
I. FE!ÁDATSoR

Az T. feIadatsorban húgz kérttés szerepeI. I4inden kérclés után
5 váIaszt ttjntettiinl< fel, ameIyeket A, B' c' D és n betúkkel
Je1öltiink. Ír.juk a vÍIÁszlÁPoN a feladat sorgziína me]Ié azt
a betűt, ameay az a<lott kórdésre a rnegfelelő Úrilaszt .JalijJ.í!

1. }Ia egy gyenge sav vízes oldatának egyenslilyi oxónÍum1on-
koncentrációja rnegegye zíirc e 8}! ÍTyenge báz1s vizes oldatÍinak
egyensúIyi hidroxíilion-koncentrác1óJdv&l' akkor lríztoe,
hogy

1,/ a fenti oltlatokban azonosak a ki1ntlu].ris í /benérés7/
koncentrációk;

2/ a !ent,j' oldatokban a 8yenge sav efiyensúlyi hídroxld-
1on-koncentráció.j a azonos a g.yengeg bázis egyensúlyi
oxóniuni on-koncentráci ó j ával ;

1/ az old.atokat tízszeresre hígítva a gyenge sav o1da-
tá.nak pH-váItozása számértékben negegyezik a gyenge

bázÍs oldatának pH-vá1tozáaával i

4/ azonos térfogatrí o1datokat összeöntve a keletkezett
o1dat senleges kémhatású.

Hány áal-ttág LE&. a fentÍek közül?

A/ l'é8y.

B/ Három.

c/ Kett6.

D/ nw,
E/ Dg:v sen; r,lÍnden átlítás téves.
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2. Az ammónia vizes oldatábqn az alábbí egyensfrly á11 fenn:

Mtl+H2oq.á"ui+oH-
Ha ]_ t1mJ o,1 nollalÍn] koncentráclóJú ammóntaolttatban o,1 mo1

amrnónÍum-k1orld ot oldunk ' akkop

I/ az oLö,alban a hÍtlroxÍd1on-koneentrácíó kÍ'sebb lesz'
rnint az arrmónirrmÍon_koncentrác 1ó ;

2/ a hÍdroxÍdÍon és a k1or{d1on'koncentrácÍójának
össze6p egyen16 az arnrnón1umÍon koncentrácÍóJával;

7 / az oadat pH- Ja cs'dkken ;

4/ az oIdatot kétszeresre }rigítva a hltlroxídion
koncentrácÍó.1a fe1óre csökken.

Hány á.l1ítás !9fg9g a fentÍek közlil?

A/ Né{Ty.

B/ }lárom.

c/ Kettő.

D/ Eey.

ts/ Dgv set.

1. 
^z 

A + B €:--s D + D egyensírlyi reakc1ót vízsgáljuk.
Fa az egyensú1yban 1év6 rendsz erlnez x mo1 ! anyagot adtrnk,

akkor az eg1rensú1y1 koncentráclók megváltoznak:

lo]. - [r]r-""
fpl I t
Lo.Jr + lBJr-re
-rflLDlr .---+ llr.lr-re

[tt], --' [n] ,-'u ,

mÍkcjzben az ele s1y ''V'' térf o6ata nen vliltoz1k.



.,

Hány állítás 18c3 az alábbiak közül?

rr v. [D]r + x = u. [oj,
z/ [r], * [r],
s/ lol,
l/ [n)' ) Lú,

t/ tléey.

B,/ Háron.

c/ rettő.
D/ Bs-y.

a/ Eg,.tt sem; rnín<len ál1ítás téves.

,l*

4. Ecy galváne1em két e1ektro1tt-o].datát tízszeresre hígítva
az elektromotoros erő nern változik. Melyik lehetett az
alábbiak közti1 a két oldat?

Az e6ryÍk oldat A mris1k oldat
kat 1on-koncen_tráel ó ja katíon-koncentrác1óJa

^/ [""r*l : o,1 nor/dmt frn 
*] : o,r nor/dn,

n/ [."t*] : o,t mol/.tmJ [o". I . o,?. ,.or/dn,

c/ [oo. ] : 0,1 nor/dmJ lr"'*) | o,2 nor/dm,

n/ ltrt ] : o,r mol,/.lmJ [nu. I : 0,1 rnol/dm5

E/ A felsorolta]r köziil egyík sem.
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Tanulnrányoz zuk az alábbí grafikont,
rne1yik vá]-asz heIves !

és á11apítsuk meg, hog'y

pH

A/ A grafikon eí{y e::ős sav híg vizes
' ábrázol|a a sav koncentrác1ó jának

c

oldatának pII_Ját
függvényében.

B/ A grafíkon egy erós sav erős bázissa1 képez'ett sója
híg vízes ol<latrinak pH-ját ábrázolja a só koncentrácíó-

' óben.J a.nal( I ug8veny

C/ A +raf íkon ef,v $yenge bázís híg vizes o1datának pH-J át
ábtázolja a bázÍs koncentrácÍó jának ftiggvényében.

D/ A grafikon bárnilyen tríg vizes ol<lat pH-Ját ábrázolhatJa
a hídrogrín1on ]<oncentrácÍójának függvrlnyében.

D/ nÍ{yÍk váLasz ser'r helyes.

6. KCl-oldatot elektroltzálunk Pt elektródokkal. líány roérésí
aclatra van sziikség az a1ább1ak köziil a vÍsszamaradt olttat
pI{-iá'nak kÍszámításához?

1/ 
^ 

}(iíndullisí olrlat tömege.

2/ A kÍÍndulási olitat súrűgége.

5/ Az oLdat tömege az e]-ektrol ízls végén.

4/ A'z oldat siirÍisége az eIektrolízis vé54én.

A/ Df:l adatra.

B/ Két adatra.

c/ IIárom aclatra.

o/ tlégy adatra.

n/ fr11yéb, fe1 nen sorolt mérés1 adatra ls szükeég van.

Á feladat neqoldásáná1. feltéteIezzilk, hogyt miÍden g-ő,z h:alnaz_

áIlapotú reakcíótermék eltávozik az oldatból.
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?. A H2s disszociácj-óját vizsgá1juk:

HzS + H2o <-i Hs- + Hro+ K1

HS- + HrO

}I2s + 2 ÍÍ2o F=== s2- + 2 lIro+ K,

I{e}y1k ál1ítás !&g az a]_ábbiak közüJ. :

fA szög.Letes zrírójelben fe1tüntetett. kép1et az il1et6
anyag egyensÍr1y1 koncentrác1óJát jeIenti. /

r/ [nr-] - [rtJ . [ttr.] = .(rrs), atror c(rrrs)a Ers be-

nérrls1 koncentrác1óJa.

8. Egy ísneret1en elernet levegőn hevíttink, majd a terméket vízben
oI<ljuk: az oi-:dat lúgos kómhatást nutat. Savanyítás utitn az
o1datba káliurn-.j oclíd-oldatot cseppentve barna szín .jelenÍk meg.

lli lehetett az elem?

^/ 
Lí

B/ IÍa

a/ Y'g

P/ ca
N/ AT

z/ ['"-] . '["-] . ['*] : Iir.l
1/ Kr + 1(2 = 1<7

4/ ["-] : 'Fr.{
l/ ltz L. és a 1.

s/ Lz I. és a ?-.

c/ A 2.ésa4.
y/ Az I., a 2. és a 4.

E/ 1y 3.ésa4.
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9. Az a1ábbÍ reakcióegyenleteket vizsgáIJuk:

]"/ /Nt4/2ct2o7 hevítés 
' N2 + 4 I12o + Crro,

z/ 2 MnOl + 5 n2o2+ 6 H+ *-? 2 Vnz+ .+ 5 Oz+ B It2O

,/ /I:rH4/ 2s2o' 
hevítés 

' 
N2 .* 2.so2 + 4 Hzo

l/ zcrrol- + c2[5orr+16 t{+ --9 4c?3+ +2coz+1]-H2o
Hríny reakc1ót írtunk fe].. helves'en?

e/ néeyet.

B,/ Hárrnat.

c/ Kettít.
t/ Eg.yet.

E/ F,g7et serr; min<legv1k reakcíó hÍbásan van fe1írva.

Io. Az aIább1akban olvan anyagokat ttintetti.ink fe]- .gy-e8y gorban,
arne1yek halnrazállapota sz obahdmérs <íkleten és légkör1 nyomríson
azonos:

r/ P/sárp,a/ 84. T,í]N ca/on/, Ibo c6H5cooH

2/ clHo ' I{z0 HBr síII4 1'ÍIí' cH2o

1/ B Ágo1 A1 IüH4No, CuO c5H5N

4/ B"2 tr2so4 HZo2 HlBo, HcooH Hg

5/ 1s2s NaI'Io, AI4c, /cooÍ1/2 rzo3 ]{a

SaJnos, hiba Ís cgúszott a felsorolásba. }Iány sor HIBíS?
A/ Esy.

s/ rettő.
C/ Három.

D/ Nésy.

E/ ot.
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)'l. Az a1ríbbÍ anyagokróI rí11ításokat sorolun]< fe].:

]í1]] ' ItraO1{, 1nl4c1, NaHCo, l aoz, 
^10f J '

NaC1, l{arPOn '
cTtlc00H

1/ Valar,rennyi vegyiilet vízben oIdódik.

z/ tlé;411 veg1riilet vj_zes oldatának kémhatása savag '

J/ Ecy vegyii}et vizes o1datának kérnhatása sen1eges'

4/ HáT on ve11yii1et vizes oldatában a ve5;yii1et molekuIáJa

Ís je}en van.

llány á11ítás if,az a fe1soroltak közü1?

a/ Nétry.

í/ na'ron.
C/ Kettő.
t/ Esy.
l/ Xg;r sen. 

.

12. Az alábbi anyagpá-rok kö}csönhatását v1zsgá1juk:

tt/sz/ + ttr/e/; Ca/sz/ + Hr/a/ i

AI/sz/ + tr/sz/; Sn/sz/ +

Pb/sz/ + w{or/act/; Te/gz/ +

AI/sz/ + llnor/sz/; Ag/sz/ +

or/e/;

ctr/s/;
or/ e/;

znc/sz/ + C/sz/;

A fent1ek közril hli.ny esetben nem neny vt'!flbe }rtírniai reakcíó
rnég hevítós hatástira sem?

l/ tlégy esetben.

B/ HáIom esetben.

C/ Két esetben.

D/ fn e s e tben.

B/ }1i.rr<1en fe1'tiintetett r:ea}tció vógbenegy '

Ile/t / + s/sz/;
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11. l{ely1k sorban taIál g!6y o1yan an3ragot, ame1y nátrIum-
hÍttroxÍd-.oIdatta1 reagál?

^/ 
zn CIz Na Ág

B/ I(Br sio2 T,Í sn/on/,

c/ Pbs L]-2O1 I{a s1

D/ A1 cu ct2 , As,Not

E/ Pbso4 x zn/ou/, Cao

14. Á c1kloparaffÍnokra vonatkozó állítr{sok egyÍke HIBÁS.

Melylk az?

A,/ A cíklohexán molekulájában minclen szénatoro körii1 tetra-
é<1ere s a konfigurác1ó.

B/ A gyűrű rnerevebb szerkezete mÍatt min<len C-C kötés fedő
a-L_Lasu.

C/ A rnoleku].ában két kiilönböző térá].lású ll-atom van:

ax1á1is és ekvator1álís.

D/ '9nnek megfelelően a me t1l-ciklohexánnak kétféle szcík-
konf orrná ció.j a lehetséges.

F,/ Az a konformáetó, aho1 a met1lcsoport ekvatoriális,
kisebb energ1ájú.

15. Hányfóle Crll'rO összegkép1etú alkoho1 l-étezIk?

^/7
B/8
c/9
D/ ro
n/ rl!,1 LL
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'16. Az alkil-benzolokra vonatkozó á]Jjtás ok közil]_ egy }IIBíS.
líelyIk az?

^/ 
Az alkIl-benzolok a benzolhoz hasonló tu1a.j donságrí , vízzel
nem e1egyedó g1úlékony folyatlékok.

' B/ ForráspontJuk és' olvadáspontJuk annáI raagasabb, rnlnéJ-
több és minéJ. nagyobb alk1lcsoportot tartaImaznak.

C/ Az 7zomere l< forráspontJa általában. köze1 eslk egyroáshoz,
ezért desz tí11ácj. óval nehéz őket e1választan1.

D/ Kéroia1 tuIajdonságaíkban Ís a benzolhoz hasonlóak. Pé1dáu1
. a toluolt ultraÍbolya fényben k1órozva orto- ós para-klór-

száraazék ke].etkezík.

B/ E1őá1lításukra f ,í1eg kőszénkátrány frrr}<cÍonált cteszti]_1áe1ó-
Ja használható, de parafflnok aronat!"záIásávaL kémiat úton
ís e1óá11íthatóak.

17. A pirroIra vonatkozó alább1 állítások egy1ke HTBíS.
I'lelylk az?

A,/ A pÍrrolnoIelnrla minden atomja egy síkban van.

B,/ A noleku1a sz1g'ma-vázában a szén- és nítroqéntijrzsek
ktírnyezetébó1 e6ry_eg1r elektron hlányzik.

C/ A sz!-Í,.na-váz ]nat poz1tív töltését hat pi-elektron
sem1egesíti.

D/ ,q p1-etektronok az öttagri, gyűrús sz]filna-vőz fölött ós
a1att háron delokalÍzáIt p1-mo1ekul-apá1yán helyezlcednek e1.

E/ R pl-elektronrend sz er e1oszlása nem sz1nnetrikus: rninden
e1ektron kíssé a N-atorrltörzs fe1d €'lhúzódík.
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18. A me til-e t il-ket on / 2-butanon / ert!1yes /pt' forró sa1étrorr-

savas/ oxidlicíríja sorrin m11yen anyagok keletkeznek?

A / ctllooorr, IIC00]I, Aoz

HcIIo, c}I]cH2cIí0B/ cHTcHo'

c/ cHJoooll' t{cooll, cHfcH2CooH

D/ CIIJCIIo ' IICIIO ' Co

E/ C113COCH2COO11

19. A nitrog]-icerÍnle vonatkozó állítások e,gyike HTBí5. I1eIy ik az ?

_.4
A/ A glicerÍn it,ítromossavval képezett 'igztere, a nitro-

g1ícer1n erriIyes robbanószer.

B/ A bor,rláskor keletke ző 11áz halnazálf ap61ú f,g1rntlkek követ-
keztében feJ-lópő t órfogatnöveked' ós niatt nagy a robbanás

feszítő ereje.

C/ Á robbanó.s rnár rázkódásta is bekövet]tezik'

D/ Fűrésznorra1 tjsszekeverve viszont iitrjsbiztos, csak gyú.j-

tásra robban.

,/ ntős értágító hatása niatt szívbetegelc gyógyszerekónt

haszná1atos.

2c. A ko11oid rendszere)rre vonatk ozó áI1ítá'o]< köziil egy HIBÍS.

I''lelyik az?

Á,/ 
^ 

koI1oir1 ofr1atok riteső fónyben opaliz:ílnak.

B/ A tőn,ínyebb ko11oid o1datok v1szkozítrisa nagyobb, nínt
a hason1rj töménységír valódi o1<]atok6.

0/ A kolIoirl olrlatok többsége nem ol1ran á'llandó, mint a

va1ód1 oldatok.

D,/ Kolloid o1r]atokat csak megfe1elő móretú makromolekul:ilc

o1t1lí sával ril1íthatunk elő.

n/ Kicsapórliis sr;riin a rlzl}cronoleku lák {''T akran nen kiilöniilnek

el az o1r1rí s z c::molekulákt ó1, haner'l &zokkal együtt alkotnak

hal.mazt.
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T T . FET.,'ADATSOR /7 sző'nítíts1 feIadat/

1. r'ela<lat

Nátriurn-hídroxld ós ká11urn-hídroxid keverr!}cébő1 1enórunk 10'B

gralcnot. DesztÍlIá1t vízben feJ'oltlJu!' s a térfogatát 1ooo 
"^5 -'"

egészít.jiik kÍ. Az ofdatot o,1 r'!lol/d!n' koncentrác1ó3ú sósawal

titráIjuk neg. 20,o cr'rf lúgoldatra 50lO "'J sósa"-'órőo1ctat fogy'

a/ Mennyi a lligolclat Pll-ia?

b/ Hány nol/" nátrium-hÍdroxídot és hány mol% káuun-hÍ'lrox1'lot

tatta:.:maz a keverék?

B pont

I'

2- fela<lat

(ét ionvegyiilet köziil az esryIk /l/ "gv 
alká1Ífónbő1 tís egJr

nenf ór:rf es e1erTből képz6rli5tt, a másík /'B/ uTlanezen az elerneken

kívii1 még oxigént Ís tarta1maz 24'25 tömeg/-ban' A ''B" veffrlllet-

ben az isrneretlen nemf énes elern 64 
' 
1 lőne5fil" '

''Al| ve*villet vizesJ oldata eztis t-nltrát-o1dattal ha}ványsárga /I/ '
'r veÍ'.vii1et v1zes oldata eziist-nitrát-olilattal renér /2/

csapadóltot ari. I{a ltAll és 'tBu vegyii1et vÍzes oItlatrít ögsze-

öntjiik, néhány csepp híg kónsavoldat hatósíLra sötr'ítbarna szín_

reakciót,esetleqsziirkt!s-feketec'eapadékleválágát/,/tapasz-
' i"ii"n, me1y szén-tetraklorj'<lban 111a színnel ot'tódÍk'

af ÍIatá"rozzuk neg az llAl| ős

b/ Írjuk fe:- az /t/, /z/ és

a ttB'l vegyület képletét !

h/ teakcIók ionegyenletét !

I pont
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l. feladat

Számítsuk ki a vízrrrentes c1nk-szulfát kríst óJyvíz fe1véte1ének
f olyamath6'J ét !
A számításh oz az al-:Á'bb1 adatok á'llnak rendelkez éstinkre :

- a kristá.lyvíz mentes cÍnk-szulfát rácsenergiáJa:

Qrács/znsoo / : +97o,5 kJ/nol

- az ionok hídratáclós energÍáí:

a ^. = -152,0 kJ/nol
Zn'- /aq/

Q ., - -898'0 kJ/nol
soj- /aa/

- a }rrístályvíz tar:talmú cÍnk-szuJ.fát /zn'soo.71l2o/ olatásh(íje:

Qo1aás/znso 
4.7ÍI2o /' 

= Í2o'5 kJ /nol

B nont

4. fe lad at

10,O tömegí-os, 1,12 g/'crrJ siÍrűséeri CuSoo-olrlatot elektrolizálunk
grafít elektródok között 5'oo A hasznos áranerósséggel 5 nanon
keresztü1. Áz elektro1íz1s végén az e Iektro1Ít-ol-tlatunk 10'c
tömepf1-os, troT g,/ en3 sÍinisé6i kénsavoIdat.

a/ }1ekkora térfoga.tú réz-szu1fő,'t_o1d at ot kezdtünk
e1ektrc1ízá1ní?

b/ llekkora az o1dat t érfogat csökkenés e?

Lr/cu/ = 67,5 Ar/s/ -- 32,o

18 pont
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5. feladat

Kétféle karbonátbó1 á11ó porkeveréket akanrnlc neíThatározní,
ezórt 1c,1! g karbonát-keveróke t vízbe szónrn}c. A keverék egy
része vízben oldhatatIan, ennek tömege '|'t5oo tl. o '

A vízben o1ctódó rész térÍog,atát pontosan 1o0o cm)-re egószítJük
kí, és ebbő1 az olctatbó1 20,cc cmJ-t mét1l-vörös 1ntt1kótor
nellett o,orq22' nol/an] koncentrácÍó;|ú só-sawaI tÍtrálunk.

?.A fog.vás 25 ,5 cm) .

A v-ízben neu o].atódó narad ékból fölös sóeawa1 1, B]B d'nJ z5oc_os ,

O,1 l',ÍPa nyonású szén_d1oxícl -gó'zi szabart ítunk fel.
AdJuk rne5 a porkeverékben a két karbonát kénIetót és' anyag,-

nenny 1s ég-arányát !

B pont

6. f elailat

A

COr/a/ + csr/e/ F==J 2 CoS /s/
folyarnat eqrensúJ_yÍ állandója: K = 0,O70.

a/ l,tltyen an'rag3ennyiség-arán17ban kevertilrk össze o02-ot és

cs2-ot, ha a kÍa1aku1ó eIegy átlagos moIárls tiinege
68,O x/no]?

t/ ttány oc-ra vonatkoz1k a fent1 e6yensri1y1 á}Iandó, ha tuclJuk'
hogJ' p zárt, á11andó'térfogatú tartályban 1évó, ep4;ensúlyÍ

eázele1,y nyonása Lj6,2 \<Pa, súrrísége 2,Bo E/d l?
Hatálozzuk.neg ezen a hőmérsékleten az egyensírly1 koncentrác{ókat !

e/ Az eles,,y hőmérsókletét ezután loooc-kal enel.jük.
Szánítsuk kí az a1ábbíak ktizti]. azokat, amelyeket adataink
tsmeret ében kÍszámíthatunk :

_ az ú.Jonnan kialakult epyensúIy1 elegr átlagos
noláris tömege;

_ az eslensú1y1 koncentrác'Íók;
- az eg"vensúJ_;yi ö'ssznyomás !

18 pont
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7^ fel-adat

I{etanol és etanol elegyéből 1,74O granrn ot vízzeL loo cmJ_re

hígítunk. xbbő1 a törzsoldatból kívesziln|r' 25'o c'n'_t' és'

5o,o .'1 o'o'oo'rro:./dn? koncentráció3ú, erósen savas K'Cr'O'-

olilatot arlunk hozzá. A reakcíó zárt 1ornbÍkban ' néhány perces

tázogatős' után te1J'esen le játszódÍi('

Rzután a Kr}rro7olctat feleslegét mérJtlk neg úgy,' hogy KT-ot

adunlt az "í"giirá", 
és a kÍvitlt Jódot O'0!oo mol/dn) koncent-

a

ráclóJú NarSrOr-ol<lnttal' rnérJllk' A NarSrOr-oldlatbóJ. 20'04 cm'

fogyott.
Száraítsuk kl, hogy a k1Índulósi a1koho1_eIe1ry tökéletes é6ése

16

'során mtlyen lesz a co2:I{2o anyagmenny1sóg-arónya !

KLepészíten<l ő reakc 1óegyen1e te k:

+ I{+ + ctrll:
cHl0H

c2H5oH

crro2r'

+

ctl+

+ l{+ + cxzoz.- =

I.

"r'1-

coz + cJ+

CHlcOOll +

ct1+ * !2

I- + sno[-

Hzo

+ HtO

12 pont

+ H'

rz

+ 820

li'\



i1E

5. feladat

56'.y o1riat dm1-enkónt i), 1o0 mol hangyasavat és 1, O. lt)-J p91

hídrorrón-klorídot tarta).maz / vízben oJ:dv a/ .

a/ szánítsuk kí, hogy az oldatban az oxóníumionolr h:íny. Éa
szárnazlk a hangvasavból, hány %-a a lnjidtogr5n-}<1orí<1bó1

ós hány %-a a vízbőI?

b/ llekkora az oldat ptl- ja?

12 pont

6. fela<iat
?

1,O10 dm' térfogatú, 1,OOO mol/clmJ kon"entrácÍójú iüiso4-
oldatba 90'00 g Co fénport szórunk.

af Hatőrozzuk meg a szi1á'rcl fázís tiJmegvitltozásátt
b/ Mekkora 1esz a ]rÍ2+ ós a CoZ+ koncentrácí ója az oldatban,i

ACat ok :

€'tli2*7nr = -o,21 1t

€"Co'Zt/"o = -o,27' t
I\r/Ní/ :58,TI
LE/co/ 58,93

1D pont



A:C.
i-16

7. felaciat

A cBH16o ö sszegk,-íp1etÍr { vegyiilet egy szekunder cikloafkanol

/az CH-ascport szeklrnder szénatomhoz kapcso1ód1k/', ameIy

kvaterner szrlnatomot ís tartalnaz. !\zonos gyűrűtagszám ós a

szónatornok renr]íst!8e ]_oszlása me11ett A-nak, önmagát nen számítva

két konstitúciós izorTerJe 1étezÍk'

Ha az ! vegyii].etet ccHCI-' oIdatta1 clnk-klorÍd Jelenlétében

reagáltatJuk, szubszt1túclós reakcidban B-t ltapJuk /c'tIIrcI/ '

E-t ccNaOH-dal melegítve C ve6lytilethez /c'IL.'n/ Jutunlt' A 9

anvagra IIC1-t adrlícionálva CaHt5C1 összegképIetí' !' ! é" E

anyagokat tartalmazó izomerkeveróket kanittk

a/ Rajzoljuk fel. az !, 3, 9', ! és E betúkl<el je1zett

noleku1á'k s z e::]re z et i krlpletét !

b/ Írjuk 1e a gzerl<ezetek negfe jtésóhez vezet5 6Jondo1at-

mene tet !

16 pont


