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FELAOATOK

I. Feladatsor

Az I. Feladatsorban hÚsz kérdés szerepel. Minden kérdés után 5 választ
tÜntettÜnk fel, amelyeket A, B' C' 0, illetve E betúkkel jelöltünk.
Írjuk a VÁLASZLAPRA a feladat sorszáma rrellé azt a betút, anrely az adott
kérdésre a nregfeleló választ jelöli!

l. l'bkkora egy két konponensú, S0'-t és 0'-t 1 .: 2 anyagnennyiség-

arányban tartalrnazó J] oc-os gázetegi, rnoláris térfogata, ha az elegy
össznyomása 40 kPa?

A/ 25,1 dmll

B/ 6r,6 ún'

91 445 dm'

O/ 9,09 drnJ

E/ 60,6 dml

2, 4,98 g anyagot feloldunk 149 g vÍzben, és így 147 cm] térfogatÚ
oldathoz jutunk. Melyik adat fejezi ki helyesen, a kiindulási adatok
pontosságának rregfelelóen az oldat súrÚségét?

A/ 1,05 . lol kg/ml

B/ 1,007 .101 kg,/rnl

c/ 1,0475 . 101 kg,/ml

D/ I,04748. 1ol kglml

E/ l,o4748l . lol kg/ml
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4.

rendszám

A fenti rajz az atornok

A/ elektronaffinitását
B/ elektronegativitását
C/ elsó íonizációs energiáját
u/ auneroJer
E/ maxirnális oxidációs számát

ábrázoIja a rendszám fÜggvényében'

A kötési energia

L/ az az energia, amely egy mol rnolekulában az adott
Iétrejöttekor felszabadul, illetve felszakításához

2/ .jellemzó az adott kötés stabilitásárar
)/ kovalens rnoleku1ákban annál nagyobb, Íninél nagyobb

Iétfehozó elektronok szátna.
4/ a hidrogén-ha1ogenideknéI a HCI --_----+ HI irányában

l'íelyik állítás iqaz a fentiek közÜl?

A/ 
^z 

L., 2. és 3.

B/ Az I. és ].
C/ A 2.,1. és 4.

D/ Az L., 7. és 4.
E,/ Mind a négy.

kötés
szükséges .

a kötést

monoton csökken.
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Az ionos kijtés

l/ elektrosztatikus kötcsijnhatás eredménye,

2/ eróssége annáI nagyobb, minéI nagyobb a kötést létrehozó ionoknak a

töItése és kisebb a mérete,
]/ elsórendú kélnia i kötés,
4/ Iétrejöttekor felszabaduló energia rnegegyezik az adott kation

ionizációs energiájának és az adott anion elektronaffinitásának
algebrai ijsszegéve1.

Melyik átlÍtás iqaz?

A/ Az 1., ). és 4.
B/ Az I., és 3.

c/ Az l., 2. és 1.

D/ Az I. és 4.

E/ MÍnd a négy.

A Mg és Al tulajdonságait összehasonlÍtva az alábbiakat áIlítjuk:
I/ A Mg-atorn elsó ionizációs energiája nagyobb, mint az Al-atorné.
z/ Az AI)* -ion sugara kisebb, rnint a l,lg2+-ion sugara.
3/ Az AI --- CI kötés kevésbé poláris, rnint a Mg --- Cl kötés.
4/ 3 nol Mg2*-ion képzódéséhez ugyanannyi energia szÜkséges, mint

2 rno1 Al]+-ionhoz (szabad atornokbóI kiindulva).

Melyik áJ.1ítás helves a fentiek közül?

A/ AzL. ésa2.
B/ A2. ésJ.
C/ Az I.,2. és 3.

D/ Az L., 2. és 4.

E/ Mind a négy.

6.
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7. TekintsÜk az alábbi moleku].át:

U

ll
P-

F/l\Br
I

CI

CseréljÜk fel- az F és Br atomokat, majd forgassuk el a molekulát a

P = 0 tengely mentén l80o-kal!
Az így nyert molekula

i/. azonos az ererletivel .

2/ enantiomérje a kÍindulási molekulának.

]/ tijktjrképi izomé|je a kiindulási molekulának.

4/ szteteoizornérje a kiindulási molekulának.

5/ d iasztereoizomérje a kiindulási molekulának.

Melyik áIlÍtás ígaz a fentiek közÜ1?

^/ 
A z.,1. és 4.

Bi A' 2. és ).
C/ Csak az 1.

Ül A].és4.
E/ Csak az 5.

8. Az alábbí mo1ekulákat, ÍlIetve ionokat vizsgáljuk.:

NHl, Nol-, co2, po45-, c6H6, NH4+, BFy c2Hz, c0r2-, BecLz HcN.

A felsorolt részecskék között hány olyan van, ameJ.yekben a kötésszögek

értéke nagyobb vagy egyenló mint I09,50, de kisebb vagy egyenló rnint

rzao?

A/5
B/6
c/7
o/8
E/9
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Cseppfolyós levegót nyított termoszban
zetben állni hagyunk. Mi történik?
A folyadékelegy

I,/ feldÚsut nitrogénben.
2/ hólnérséktete á1landó.
3/ egy ídó után teljesen elpárolog.
4/ ktjrnyezete lehÜ1.

szobahómérsékIetÚ környe-

a reagáló anyagok 'rninóségétóI.

a hótnérséklettó1.

a reagáló anyagok pillanatnyi

'Melyik áI1ítás igaz a

A/ Az L., 2. és ).
B/ A ?., 3. és 4.
C/ Az L., 3. és 4.

D/ A3.és4.
E/ Mind a négy.

l0. Az aIábbÍ állításokat

v A reakciósebességi
2/ A rcakciósebességi
3/ A rcakciósebesség j.

koncentrációjátó1 .

fentiek közÜI?

vizsgá1juk.

á11andó

á11andó

á11andó

fÜss

füss
fÜgg

4/ EgyensúIyi áIlapotban az egymással ellentétes irányú két folyatnat
sebességi áIlandója egyenló.

Me1yik ál1ítás helves a fentiek közÜl?

A/ Az I. és 2.

8/ A 2., 3. és 4.

C/ A3.és4.
D/ Az L.,2. és 5.

E/ MÍnd a négy.
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11. ÜsszetjntÜnk I00 cm] 0,100 mol/dm] koncentrációjÚ HCI oldatot
100 crnJ 0,100 rnol/dm] koncentrációjú Na-acetát oldattal. Melyik

állítás igaz az alábbiak közÜ1?

v [n-] : [""eta{

u fn;) = [cr-J
l/ ft,cetat) 1 o,o5oo mor/dml

+t lr.- I o,o5oo mo1/drnl

A/ 
^2.és4.

B/ A 2., 3. és 4.

C/ Az L., 2. és 4.

D/ Az I., 2. és 3.

E/ Mind a négy.

12. Melyik folyarnat megy végbe az alábbiak közül?

il 2 Ag+ +Cu = CuZ* + 2Ag
), ,),

2/ Zn + Cu'' = Zn'' + Cu

3/ 2Ag * znz* = 2 Ag* + zn

4/ F e2'' +Cu = cu2* + Fe

5/ 2 Ag+ +Fe = F e2* + 2Ag

A/ Az L., 2. és 4.

B/ A ?., 3. és 5.

C/ A3.és4.
D/ Az I., 2. és 5.

t/ A2.és5.
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t]. Az alábbi állÍtások közűl melyik igaz?

6

I/ A C5HI2 összegképlettel jellernzett vegyületnek 4 szerkezeti
és térizomerje létezik.

2/ Krakkolás során 1000'oC körÜl a pentánból propán és etén
keletkezik.

1/ A pentán olvadáspontja magasabb mint a 2,2 -dimetil-propáné,
mert a pentán molekulái között az elnyúIt mo1ekulaalak miatt
nagyobb Vonzó kölcsönhatás alaku1 ki.

4/ A pentán és izomerjei nagyobb szénatomszárnú paraffinok mellett
a motorbenzin alkotói.

A/ Az L., 2. és 4.

B/ Az 1. és ].
C/ A2.és4.
0/ 

^ 
2., r. és 4.

E,/ Mind a négy.

14. Az alábbi állítások közül melyik iqaz?

A/ A természetben elóforduló konjugáIt dién a transz-2-metil-brrtadién,
más néven izoprén.

B/ Ha a butadién 1,2-addÍcíóval hidrogén-kloridot addicionál,
4-k1ór-1-butén keletkezik.

C/ Magas hórnérsékleten (tooo oc körül) a rnetán levegóvel Ni katalizátor
jelenlétében C0 és H' keletkezése közben reagál.

D/ A metán-klór gázetegy még igen magas hólnérsékleten is eltartható
anélkül' hogy a komponensek reakcióba lépjenek egymással.

E/ A metán magas hómérsék}eten (1200 oc törÜI) acetilénné aj.akÍtható át"
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15. Az alábbi állÍtások kijzÜI lDelyik iqaz?

A/ BenzoLt a hexán magas hólnérsékleten végzett katalitikus
hidrogénezésével e].ó lehet áIlítani.

B/ A naftalin brórnnal vas-bromid katalizátor nélkül is képes
reagálni, és l-brórn-naftalin képzódik.

C/ A toluol vas-klorÍd katalizátor je}enlétében klórral orto- és
para-benzi l-klorid képzódése közben reagál.

D/ A naftalín a benzolhoz hasonlóan teljesen szitrunetrikus aromás
vegyÜlet'; molekulájában rnindegyik C-C kötés hosszúsága azonos.

E,/ A dirneti]-benzolnak öt konstitúciós izomerje lehetséges.:
I,2-, I,r- 1,4- ],5- és l,6 -dirneti1-benzol.

16. Melyik vegyÜIetnek legrnagasabb a forráspontja?

A/ benzol
B/ ecetsav
C/ propanol

D/ 1 ,2-dihidroxi-etán
E/ eti1-acetát
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Propén't vizes kénsavval fózíjnk. A
kénsavval 1]o-l40 oC-ra hevÍtjÜk.

terméket etanolIaI és tömény

Mely terrnékek keletkeznek?

cH]-cH2-0-cH2-CHr' és cH]-cH2-cH2-0-cH'-011n;an

cH]-cH2-0-cH2-cH2-cH]' CHJ-cH2-0-cH2-CH, és

c/

D/

cHt-cH2-cH2-0-cH2-cH2-cHl

Csak CHr-CHr-0-CH2-CH2-CHl

Csak (cHl)2CH-0-CH(CHl)2

E/ CHJ-cH2-0-cH2-cH], (CH])2cH-o-cH(cH])2 é5 (cH])2cH-0-cH2-cH]

lB. Az alábbi á1lÍtások közÜl melyik HAMIS?

A/ A cellobióz és a hangyasav egyaránt adja az ezÜsttÜktjr próbát.

B/ A 2-metil-)-k1ór-pentánbó1 törnény 1úg hatására 2-meti1-2-pentén

keletkezik .

Az észterek hidro1Ízisét úgy tehetjÜk teljessé ' ha savkatalizátort
adunk az észtet-vÍz elegyhez.

A fenol forrnaldehiddel reagál, és térháIós szerkezetú bakelit
képzldik.

Az aceton forró salétromsavas oxidációjakor szén-dioxid és ecetsav

keletkezik.

A/

B/

c/

B/

E/
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L9. Melyik sorban vannak olyan műanyagok, rnelyek mÍnd hóre

keményedók?

A/ műszaru,pJ.i (rnetil-rnetakrilát), bakelit, arninoplasztok.

B/ gumi, bakelit, aminoplasztok, PVC.

C/ polietilén, gumi,; PVc, polisztirol, terilén, nylon

D/ műszaru, gumi, bakelit, ami.noplasztok.

E/ lnúszaru, bakelit, aminop}asztok, teriJ'én.

z0. A természetben Íniért éppen a D-glÜkóz fordul eIó és nem az

L-glÜkóz?

A/ Mert a 0-g1Ükóz rnolekulában a nagy térigényű 0H és CH'0H

csoportok ekvatorális helyzetben vannak, rnÍg az L-glÜkózban
axiális poziciót foglalnak el.

B/ Mert a D-glükóz stabilisabb vegyÜlet mint az L-glÜkóz.

C/ Mert a D-glÜkóz D-fruktózbóI képzódik enzirn hatására.

}/ Mert az L-g1Ükóz nem képes a D-glükózhoz hasonlóan oligo- és

pol iszacharidokat alkotni .

E/ Csak, mert ilyeil a természet.
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II. Feladatsor

1. feladat

a,/ Az alábbi vegyÜJ'etek közÜI rnelyik az a három, arnelyíknek rnegfeleló
töménységű vizes oldata sárga (narancssárga) színú?

6

Na0H, FeCIrl FeS0o, CoClr, lnetilnarancs, fenolftalein, 12, NÍs04

b/ VáIasszuk ki azt a reagenst, alnelyikkel a három sárga oldatot
azonosítani lehet: NaCJ., NaN0r, NaOH, NarSOO !

' c/ Mi történik a reagens hatására az egyes oldatokban?
Indokoljuk a váItozást! 7 pont

2. feladat

Lelnért törnegű, I rno]./drn] koncentrációjú AgN0r_oldat 500 cln]-ébe vasreszeIéket
teszÜnk. Egy idó rnúlva elkülönÍtjÜk egyrnástól a folyékony és a szilárd fázist.
Az oldatot isrnét lemérve 20 g törnegcscikkenést ál1ápítunk rneg.

a/ Milyen ionokat tartalmaz az oldat (a vÍz di sszocíációjából származó
ionokon kÍvüI )?

b,/ Mekkora az egyes ionok koncentrációja?

(Megjegyzés': A levegó oxidáló hatásától eltekinti'ink' és fe1tételezzÜk,
hogy az o1dat térfogata a reakció során nem váItozik.)

7 pont

l. feladat

Pt-elektródok között 2'o0 A árarnetlsségg81 149 órán át elektrolizáIunk
telített NaH0'r-oldatot Úgy, hogy közben az oldat hórnérséklete 20oc lnaradjon.
Mennyivel változik meg az oldat tömege az eltelt idő alatt?
(A NaHC0]-oldat elektrolÍzisekor az anódon oxigén fejlódik).
A NaHCO' oldékonysága.: 9,60 g / I00 g vÍz.

6 pont

4. feladat

Egy kristáIyvÍz tartalrnú férn-nitrátot enyhén rnelegítve azt tapasztaljuk,
hogy feloldódik saját kristályvizében. A keletkezett oldat 6J,45 tilrnegt-os,
illetve 14,29 rnol%-os.

MÍ a kristályvíz tartalrnú fém-nítrát képlete?
10 pont
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5. feladat

0'500 mol kristályvÍz tarta1mú báriurn-k1orÍdbóI (BaClr.2 H20) és 1,000 rnol
nátrÍum-nitrátból kÜlön-kÜIön 80oC-on telÍtett oldatot készítÜnk. A két forró
oldatot tJsszeöntjÜk, és hagyjuk 20oC-ra lehúlni.

a,/ Az alábbi adatok ísmeretében indokoljuk. hogy miIyen változás rregy végbe
a rendszerben ! Milyen anyag (vagy anyagok) és rnekkora mennyiségben válÍk le?

' b/ SzárhÍtsuk ki azt, hogy a 20oC-os oldat hány ttimegt-os az egyes ionokra nézve!

80 oc-on

2o oC-on

(Megjegyzés': A szóba jöhet6 ionpárok köztjl csak a BaCl, tartalmaz kristáIyvizet.
FeltételezzÜk, hogy a sók egyrnás otdékonyságát nem befolyásolják).

Oldhatóság s/100 g oldószer egységben:

BaCl, NaN0, Ba(NOr), NaCL

52,4 148,0 27,O Jg,4
35,7 gg,0 9,2 36,a

Ar(Ba).: l17 Ar(Cl).: )5,5 Ar(Na): 2),0 Ar(N),:14,0

6. feladat
20 pont

Szálnítsuk ki annak a metánból és butánbóI á11ó gázelegynek a mol%-os össze-
tételét, amelynek 29] K hórnérsékletű ' l0I kPa nyornású, 250 dn} térfogatú
mennyiségét elégetve 2',o9 MJ hó fejlódik.
Az alábbi adatok állnak rendelkezésre:

t. C(srafit) + 0r(g)

2. HZ(s) + 0,5 0r(o)

= cor(o) 3"HI = -394,4 kJ/tnol

= H20(f ) A.H2 = -286,0 kJlrnoJ-

). A bután képzódéshóje.: -124,8 kJlrnot

4. 0'250 g metán elégetésekor 1},92 kJ hó fej16dik.
12 pont

7. feladat
EtÍl-alkohol és ecetsav reakciójával észter keIetkezik. T hómérsékleten
a folyamat egyensúlyi állandója 4,00. A kiindulási folyadékelegy anyag-
tnennyisége I,76 mol. A reakció során 0,58 mol észter keletkezik.

a/ SzárnÍtsuk ki' hogy milyen anyagmennyiség arányban elegyÍtették a
kiinduláói anyagokat !

b/ Mekkora az elegy észtertartalma törneg%-ban?
18 pont


