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I. FELADATSOR 

Az 1. feladatsorban husz kerdes szerepel. Minden kerdes utan 5 valaszt tuntettunk fel,
 
rnelyeket A, B, C, D, illetve E betukkel jeloltunk.
 
Irjuk a borit6 IV. oldalan leva vALASZLAPRA a feladat sorszama melle azt a betut,
 
amely az adott kerdesre a megfelelo valaszt jeloli!
 

1. Az egyik allitas a tobbitol elteroen igaz vagy hamis. 
Melyik a kakukktojds? 

A) Az alfa sugarzas kibocsatasa utan visszamarad6 atommag rendszarna eggyel 
csokken. 

B) Van olyan izot6p, amelynek a tomegszama kisebb, mint a rendszam ketszerese. 

C) A pares rendszamu elemek atommagjaiban pares szamu nukleon talalhato. 

~ D)Ha egy elemnek csak egy stabilis izot6pja van, akkor a relativ atorntomege 
egesz szam. J 

E) A deuteriumtol mentes hidrogen relativ atomtomege pontosan 1 lenne. 

2. Melyik sorban egyezik meg a vegyuletek kozos elemenek oxidacios szama? 

A) H20 2, Ti02, S03, H3P0 4
 

B) H2S, CaH2, H20 2, NaOH
 

C) Na2S, FeS, A1 2S3, SCI2
 
D) BF 3, H3B03, B203, Na2B407
 

E) Caj(P04)3F, H3P04, H3P, P40 lO
 

3. Mitol fiigg egy idealisnak tekintett gaz molaris terfogata? 

~	 A) Csak a homerseklettol. 

B) A hornerseklettol es a nyornastol. 

C) A hornerseklettol es az anyagi minosegtol. 

D) A nyornastol es az anyagi minosegtol. 

E) A homerseklettol, a nyornastol es az anyagi minosegtol, 

4. Melyik allitas helyes? 
Az alabbiakban felsorolt vizes oldatok kozul 25°C-on 7-es a pH-ja ... 

A) a 10-7 mol/dm3 koncentracioju s6savoldatnak.
 

B) a 10-7 mol/dm3 koncentracioju natrium-hidroxid-oldatnak.
 

C) a 10-7 mol/dm3 koncentracioju natrium-klorid-oldatnak.
 

D) a 10-7 mol/dm3 koncentracioju kensavoldatnak.
 

E) az A), a B) es a C)-ben felsoroltak mindegyikenek.
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5.	 Hdnyszorosdra kell egy eros sav 3-as pll-ju oldatdt higitani, hogy pH-ja 5 legyen? 

A) 5
 

B) 25
 

C) 5/3
 
D) 10,-3
 

E) 10'/3
 

6.	 Melyik esetben helyes a saverdsseg alapjdn felallitott sorrend, ha mindket reakci6 
egyensulya jobbra van tol6dva? 

N2H,+ + NH3 ;:= NH/ + N2H4
 

N2H4 + HBr ;:= N2H5+ + Br"
 

A)	 HBr> N2H5+ > NH4+ 

B) N2H5+ > N 2H4 > NH/ ,
 
C) NH3 > N 2H4 > NH/
 

D) N2H/>HBr>NH/
 
E)	 HBr > NH/ > N 2Hs+ 

7.	 Ha FeCi]-ot tiszta oxigenben magas homersekletre hevitunk, a kovetkezo reakci6 
jatszodik Ie: 

4 FeCI3+ 3 O2 = 2 Fe203 + 6 C12.
 

3 mol FeCl3 es 2 mol O2 reakci6ja eseten melyik anyagb61leszJelesleg? Mennyi?
 

A) 1/3 mol FeCl3
 
B) 2/3 mol FeCI3
 
C) 1/2 mol O2
 
D) 1/4 mol O2
 

E) 1/4 mol FeCI3
 

8.	 A felsoroltak kozul melyik elem kepez az oxigennel olyan tetraeder ala/ell aniont, 
amely egyszeresen negativ toltesii? 

A) A nitrogen.
 

B) A ken.
 

C) A foszfor.
 

D) A mangan.
 

E) A krorn.
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9. Az itt felsorolt szilard anyagokat s6savval reagaltatjuk. 
Melyik esetbenjog a legnagyobb siIriIsegiI gaz fejlodni? 

A) CaH2
 

B) Fe
 

C) FeS
 

D) KHC03
 

E) Na2S03
 

10. Mely elemek alkotjak a magnetitet? 

A) Magnezium es oxigen.
 

B) Magnezium es ken.
 

C) Mangan es oxigen.
 

D) Mangan es ken.
 

E) Vas es oxigen.
 

11. A HF, Hel, HEr, HI es HAt sorban melyik az a vegyulet, amelynek a 
legalacsonyabb a forrdspontja? 

A) HF
 
B) HCl
 

C) HBr
 

D) HI
 

E) HAt
 

12. Melyik anyag lehet redukaloszer is? 

r	 A) Hipermangan 

B) Kensav 

C) Saletromsav 

D) Hidrogen-peroxid 

E) Hidrogen-fluorid 

13. Melyik az a femkation, melynek kloridja, szulfatja es szuljidja is rosszul oldodik 
vizben? 

A) Cu 2+
 

B) Ba2+
 

C) Pb2+
 

D) Mn2+
 

E) Fe 2+
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14. Az itt felsoroltak koziil hdny elemnek letezik az elemet es az ox igent 1:1 
molardnyban tartalmazo oxidja? 

AI, Ar, C, Ca, Cu, Fe, H, Hg, N, Pb 

A) 9 

B) 8 
C) 7 

D) 6
 

E) 5
 

15. Hany endoterm reakcio van afelsoroltak kozott? 

Nz + 3 Hz ~ 2 NH3 

2 SOz + 02~ 2 S03 

S03 + HzO ~ HzS04 
" 

CaC03~ CaO + COz 

CaO + HzO ----7 Ca(OH)z 

A) Egy.
 

B) Ketto.
 

C) Harem.
 

D) Negy.
 

E) o. 

16. Az etin melyik reakciojahoz nem kell katalizator? 

A) CzHz + Hz ----7 C2H4
 

B) C2H2+ Br2 ----7 CZH2Brz
 
C) CZH2 + H20 ----7 CH3CHO
 

D) CzHz + CO + H20 ----7 CH2=CH-COOH
 

E) 3 C2H2 ----7 C6H6
 

17. Melyik esetben nem fejlodik gaz? 

A) Kalium-hidroxid-oldat + natrium
 

B) Hangyasavoldat + bromos viz
 

C) Natriurn-acetilid + viz
 

D) 20 %-os ecetsav-oldat + cink
 

E) Etanol + cc. kensav 20°C-on
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18. Melyik savban van aldehidekre jellemzo csoport? 

A) Benzoesav
 

B) Ecetsav
 

C) Hangyasav
 

D) Szalicilsav
 

E) Tejsav
 

19. Miben van kulonbseg a malt6z es a cellobi6z kozott? 

A) A szenatomok szamaban,
 

B) A hidroxicsoportok szamaban.
 

C) A kiralitascentrumok szamaban.
 

,D) Afelepito monoszaharidok terszerkezeteben, 
"E) Hidrolizisuk termekeben. 

, 

20. Mi annak a vegyuletnek a neve, amelynek osszegkeplete C3NzH4, es vizes oldatban 

savkent es baziskent is tud viselkedni? 

A) Imidazol
 

B) Piridin
 

C) Pirimidin
 

D) Pirrol
 

E) Purin
 

-
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II. FELADATSOR 

1. feladat 

Ha tornenyebb say vagy lug cseppen a Iaborat6riumi munka kozben borunkre, akkor 
azonnal bo vizzel Ie kell mosni, majd a mentoladaban talalhato hig oidatokkal 
semlegesitjuk az esetleges rnaradekot, (A mentoladaban tobbnyire 2 tomeg %-os 
natrium-hidrogen-karbonat-oldat, illetve b6rsav-oldat van.) Vegul vizzel ujra Iemosunk 
mindent a borrol. A bo vizes oblites igen fontos. 

a) Szamitsa ki, hogy hany em 3 semlegesito oldat kellene I esepp (kb. 0,03 em') tomeny 
kensav semlegesitesehez? 

b) Celszerii-e ilyen oldatot haszndlni az asztalra kiomlott kensav lekotesere? Ha nem, 
mit lenne erdemes haszndlni? Vdlaszdt indokolja! 

A tomeny kensav surusege 1,83 g/crrr', a hig semlegesito oidatok rnegkozelitoleg a 
vizzel megegyezo suniseguek. '. 

6 pont 

2. feladat 

Egy oidat 160,0 g vizet es 100,0 g kalcium-nitratot tartalmaz. Grafitelektr6dok kozott 
elektrolizaljuk 5,00 A aramerosseggel 12,0 oran keresztul. Az elektrolizis befejeztevel 
az oidat tomege 41,9 grammal kevesebb, mint kezdetben. 

Szamitsa ki, hogy az adott korulmenyek kozott 100,0 g viz hdny g kristdlyos kalcium
nitratot (Ca(N03h' 4 H20) kepes feloldani! 

F = 96500 Czmol 
9 pont 

3. feladat 

Ha 25,0 g NaBr-ot feloldunk sok vizben, 0,035 kJ hofejlodest tapasztalunk. 
Ugyanilyen tomegu, Nalsr : 2 H20 osszetetelii kristalyos vegyuletet feloldasakor 
0,802 kJ hoelnyeles tortenik. 

a) Mekkora ezeknek a vegyuleteknek az oldashoje?
 

b) Mekkora annak aJolyamatnak a reakciohoje, amelyben a so elveszti kristalyvizet?
 

Irja Jel az oldodasoknak es a b) Jolyamatnak az egyenletet Z,lgy, hogy az anyagok
 
allapotat is feltunteti!
 

ArCNa) =23,0; Ar(Br) = 79,9 
8 pont 
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4. feladat 

Az alabbi - kiegeszitendo - reakci6egyenletek gazok laborat6riumi eloallitasat 
irjak le: 

l. .......... + ..... A = ..... C2H2 + ..... B
 

2. ..... C· + ..... D = ..... E + ..... CO 2 + ..... A 

3. ..... C + ..... Zn = .......... + ..... H2
 

4. .......... + CH3COONa = ..... D + ..... CH 4
 

5. ..... CaH2 + ..... A = ..... B + ..... H2 

6. ..... C + .......... = ..... 802 + ..... E + ..... A
 

7. ..... C + .....Mn02 = .......... + ..... Cl2 + ..... A
 
I 

~ 
a) Mely anyagokat jelolik az A, B, C, D, E betiik? 

b) Irja fel a teljes (rendezett) reakci6egyenleteket! 
9 pont 

5. feladat 

Acetilen, propilen es hidrogen elegyet katalizatoron bocsatottuk at. A kapott gazelegy 
surusege ugyanolyan allapotban merve pontosan ketszerese a kiindulasi elegy 
surusegenek. A temekek elegye a br6m (szen-terakloridos) oldatat nem szinteleniti el. 
A keletkezett elegy 1 moljanak elegetesevel 57,6 gramm viz kepzodik. 

Adja meg a kiindulasi elegy molszazalekos osszetetelet! 
10 pont 

6. feladat 

Egy eszter 50 grarnmjat 50 gramm vizzel keverjtik es megvarjuk, hogy bealljon az
 
egyensuly, Az egyensulyi elegy atlagos molaris tomege 30,6 g/mol.
 
Az eszter hidrolizisenek egyensulyi allandoja: K = 0,20.
 

a) Melyik lehet ez az eszter, ha bomlastermekei kozott nines 70 g/mol-ndl nagyobb 
molaris tomegii? 

b) Hany szazaleka hidrolizalt az eszternek? 
12 pont 
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7. feladat 

Elvileg a pirit asvany osszetetele FeS2. Gyakorlatilag a kristalyban talalhato sl- ionok
 
egy reszet S2- ionok helyettesitik, igy a val6di kepler FeS2-x'
 
Az asvany egy mintaiat KOH oldattal es elemi br6mmal kezeltek. A kovetkezo
 
kiegeszrtendo egyenlettel jellernezheto reakci6k jatszodnak Ie:
 

... FeS2 + ... Br2 +... KOH = ... Fe(OH)3 + ... KBr + ... K2S04 + ... H20 

... FeS + ... Br2 + ... KOH = ... Fe(OH)3 + ... KBr + ... K2S04 + ... H20 

A reakci6elegyben visszamarad6 oldhatatlan anyagot lesztirtek, kimostak es
 
kiizzitottak, Ekkor 0,2000 g Fe(III)-oxid maradt vissza.
 
Az oldathoz BaCl2 oldat felesleget adva 1,1087 g barium-szulfat csapadek keletkezett.
 

a) Rendezze az egyenleteket! 

b) Mi volt az x erteke a felhasznalt piritminta eseteben? 

c) Hdny g brom fogyott a reakciokban osszesen? 

Ar(Ba) = 137,4; ArCFe) = 56,0; Ar(S) = 32,0 
13 pont 

8. feladat 

,.Aneitrium-aceteit j61 old6dik vizben, es oldata j61 vezeti az elektromos aramot. Az oldat 
"elektrolizise soran erdekes termekek keletkeznek. 

A kat6don es az an6don is gazfejlodes tapasztalhat6. A kat6don fejlodo gaz (A) 
es az oldatban visszamarad6 oldott anyag (B) pontosan ugyanaz, mintha NaCI-oldatot 
elektrolizalnank. 

Az an6don fejlcdo szintelen gazkeverek (C, D) terfogata 1/3-ara csokken, ha 
KOH oldatan atbuborekoltatjuk. A visszamarad6 resz sem luges, sem savas oldatban 
nem nyel6dik el. 

Az an6don fejlodo gaz meg is gyujthato. A tokeletes egeshez sajat terfogatanak 
7/6-szoroseit fogyasztja oxigenbol. Az eges utan visszamarad6 gaz terfogata (standard 
allapotban) az an6don fejlodott gaz (ugyancsak standard allapotban mert) kiindulasi 
terfogatanak 4/3-a. Ez mar maradektalanul elnyelodik KOH oldatban. 

Az an6don egy masik reakci6ban egy illekony, vizzel nem t61 j61 elegyedo 
szerves vegyUlet (E) is keletkezik igen kis mennyisegben. E reagal NaOH vizes 
oldataval. Ekkor metil-alkohol es natrium-acetat keletkezik. 

a) Milyen vegyuleteket jelolnek a betiik?
 
Valaszat indokolja, illetve igazolja szamitassal!
 

b) Kb. milyen terfogataranyban fejlodnek a gazok (A, C, D)? 
Irja fel az elektrodfolyamatok egyenleteit! 

13 pont 

t ~ 
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7. feladat 

Ha tomeny, meleg. saletromsavba finoman elporitott j6dot szorunk, vorosesbama gaz . 
(N02) fejlodese indul meg. Idovel a reakei6 lezajlik, es a gazfejlodes abbamarad. 
Ekkor Iehiitve az oldatot az A vegytilet feher kristalyai valnak ki. 

Az A vegytilet melegites hatasara tobb lepesben bomlik. 200°C-on melegitve 
tomege 5,11 %-kal csokken vizvesztes mellett, rnikozben a feher, kristalyos B vegytilet 
mar-ad vissza. B tovabbi hevitese soran 300 QC korultnegolvad, mikozben elemeire 
bomlik. Egyreszt ibolyaszlnfi gazok fej16dnek, amelyek a berendezes hidegebb reszein 
lecsap6dnak. Masreszt egy szintelen gaz szabadul fel, amelyben az izz6 gyujtopalca 

. langra lobban. A leesap6d6 kristalyok tomege a heviteni kezdett A· tomegenek 
72,17 %-a. 

A B vegytilet azon keyes oxidaloszer koze tartozik, amely a CO gazt hidegen is 
azonnal oxidalni kepes. A reakci6 soran a feher kristalyok a reakciotermektol ibolyas 
elszinezodest mutatnak - Igy eszlelheto peldaul a leveg5 CO tartalma is.. 

Az A vegytiletb51 tovabbi reakei6kkal (kl6rral erelyesen oxidalva) eloallithato a 
"...,.	 C vegyulet, C es A osszetevoi megegyeznek es viselkedesuk is hason16, bar hevltes 

hatasara az ut6bbi bomlasa mar alaesonyabb hornersekleten is; megindul. Abomlas 
vegtermekei ugyanazok lesznek, a hevitett C tomegenek 19,74 %-ab6l lesz viz es 
24,56%-ab61 az eg .st taplalo gaz. 

a) Mi lesz a betiikkeljelolt vegyuletek osszegkeplete?
 
Indokolja, illetve szdmitassal igazolja megolddsdtl
 

b) Irja fel az A es B keletkezesenek; a B es C bomldsdnak, valamint iaB CO-dal 
lejatszodo reakciojanak egyenletet! 

13 pont 

8. feladat 

Egy szerves vegyuletet feleslegben Ievo oxigennel elegettek, es a kapott eges-. 
termekeket gondosan elvalasztottak egyrnastol. Az egyik terfogata 20°C-ones 
standard nyornason eppen ugyanannyi drrr', mint amennyi a masik terfogata crrr'-ben 
merve.(4°C-on). 

a) Mely vegyuletek eseteben kaphato ilyen eredmeny?
 
(Az osszes lehetoseget soroljafell) "
 

b) A fogyott oxigen es a keletkezti gdzhalmazdllapotu egestermek milyen terfogat
ardnyai eseten lehet egyertelmiien eldonteni, hogy mi volt a kiindulasi vegyulet? 

Mely esetekben nem hatdrozhato ez meg? Miert? 

13 pont 


