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Kémia II  
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Ú T M U T A T Ó 

 

a dolgozat elkészítéséhez 

 

 

Az első forduló feladatlapja két feladatsort tartalmaz. 

Az I. feladatsor megoldásait a borító III és IV. oldalán lévő VÁLASZLAPON adjuk meg! 

 A II. feladatsor feladatait feladatonként külön lapra kérjük megoldani. A lap felső részén 

tüntessük fel a versenyző    

    nevét, 

    osztályát,  

    kategóriáját és 

a feladat sorszámát. 

 

FIGYELEM!  

A dolgozathoz (a II. feladatsor megoldásához) csatolni kell az ADATLAPOT és a 

VÁLASZLAPOT (a feladatlap I-IV. oldalszámú borítólapját)! 

Az I. és a II. feladatsor nyomtatott feladatait (csak a feladatlap 1-8. oldalait!) megtarthatják 

a versenyzők.  

 

A megoldásokat tetszés szerinti sorrendben lehet elkészíteni. Fogalmazványt (piszkozatot) 

nem szükséges készíteni. Törekedjünk a megoldások világos, szabatos megfogalmazására és 

olvasható, áttekinthető leírására! 

 

A dolgozatnak a feladat megoldásához szükséges egyenleteket, mellékszámításokat, 

indoklásokat is tartalmaznia kell! Ferde vonallal határozottan áthúzott részeket nem 

veszünk figyelembe.  

A számítások végeredményét – a mértékegységek megjelölésével – kétszer húzzuk alá! 

A végeredmény pontossága feleljen meg az adatok pontosságának! 

 

Segédeszközként függvénytáblázat és elektronikus zsebszámológép használható. 
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I. FELADATSOR 

 

Az I. feladatsorban 17 feladat szerepel. Az 1-10. kérdés után öt választ tüntettünk fel, 

melyeket A, B, C, D, illetve E betűkkel jelöltünk. Írja a borítólap III. oldalán található 

VÁLASZLAPRA a feladat sorszáma mellé azt a betűt, amely az adott kérdésre az egyetlen 

megfelelő választ jelöli! 

A 11-17. feladatokra adott rövid válaszait a borítólap III és IV. oldalára írja! 

 

1. A felsoroltak közül melyik részecske tartalmazza alapállapotban a legtöbb párosítatlan 

elektront? 

 

A) A benzolmolekula. 

B) A króm(III)-ion. 

C) A lantánatom. 

D) A vas(II)-ion. 

E) A vas(III)-ion. 

 

2. A felsoroltak közül melyik molekulában mérhető a legkisebb kötésszög? 
 

A) Kén-hidrogén. 

B) Ammónia. 

C) Víz. 

D) Etán. 

E) Buta-1,3-dién. 

 

3. Melyik esetben nem kapunk kolloid rendszert (elegendő várakozás és megfelelő 

koncentrációk esetében sem)? 

 

A) Ha nátrium-tioszulfát-oldathoz sósavat öntünk. 

B) Ha tojásfehérjét vízben oldunk. 

C) Ha sztearinsavat oldunk 0,1 mol/dm
3
-es nátrium-hidroxid-oldatban. 

D) Ha glicerint oldunk 0,1 mol/dm
3
-es nátrium-hidroxid-oldatban. 

E) Ha kén-hidrogénes vízbe kén-dioxid-gázt vezetünk. 

 

4. Melyik esetben nem játszódik le diszproporció? 

 

A) Hidrogén-peroxid bomlása. 

B) A lemerült ólomakkumulátor feltöltése. 

C) Klórgáz vízben való oldódása. 

D) Klórgáz nátrium-hidroxid-oldatban való oldódása. 

E) Ammónia katalitikus oxidációja. 

 

5. Az alábbi anyagok 1-1 grammjához fölös mennyiségű vizet adunk. Azonos hőmérsékleten 

és nyomáson melyik esetben fejlődik a legnagyobb térfogatú gáz? 

 

A) Na 

B) K 

C) NaH 

D) CaC2 

E) P2O5 
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6. Mekkora töltés szükséges ahhoz, hogy 0,25 dm
3
 2,0 mol/dm

3
 koncentrációjú CuSO4-

oldatot Pt elektródok között elektrolizálva, annak gyakorlatilag teljes oldottanyag-

tartalma kénsavvá alakuljon? 
 

A) 0,5 C 

B) 0,5 ∙ 96 485 C 

C) 96 485 C 

D) 2 ∙ 96 485 C 

E) Az elektrolízis során nem kénsav keletkezik. 

 

7. Az alábbiak közül melyik esetben kapjuk a legnagyobb tömegű csapadékot? 

 

A) 0,10 dm
3
 0,10 mol/dm

3
-es Ca(NO3)2-oldat és 0,10 dm

3
 0,10 mol/dm

3
-es HCl-oldat 

összeöntésekor. 

B) 0,10 dm
3
 0,10 mol/dm

3
-es Ca(NO3)2-oldat és 0,10 dm

3
 0,10 mol/dm

3
-es H2SO4-oldat 

összeöntésekor. 

C) 0,20 dm
3
 0,10 mol/dm

3
-es Ca(NO3)2-oldat és 0,30 dm

3
 0,10 mol/dm

3
-es HCl-oldat 

összeöntésekor. 

D) 0,10 dm
3
 0,10 mol/dm

3
-es Mg(NO3)2-oldat és 0,10 dm

3
 0,10 mol/dm

3
-es H2SO4-oldat 

összeöntésekor. 

E) 0,20 dm
3
 0,10 mol/dm

3
-es Ca(NO3)2-oldat és 0,10 dm

3
 0,10 mol/dm

3
-es Na2CO3-oldat 

összeöntésekor. 

 

8. A laboratóriumban találtak egy üveget, amelyről leesett a címke. A laboráns beszámolója 

szerint egy lilás-rózsaszínes folyadék van benne. Melyik az az anyag, amelyik biztosan 

nem lehet az üvegben? 

 

A) Kálium-jodidos jódoldat. 

B) Fenolftaleint tartalmazó 0,1 mol/dm
3
-es ammóniaoldat. 

C) Szén-tetrakloridos jódoldat. 

D) Híg kálium-permanganát-oldat. 

E) A jód benzolos oldata. 

 

9. Az alábbi telítetlen vegyületek mindegyike szerepet játszik a paradicsom ízének és 

illatának kialakításában. Válassza ki közülük azt, amelyiknek van cisz-transz izomerje! 

 

A) 6-metilhept-5-én-2-ol  

B) 3,7-dimetilokta-2,6-diénal  

C) okt-1-én-3-on  

D) pent-1-én-3-ol 

E) 3-metilbut-2-énal 

 

10. Melyik sor tartalmaz csak olyan vegyületeket, amelyek a lipidek közé tartoznak? 

 

A) szteránvázas hormonok, karotinoidok, terpének 

B) neutrális zsírok, karotinoidok, nukleotidok 

C) trigliceridek, fehérjék, monoszacharidok 

D) szteránvázas hormonok, monoszacharidok, karotinoidok,  

E) foszfatidok, karotinoidok, fehérjék 
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11. Az alábbi tulajdonságok közül melyek azok, amelyek a periódusos rendszer 17. 

csoportjában a fluortól a jódig nőnek? 

 

A) A halogenidion bázisossága. 

B) Az elemmolekulában mérhető kötéshossz. 

C) Az elektronegativitás. 

D) A halogenidion sugara. 

E) A halogén/halogenidion redoxirendszer standardpotenciálja. 

 

12. A felsoroltak közül válassza ki az(oka)t a fém(ek)et, amely(ek) szobahőmérsékleten sem 

tömény kénsavval, sem tömény salétromsavval nem lép(nek) reakcióba! 

 

Cu, Ag, Au, Zn, Hg, Al 
 

 

13. Az alább felsoroltak közül mely molekulá(k)ban nincsen síkháromszöges (kb. 120°-os 

kötésszögekkel jellemezhető) részlet? 

 

β-D-glükóz, glicerin-tripalmitát, likopin, glicin, inzulin, adenin, adenozin-monofoszfát 
 

 

14. Az alábbi vegyületeket levegőn 300 °C-ra hevítjük. Állapítsa meg, hogy az egyes esetekben 

milyen halmazállapotú anyagok keletkeznek! A válaszlapon található táblázat megfelelő 

oszlopába (vagy oszlopaiba) tegyen X jelet! 

 

 szilárd folyékony gáz 

higany(II)-oxid    

ammónium-hidrogén-karbonát    

szódabikarbóna    

ammónium-klorid    
 

4 pont 

 

15. Írja fel egy-egy olyan reakció rendezett egyenletét, amely közönséges körülmények között 

(szobahőmérséklet, légköri nyomás) lejátszódik, és benne klóratomot tartalmazó anyag 

 

a) oxidálódik; 

b) redukálódik; 

c) egyszerre oxidálódik és redukálódik! 

3 pont 

 

16. A spiropentán (szerkezetét lásd alább) katalitikus hidrogénezése során a termékelegyben 

0,082 mol 2,2-dimetilpropán (neopentán), 0,188 mol 1,1-dimetil-ciklopropán, 0,043 mol 

2-metilbután és 0,026 mol spiropentán található. 

Hány mól spiropentánból és hány mól hidrogénből indultak ki a kísérletben? 

 
spiropentán 

2 pont 
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17. Az alábbiakban két tudatmódosító szer, az ecstasy (metiléndioxi-metamfetamin, MDMA) 

és az LSD szerkezetét hasonlítjuk össze. 

  
 

MDMA, „ecstasy” 

  
 

LSD 

 

Melyik anyagra igazak az alábbi állítások? 

 

A választ írjon, ha csak az MDMA-ra; 

B választ írjon, ha csak az LSD-re; 

C választ írjon, ha mindkettőre; 

D választ írjon, ha egyik anyagra sem igaz az állítás. 

 

a) Vizes oldata lúgos kémhatású. 

b) Vizes oldata savas kémhatású. 

c) Tartalmaz amidkötést. 

d) Tartalmaz aromás csoportot. 

e) Tartalmaz észterkötésű oxigénatomot. 

f) Tartalmaz éterkötésű oxigénatomot. 

 

Válaszoljon az alábbi kérdésekre! 

 

g) Hány CH3-csoportot tartalmaz a két molekula? 

h) Hány kiralitáscentrumot tartalmaz a két molekula? 

i) Hány hidrogénatomot tartalmaz a két molekula? 

6 pont 
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II. FELADATSOR 

 

1. feladat 
 

Napjaink háziasszonyai gyakran gyanakvással fordulnak az ipar által előállított „vegyszeres” 

tisztítószerek felé, és inkább nagyszüleink megoldásait használják a háztartási tisztítási 

feladatokra. Ilyen „ősi” tisztítószerek például a szódabikarbóna, a mosószóda, a citromlé, az 

ecet, a konyhasó és a szappan. 
 

a) Írja fel a szódabikarbóna és a mosószóda képletét! Adja meg a szappan általános képletét! 

b) A fenti anyagok közül melyiket/melyeket használná a következő szennyeződések 

eltávolítására? Válaszát minden esetben részletesen indokolja! 

b1) vízkő 

b2) rozsdafolt 

b3) zsírfolt 
 

Az interneten keringő receptekben előszeretettel használnak a fenti anyagok közül egyszerre 

kettőt is, pedig némelyik kombináció esetén a két anyag egymás tisztítóhatását kioltja.  
 

c) A felsoroltak közül melyeket nem keverné az alábbi tisztítószerekkel? Magyarázza el, hogy 

mi a kémiai háttere ezen esetekben a tisztítóhatás csökkenésének!  

c1) ecet 

c2) szappan 

8 pont 

 

2. feladat 
 

A szőlőcukor (D-glükóz) kristályos, fehér anyag. A kristályok kristályvizet is 

tartalmazhatnak. A kristályvíztartalom azonban nem határozható meg olyan egyszerű módon, 

mint például a réz-szulfát-pentahidrát esetén (pontosan mért tömegű mintát hevítve, és a 

tömegcsökkenést mérve). 

Példánkban egy kristályvíztartalmú szőlőcukorminta 2,000 g-os részletét feleslegben vett 

KNO3-mal összekeverjük, és egy lombikba töltjük. A lombik szájára gázelvezető csövet 

szerelünk. A lombikban található elegyet Bunsen-égővel hevíteni kezdjük, és a fejlődő 

gázokat Ba(OH)2-oldatba buborékoltatjuk. Az elegy magától meggyullad, szép „tűz-

tünemény” kíséretében elég. (Az égés során visszamaradó anyagot még pár percig tovább 

hevítjük, hogy biztosak legyünk abban, hogy a folyamat teljesen végbement.)  

A Ba(OH)2-oldatból fehér csapadék válik le. A csapadékot kiszűrjük, megszárítjuk. A 

csapadék tömege 11,95 g. 

 

a) Miért alkalmaztuk a KNO3-ot, mi volt a szerepe a reakcióban? 

b) Adja meg a Ba(OH)2-oldatból kiváló anyag képletét és nevét! 

c) Mi volt a vizsgált kristályvizes szőlőcukorminta összetétele? (Adja meg a képletét!) 

d) Mi történne, ha a kristályvizet egyszerű hevítéssel próbálnánk meg elűzni? Miért nem 

tudnánk így meghatározni a kristályvíztartalmat? 

e) Milyen színű lánggal égett a lombikban a glükóz? Válaszát indokolja! 

8 pont 
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3. feladat 

 

Telített bárium-jodát-oldat 10,00 cm
3
-es részleteivel végezték el a következő mérést: Vízzel 

50,00 cm
3
-re hígították, majd desztillált sósavval megsavanyították és 0,1 g KI-t adtak hozzá. 

Ezután a kivált jódot 0,0200 mol/dm
3
-es nátrium-tioszulfát-oldattal titrálták. Az átlagfogyás 

4,88 cm
3 

lett. 

 

a) Hány g/dm
3
 a telített bárium-jodát-oldat tömegkoncentrációja?  

b) Ha az oldatot sósav helyett kénsavval savanyítják, egy – a mérést némiképp zavaró – 

változás figyelhető meg. Mi ez a változás? Reakcióegyenlet felírásával adjon rá 

magyarázatot! 

 

A kiegészítendő reakcióegyenletek: 

 I
−
 + 

3IO  +  H
+
  →   I2 + H2O 

2

3OS2  + I2 → 2

6OS4  + I
–
 

8 pont 

 

 

4. feladat 
 

Ismeretlen koncentrációjú AgNO3-oldatból 100 grammos részleteket mérünk ki. Mindegyik 

részlethez egy ismeretlen töménységű NaCl-oldat különböző mennyiségeit öntjük, és 

megmérjük a keletkező csapadék tömegét. A mérési adatokat az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

m(NaCl-oldat) / g m(csapadék) / g 

60,00 14,72 

70,00 17,17 

80,00 19,62 

90,00 21,26 

100,0 21,26 

 

a) Hány tömegszázalékos az AgNO3-oldat? 

b) Hány tömegszázalékos a NaCl-oldat? 

6 pont 
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5. feladat 
 

Az ipari hidrogén-előállítás fő forrása a metán és vízgőz magas hőmérsékleten lejátszódó 

reakciója. Ez energiaigényes folyamat, de a reakcióelegybe némi oxigént vezetve a metán 

részleges égéséből energia nyerhető. A termékelegy összetételét a folyamat körülményeinek 

gondos szabályozásával (katalizátor, hőmérséklet, nyomás) lehet irányítani. 

 

1 m
3
 reaktorba bevezetett metánhoz hány m

3
 azonos állapotú vízgőzt és oxigént kell keverni, 

ha a termékek között csak hidrogént és szén-dioxidot várunk, illetve azt, hogy a folyamat 

1100 K-en ne járjon se hőfelszabadulással, se hőelvonással? 

 

Képződéshők 1100 K-en (az elemek képződéshője nem változik a hőmérséklettel): 

∆kH(CH4) = –89,7 kJ/mol; ∆kH(CO2) = –394,8 kJ/mol; ∆kH(H2O,g) = –248,4 kJ/mol 

10 pont 

 

 

6. feladat 
 

Rézelektródokat használva egy ideig elektromos áramot vezettünk át egy kénsavoldaton. Az 

áram hatására az egyik elektród tömege 5,68 g-mal csökkent, a másiké 2,13 g-mal nőtt. Az 

elektrolízis alatt az egyik elektródon gázfejlődést is tapasztaltunk. 

 

a) Milyen gáz fejlődött? 

b) Írja fel az elektródreakciók egyenletét!  

c) Mekkora elektromos töltés ment át a cellán? 

d) Számítsa ki, hogy a keletkezett gáz mekkora térfogatot töltött volna be tiszta állapotban, 

25 °C-on és standard légköri nyomáson! 

e) Mekkora volt az oldat tömegének változása? 

11 pont 

 

7. feladat 

 

Ha bizonyos tömegű nátriumot tiszta etanolba teszünk, és a reakció lejátszódása után az 

alkohol feleslegét a levegő kizárása mellett kíméletesen elpárologtatjuk, 3,06 g fehér szilárd 

anyagot nyerhetünk. 

Ha az előzővel megegyező tömegű nátriumot forró xilolban erőteljes rázással diszpergálunk, 

majd pontosan kiszámított (sztöchiometrikus) mennyiségű etanollal reagáltatjuk, 1,30 g 

szilárd anyagot kristályosíthatunk ki. 

 

a) Hány gramm nátriumot használtunk a kísérletekben? 

b) Mi az első, ill. a második kísérletben előállított fehér szilárd anyag összegképlete?  

c) Használhatnánk-e xilol helyett dietil-étert a nátrium diszpergálására? Miért? 

d) Használhatnánk-e xilol helyett glicerint a nátrium diszpergálására? Miért? 

10 pont
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8. feladat 

 

Ha 1,0 dm
3
 térfogatú 30,0 g/dm

3
 tömegkoncentrációjú vizes anilinoldatot egymás után kétszer 

100 cm
3
 (összesen tehát 200 cm

3
) toluollal extrahálunk (úgy, hogy mindkétszer elegendő 

ideig rázzuk össze a folyadékokat ahhoz, hogy beálljon az egyensúly), a vizes fázisban az 

anilin tömegkoncentrációja 9,45 g/dm
3
-re csökken. (A művelet során az egymással nem 

elegyedő fázisok térfogata gyakorlatilag állandó.) 

 

a) A kétszeri extrakcióval kapott toluolos fázisokat összekeverjük. Mennyi lesz ennek az 

oldatnak az anilinkoncentrációja g/dm
3
-ben kifejezve? 

 

Az extrakció során egy oldatot (jelen esetben vizes anilinoldatot) egy olyan folyadékkal (a 

feladatban toluollal) rázunk össze, amely azzal nem elegyedik, ezért két fázis alakul ki. Az 

oldott anyag viszont bizonyos mértékig mindkét fázisban oldódik, és kellő ideig rázogatva a 

kétfázisú rendszert, beáll az egyensúly a fázisok között: 

 

anilin (vízben) ⇌ anilin (toluolban) 

 

Erre az egyensúlyra a kémiai reakciókhoz hasonlóan felírható egy egyensúlyi állandó. Ezt 

nevezik megoszlási hányadosnak. 

 

b) Mekkora az anilin megoszlási hányadosa a víz és a toluol között?  

11 pont 
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V Á L A S Z L A P 
 

I. feladatsor   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ....................... 6. ....................... 

2. ....................... 7. ....................... 

3. ....................... 8. ....................... 

4. ....................... 9. ....................... 

5. ....................... 10. ....................... 

11. 
 

 

   

12. 
 

 

   

13. 
 

 

 
 

 
 

 szilárd folyékony gáz 

higany(II)-oxid    

ammónium-hidrogén-karbonát    

szódabikarbóna    

ammónium-klorid    

14.  
 

 
 

 
 

15.  

a) 

 

b) 

c) 

 
 

 
 

16.                              mol spiropentán 

 

                                      mol hidrogén 
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17.  

a) ………… 

b) ………… 

c) ………… 

d) ………… 

e) ………… 

f) ………… 

           g) MDMA: LSD: 

           h) MDMA: LSD: 

           i) MDMA: LSD: 

 

 

 

Az I. feladatsor összes pontszáma:  . . . . . . . . . . . .  pont 

 

II. feladatsor  1. feladat: . . . . . . . .  pont     5. feladat: . . . . . . . .  pont 

   2. feladat: . . . . . . . .  pont   6. feladat: . . . . . . . .  pont 

   3. feladat: . . . . . . . .  pont   7. feladat: . . . . . . . .  pont 

   4. feladat: . . . . . . . .. pont   8. feladat: . . . . . . . .  pont 

 

A II. feladatsor összes pontszáma: . . . . . . . . . . . . pont 

 

 

A dolgozat összes pontszáma:  . . . . . . . . . . . . pont 

            

            

 ................................................. 

          szaktanár 

 

 

A továbbiakat a javító tanár tölti ki! 


