a re1atív
rnoleku1atörneg_n iive kecl é s csökken.

B/ 
^ 

telített szénhidrogének - a velük azonos no1eku1atöne6;ri
egyéb vegyiiletektrez képest - a legalacsonyabb forráspon_
túak, mert 1eggyengébb a mo1ekulá1k közöttí kölcsönhatás.

A norrná11g 'r.áncú horoológ alkánok olvadáspont ja / op . / Is
eroelkedik a C-atonaszánma1, de nem olyan egyenletesen, ni_nt
a forráspont, ugyanÍa az op. ftigg a kr1stá1ysz erkez ett ő1 ís.
aroí más a páros és a páratlan C-atomsz561i n-paraffÍnok esetében.

!.'z elágazó láncú parafflnok op-Ja és fp-Ja ts kü]'önbözÍk a
normálls 1áncú 1zorner:étóI. MÍnél na6ryobb nérté]cű a láncelága-
rás, anr:j.l olacsonyabb e fp. és an-ná1 ma'gasabb az op.

Á gyúrűs parafflrrok fp-Ja 1s és op-ja 1s roagasabb, nint az
:l/{lnog C-'atoli':aánú n*paraf f1rré. A gyűrű s paraf f ínok rnere'rebb
g: +::kezetú no1eku1áj" körrnyebben trrcnek 111eszkedni eg3':náshoz,
rtLit a mozeékony normálláncú ízomerek rno1eku1ái.

naftaiinra vtlnatkozó ri]1ítások közü1 egy helves. Melyík az?

Á rraf'':a jn a benzolhoz hasonlóan sz obahómérs ék-l_eten szín-
tel'en folyadók"

Sztrbszt1túc1ős reakcicjkban a benzolnál könnyebben reagá1.

A na'fta].ínbó1 nég"yfé1e eg1rszeresen szubsztÍtuáIt szárnazék
1étezl-k.

Közr'et1erL *lzubsz t itúc1 óva1 a 2 helvzetben szubszt1tuált
vegyület ke]l.etkez1k.

g

c/

D/

:i-3" A

.l\ 1

B/

D/

E/ A szubszt1túc íóva1 egylceJúleg add1ciós terrnékek ís képződnek.
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:-9. Az alábbíak közü1 egy áIlítás HIBÁS. Melyik az?

A/ Ha azonos moIárís r:nenny1s égli ecetsar. és etanol elegyét
e1ég hosszú ideig melexrítjük, a két vegyiiaet 2/3 részben
átalakul etil-acetáttá és vízzé .

B/ lz átal.akulás hosszabb ídő a1att son roegy tovább, hacsak
va1am11yerr a1kalnoas kata11zátort nen alkalmazurrk.

c/ A foJ-yaroat katal'Jzát craként ásvó'n;r1 savakat, főleg ec.
kénsavat használhatunk.

Df Lz észterek hÍdrolízíse el.egerrd'ő víz jelenJ.étáben niird
savak, rnind 1úgok hatására végbernegy .

,/ Lr.g hatá-sára azétt váIlk te1jesstí a h1drolízís, nelt a

reakcíóban a képződő sav rnegfe1e1ő sóJa ke1etkezík.

20. Az a1ább1, a kenényítőre vonatkozó á11ítások köziil e 53' I{IB-{'S"

Melvik az?

e/ A keményít ősz emcs ék két kii1önböz6 anyag,hól- á,] lrilk: anrí}óz-
bó1 és amí1opektinből , melyek egyaránt D_g_lii.kóz régzek}á]L
épü1nek fel.

s/ - .-.--. .B/ Á különbség közöttük az, hogy az amll ózncleirulá n nen ága'z-
nak e1, míg az anr1lopektin mo1einr]_áÍ erősen ei {'gazőak.

^t .C/ A'z arli-i.opektín e1ágazásainá:-- a 97likózrészek kapcso1Óciása
1-6 kötéssel valósul Íneg' s a g1ükozidcls oxÍgJn aifa t é::-'

ál1ású.

D/ Az afi-Józ és a cellulóz köztl' roíncten külör,bs ég arr:a veze thetíj
víssza, hogy a glikoz1dkötés a cel1u1őzban ax1áiis, iníg az
arní1ózban ekvatcriá11s.

E/ Az an7lóz roolelc,.l].a lánca az a1fa-konf 1grrráci,S jú Alíkozldos
ox1génhid'ak miatt behaj11k, s í g.v a láncmoIekuli:' hélÍx ].;on-

formáctót a1akít k1.

I
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II. Feladatsor

1..* fe 'l adat

I{án;'' glamn h1droxi1-anint /BIN)H/ 1ehet elóállítaní, ha 2, 00 A

ára*'rcrősségge1 45, 1 percig elektTo1Ízá1unk salétronsav-oldatot,

,íg az ár:amk1használág 6a , q"z

{1crox11-amin a nítrátionok katódos redukciójakor ke1etkezik

a xövetkezó reakc1óegyenlet sz erint:
r{o; + 6e- + ?I{+ --J II2NoH + 2lrro

6 pont
.! 9^1-l^t

iir lro) ga1dtromsav_ olda thoz 5,O cn] olyan ná.tríun-h1droxic-olclatot

arl,rr,.k " anelyrLex J-, o droJ-e 12 g oldott anyagot tartalmaz. Ahhoz,

.i-l i)ty áz c!l.{:at g*-.n.legea legyen, még 2rJ "'J o,10 nol/dn] koncentrá-

cJ" ó Jrj" kénBawoldatot ke1i hozzáadnl.

':r..,y mol /dm/ ko::eentrá'eió Jú a kllndulási sa1étrornsav-oldat?

8 pont

''. f.:t orrr,*

;;;3[Á főz6pohárbarr Iévő 1Co,O croJ desztÍlláIt vízbe 2OO,O g

'',rl'jao'5l{2C-ot szórunk, és áilandó kevergetés közben 1assan 8ooc-ra

..ne i_e .aít j'j*k a pohár tarta1nát. A 8Oo0-og rendszert J-eszúrjük. A

szii::dst J-p'*ri Éondosan' pontosan 8Ooc-on végezzikz ekkor pOrO g

p:11á::ü anyagot lcusoo.5Hrol kaprrnk. Ezután a szúr1etet 1gen gyorsan

2OoC_ra hűtJltk 1e.

l"eg:).ább nek}ro::a tőnegú CuSOa.5l{'O krístályosod1k ki a lehútés közben?

A 'te.!_ített réz-szu1fát-oldat 2OoC-on 17 ,I5 tóne{,-os, 8ooC-on

1rr,40 tijnesy'o-os. Ar/Ct:,/ : 61 ,5

10 pont



4. feladat
2,14 g sz11áral ká1iunot nagyon sok vízben feloldva 11'76 kJ hő

szabadul fel. 2,75 g szl].átd kállun_ox 7d'ot /K"o/ nagyon sok víz-, z,
ben feloldva 7,84 kJ h6 szabadul fe1. fAz cJ'd,at ok további hígítása
nern Jár t.íváItozássai-. /
Az ailatok a1apJán szánítsuk kt a Kro/sz/ képz6désh6Jétl

TsrnerJ'ük nég, hogy a cseppfolyós víz képződéshóJe -286,0 kJ/nol.

tr/t/ z 19,c
lef pont

5. feladat
Isneretlen' C-H_O molekulaképletíl, gázhalnazá\lap o tú szerveg' xy
vegyület 10,o cra'-ét összekevertiik 50,o "o1 u'" orro" á11apotú

oxígéngázzal és elágettük. A reakc1ó lezajlása után nyert gáz*

e1egyet vissza}nitöttük a kílndu1ást hőrrérsék1etre; az ekkor kl-
esapódott v{zgőz töraege 2l,6 mg, volt. A roarad ék 40, o cmJ térfogaüí
gázeLegyet KOH-o]-daton átvezetve a térfogata a fe1ére csökkent.

a/ ÍIatározzuk rneg a vegyület nolekulaképlet ét !

b/ Mekkora volt a kííndulásí hőnér:séklet, ha tudjuk, hog"y a

gázok ny omása 101,7 I<Pa2

c,/ Írjuk feI a vegyület va].ószíní szerkezetét, és adjuk meg

a nevét !

14 pont

0
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!. feladat
713o,0 crn 2 oldatba, anely eztist-nitrátra és úz/tt/-nítrátra nézve

.z
'! s 1,10 rroI,/dn] kcncentrációJú, 5,oo g töraegű c1nknort szórunk.

Meg'várjuk, mlx a rsz'lJlárd anyag törcege már nem változik, és ekkor:

Ieszirrjük a féneg anyagot.

I'iekko::a a szűrőpapír:on Iévó fémes anyag tömege és tőmegy''-oe

összetétele?

Í tancardpotenc íá']_ok l zn2+ fzn z -a,161 tÍ

cvz+fcu : +0,545 v

l-e' /tg : +0,799 \'

ÁYizn/l 65,i7 a_/cu/, 63,54 A.,:/AF,/, lo'l ,9
12 pont

i_-x!"LtÉnj'
] l:ile'lr: t] e:', ijssze'u :jte]ú g:í}rves r'ePyület ju10,0 rrg-iát oxj.;énrcen

.J.:l]*tí]ák-i:'.l r:,;] ':] 4;.-'tve al égéster'n,íkel:: 72i),6 ::'.' star4arr1-

Í '' ''-''',"'* UL'.. .;s ]- 1' .]r' V]'Z.

ivli a .reeiJ il.,', 5o,r2."E1lrr!f "! erte?

ir'ltl! fe1 a ]l.'r;'ls1í t''.':l c i ós kép1etet, ha tnd jui.l. lL;g1' a nc1ekrr.'''_ának

níqy, --g;iniá sba kcnflrrnáe).ól nozqé's ckkal nen a]ai<íthaljj_ konfi5nr-

Y'ai'] a 1Í1 l i]tez'] l< l

16 pont


