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ÚTMUTATÓ 
 

A munka megkezdése előtt nyomtatott nagybetűkkel ki kell tölteni a versenyző adatait 

tartalmazó részt! A munkalapokra nem kerülhet sem név, sem más megkülönböztető jelzés, 

kizárólag a versenyző kódszáma, amelyet minden munkalapra rá kell írni! 

 

A feladatok megoldásához íróeszközön kívül csak függvénytáblázat és nem programozható 

zsebszámológép használható, de egyéb elektronikus eszköz (pl. mobiltelefon) nem! 

 

 

 

A VERSENYZŐ ADATAI A versenyző kódszáma: 

 

 

 

 

A versenyző neve: ............................................................................................. oszt.: .............. 

Az iskola neve: ..…………………………………………………………………..................... 

Az iskola címe: ……............. irsz. ………....................................................................... város 

………………………….........................................................................utca ......................hsz. 

A felkészítő tanár(ok) neve: ........................................................................................................ 

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

Lapok száma:  

 

A megoldást tartalmazó lapok sorszámozva és ezzel a borítólappal együtt küldendők be!
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Ú T M U T A T Ó 

 

a dolgozat elkészítéséhez 

 

 

1. A második forduló feladatlapja két feladatsort tartalmaz. 

Az I. feladatsor megoldásait a borító III. és IV. oldalán lévő VÁLASZLAPON jelöljük.  

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

tüntessük fel a versenyző    

    kódszámát,  

    kategóriáját és 

a feladat sorszámát. 

 

2. 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.  

 

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

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

olvasható, áttekinthető leírására! 

 

4. 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! 

 

5. Segédeszközként függvénytáblázat és elektronikus zsebszámológép használható. 
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I. FELADATSOR 

 

Az I. feladatsorban tizennégy feladat szerepel. A kérdésekre adott rövid válaszait a borítólap 

III. és IV. oldalán található VÁLASZLAPON adja meg! Azok a feladatok, amelyeknél nem 

tüntettük fel a pontszámot, 1 pontot érnek. 

 

A következő kérdésekre az egyetlen helyes választ kell megadnia. 

 

1. A felsoroltak közül melyik molekula, illetve ion tartalmaz párosítatlan elektront? 
 

A) I3
–
 

B) ICl4
–
 

C) ClO2 

D) ClO3
–
 

E) Cl2O 

 

 

2. Azonos koncentrációjú oldatokat elegyítünk 1:1 térfogatarányban. Melyik két oldat 

összeöntése esetén kapunk lúgos oldatot? 
 
A) hangyasav- és nátrium-formiát-oldat 

B) ecetsav- és ammónium-acetát-oldat 

C) sósav és ammóniaoldat 

D) foszforsav- és nátrium-hidroxid-oldat 

E) ecetsav- és nátrium-hidroxid-oldat 

 

 

3. Tekintsük az alábbi anyagok 1-1 grammnyi mennyiségét. Melyik tartalmazza a legtöbb 

deutériumot? (Az izotóp-összetétel minden esetben a természetes előfordulási arányoknak 

felel meg.) 
 

A) metán 

B) ecetsav 

C) naftalin 

D) acetamid 

E) karbamid  

 

 

4. Az X színtelen folyadékhoz az Y anyagot adva színes oldat keletkezik. Ha ehhez 20 %-os 

kénsavoldatot csepegtetünk, az oldat elszíntelenedik. Melyik lehet X és Y az alábbiak 

közül? 
 

 X Y 

A) etanol KMnO4 

B) etanol K2Cr2O7 

C) ecetsav K2Cr2O7 

D) víz KMnO4 

E) etanol AgNO3 
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Az 5-10. kérdésekre egy vagy több jó válasz is lehetséges. 

 

5. Mely folyamat(ok) exoterm(ek) az alább felsoroltak közül? 
 
A) O(g) + e

–
 → O

–
(g) 

B) Ca(g) → Ca
+
(g) + e

–
 

C) Ca
+
(g) → Ca

2+
(g) + e

–
 

D) Ca
2+

(g) → Ca
2+

(aq) 

E) H
+
(aq) + OH

–
(aq) → H2O(f) 

 

 

6. Sorba kapcsolunk egy sósavat (pH = 2,00) és egy kénsavoldatot (pH = 2,00) tartalmazó 

elektrolizáló cellát, és egyenáramot vezetünk át a rendszeren. Mely állítás(ok) igaz(ak) az 

alábbiak közül? (Az elektródok platinából készültek, a gázok esetleges oldódásától és a 

víz párolgásától tekintsünk el.) 
 
A) A két anódon fejlődő gázok térfogataránya 2:1. 

B) A két katódon fejlődő gázok térfogataránya 1:1. 

C) A sósav pH-ja nő, a kénsavoldaté csökken. 

D) Mindkét oldat víztartalma csökken. 

E) Az elektrolízis során a két oldaton azonos töltés halad át. 

 

 

7. Összeöntünk 100,0-100,0 cm
3
-t az alábbi (0,500 mol/dm

3
 koncentrációjú) oldatpárokból: 

 
A) kálium-hidrogén-karbonát-oldat + kénsavoldat 

B) ólom(II)-nitrát-oldat + kálium-jodid-oldat 

C) magnézium-szulfát-oldat + kálium-nitrát-oldat 

D) ezüst-nitrát-oldat + nátrium-jodid-oldat 

E) nátrium-szulfid-oldat + kénsavoldat 

F) nátrium-szulfit-oldat + kálium-hidroxid-oldat 

G) bárium-hidroxid-oldat + sósav 

a) Mely eset(ek)ben tapasztalunk színváltozást?  

b) Mely eset(ek)ben egyezik meg a keletkező oldat tömege pontosan a kiindulási oldatok 

tömegének összegével?  

c) Mely eset(ek)ben lesz a keletkező oldat kémhatása lúgos?  

3 pont 

 

 

8. Az alább felsorolt anyagok közül melyik (melyek) az(ok), amely(ek) vízben való oldásakor 

lúgos kémhatású oldat keletkezik? 
 
A) nátrium-etoxid             B) nátrium-acetát             C) metil-acetát  

D) glicerinaldehid             E) dimetil-amin               F) acetamid  

G) piridin 
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9. Nitrogén, hidrogén és ammónia egyensúlyi elegyében mely esetekben állapíthatjuk meg 

biztosan, számítás elvégzése nélkül is, hogy nő az ammónia képződésének sebessége? 
 
A) Ha a hőmérsékletet 300 °C-ról 400 °C-ra emeljük állandó nyomáson. 

B) Ha az elegyet összepréselve a nyomást 30 MPa-ról 40 MPa-ra emeljük állandó 

hőmérsékleten. 

C) Ha a hőmérsékletet 300 °C-ról 400 °C-ra, a nyomást pedig 30 MPa-ról 40 MPa-ra 

emeljük az elegyet összepréselve. 

D) Ha a hőmérsékletet 300 °C-ról 400 °C-ra emeljük ammónia bevezetése közben. 

E) Ha a hőmérsékletet 300 °C-ról 200 °C-ra csökkentjük állandó nyomáson. 

F) Ha katalizátort alkalmazunk. 

 

 

10. Nitrogén, hidrogén és ammónia egyensúlyi elegyében mely esetekben állapíthatjuk meg 

biztosan, számítás elvégzése nélkül is, hogy nő az ammónia koncentrációja? 
 
A) Ha a hőmérsékletet 300 °C-ról 400 °C-ra emeljük állandó nyomáson. 

B) Ha az elegyet összepréselve a nyomást 30 MPa-ról 40 MPa-ra emeljük állandó 

hőmérsékleten. 

C) Ha a hőmérsékletet 300 °C-ról 400 °C-ra, a nyomást pedig 30 MPa-ról 40 MPa-ra 

emeljük az elegyet összepréselve. 

D) Ha a hőmérsékletet 300 °C-ról 400 °C-ra emeljük ammónia bevezetése közben. 

E) Ha a hőmérsékletet 300 °C-ról 200 °C-ra csökkentjük állandó nyomáson. 

F) Ha katalizátort alkalmazunk. 

 

 

11. Egyaránt ismert NOF és NSF összegképletű vegyület. Az analógia ellenére az előállított 

két vegyület molekulájának szerkezete különbözik abban is, hogy más atomok vannak 

láncvégi helyzetben a két molekulában. 

Állapítsa meg, hogy a következő állítások igazak vagy hamisak! 
 
a) Az NOF lineáris, az NSF V-alakú. 

b) Az NOF központi atomja az oxigénatom. 

c) Az NSF központi atomján két nemkötő elektronpár van. 

d) Az NOF molekulában összesen 6 nemkötő elektronpár található. 

e) A két molekulában azonos a kötő elektronpárok száma. 

f) A két molekulában azonos a π-kötések száma. 

3 pont 

 

 

12. Ha a szacharózt megfelelő körülmények között ecetsavval reagáltatjuk, amikor is a 

cukormolekula minden hidroxilcsoportja észtereződik, egy különösen keserű ízű anyagot 

kapunk.  

Mi ennek a vegyületnek az összegképlete? 
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13. A perklorát- és a perjodátiont már a 19. század óta ismerjük, a perbromátion (BrO4
–
) 

létezése azonban az 1960-as évek végéig kétséges volt. Első szintézise nem szokványos 

módon történt, az alkimisták szeme bizonyára felcsillanna, ha látnák. 

A módszer lényege a következő volt: a szelén 83-as tömegszámú radioaktív izotópját 

tartalmazó szelenátion (
83

SeO4
2–

) bomlását követték, és azt tapasztalták, hogy mérhető 

mennyiségben keletkezik perbromátion. Az ebben lévő brómatom is radioaktív, 

ugyanolyan típusú bomlással alakul át, mint a szelén-83. 

a) A bróm hányas tömegszámú izotópját tartalmazta a keletkezett perbromátion? 

b) Mi a keletkező radioaktív brómatom bomlásának terméke? 

Ez a módszer (radiokémiai szintézis) nem alkalmas nagy mennyiségű perbromát 

előállítására, ezért különféle eljárásokat dolgoztak ki az ion szintézisére. Ezek közül 

néhányat felsorolunk: 

1. A bromátion (BrO3
–
) anódos oxidációja vizes oldatban. 

2. A bromátion oxidációja elemi fluorral lúgos közegben. 

3. A bromátion oxidációja xenon-difluoriddal vizes oldatban. 

4. Hipobromit- és bromátion reakciója lúgos közegben. 

c) Írja fel a fenti négy reakció egyenletét! 

5 pont 

 

14. Folyadékok és szilárd anyagok reakcióit vizsgáljuk. A táblázat első oszlopában feltüntetett 

folyadékot öntjük (szobahőmérsékleten) a második oszlopban felsorolt anyagokra (külön-

külön). Minden folyadék esetében igaz, hogy két szilárd anyag esetében ugyanaz a gáz 

képződik a ráöntéskor. (Példaként feltüntettünk egy egyszerű esetet.) 

Minden esetben adja meg a keletkező gáz képletét, és írja fel a két reakció egyenletét! 

Folyadék Szilárd anyagok 
Képződő 

gáz 
Reakcióegyenletek 

1 mol/dm
3
-

es sósav 

réz, cink, magnézium, ezüst, arany, 

gyémánt, mosószóda 
H2 

Zn + 2 HCl → ZnCl2 + H2 

 

Mg + 2 HCl → MgCl2 + H2 

96 %-os 

kénsavoldat 

réz, nátrium-szulfát,  

nátrium-szulfit, ólom,  

kálium-nitrát, kálium-karbonát 

  

36 %-os 

sósav 

kén, lítium-hipoklorit,  

nátrium-klorid, mangán-dioxid, 

vas(II)-oxid, ammónium-szulfát,  

  

víz 

nátrium, nátrium-hidroxid,  

nátrium-hidrid, nátrium-oxid, 

nátrium-peroxid 

  

10 %-os 

NaHCO3-

oldat 

difoszfor-pentoxid, ezüst-klorid, 

nátrium-hidrogén-szulfát,  

nátrium-szulfát, nátrium-oxalát 

  

 
10 pont 
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II. FELADATSOR 

 

1. feladat 

 

100,0 cm
3
 dietil-étert (sűrűsége 0,713 g/cm

3
) és 100,0 cm

3
 vizet (sűrűsége 0,998 g/cm

3
) 

alaposan összerázunk, majd a fázisokat szétválasztjuk. A felül úszó fázis térfogata 92,6 cm
3
, 

sűrűsége 0,716 g/cm
3
. Ebből a fázisból vett 50,00 cm

3
-es részletet fémnátriummal reagáltatva 

a folyadék tömege 0,525 grammal csökken. (A reakció termékei gyakorlatilag nem oldódnak 

a visszamaradó folyadékban.)  

Mi a víz oldhatósága éterben, és mi az éter oldhatósága vízben (g anyag / 100 g oldószer egy-

ségben)? 

8 pont 

 

2. feladat 

 

Az etanolt feleslegben levő kénsavas kálium-dikromát- (K2Cr2O7-) oldattal oxidálni lehet, de 

a folyamat nem pillanatreakció. Termékként króm(III)-szulfát és ecetsav keletkezik. A 

reakció időbeli lefolyását a színes dikromátionok koncentrációját vagy a keverék pH-ját 

megfigyelve lehet követni. 

a) Mi a reakció egyenlete? 

Egy 50 cm
3
-es reakcióelegyből 5,0 cm

3
 mintát vettek a reakció kezdetén, a reagensek 

összekeverése utáni pillanatban. További 5,0 cm
3
-es mintákat vettek 60 másodperc, majd 

további egy óra elteltével. A mintákat azonnal 50 cm
3
 0,500 mol/dm

3
 koncentrációjú NaOH-

oldathoz adták. A feleslegben levő bázis az oldatban levő savas anyagokkal reagálva azonnal 

leállítja az oxidációs reakciót. Az így kapott keverékeket 0,500 mol/dm
3
 koncentrációjú 

sósavval titrálták. 

A kezdeti mintára 12,3 cm
3
, a harmadikra 45,9 cm

3
 sósav fogyott.  

Az elegy színét vizsgálva a reakció első percében a dikromátionok koncentrációcsökkenése 

0,162 mol/(dm
3
∙min) volt.  

b) Mennyi volt a kénsav és az etanol koncentrációja a kezdeti elegyben? 

c) Mekkora fogyás várható a második minta esetén? 

8 pont 
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3. feladat 

 

Tiszta vizes ammóniaoldat elektrolízise nehézségekbe ütközik, mert az oldat ellenállása nagy. 

Ezen KOH adagolásával lehet segíteni. 

a) Miért csökkenti az oldat ellenállását a KOH adagolása? 

KOH-tartalmú ammóniaoldatok elektrolízise során mindkét platinaelektródon színtelen gázok 

fejlődése tapasztalható. A katódon fejlődő gázt energiahordozóként is tervezik használni. 

Az anódon az oldat összetételétől, a berendezés felépítésétől és az alkalmazott feszültségtől is 

függ a fejlődő gáz térfogata. A maximálisan mérhető térfogat a minimum másfélszerese, de 

ilyenkor is csak a katódon fejlődő gáztérfogat 50%-át éri el. (Természetesen a gázokat 

ugyanolyan állapotban vizsgálva.) 

b) Írja fel az elektródokon lejátszódó folyamatok reakcióegyenletét! 

Gyakorlati alkalmazásokhoz igyekeznek az anódon fejlődő gáz mennyiségét a minimálishoz 

közel tartani. Egy ilyen esetben 500 mA árammal végezték az elektrolízist. Az egyik 

elektródon 12,0 cm
3
, a másikon 4,4 cm

3
 gáz fejlődött (25 °C-on és 101 kPa nyomáson).  

c) Hány másodpercig tartott a mérés?  

d) Milyen gázokat tartalmazott a két gázmennyiség? (Keverék esetén adja meg a térfogat-

százalékos összetételét!) 

10 pont 

 

4. feladat 
 
A tiszta kénsavban a vizsgálatok szerint nem csak H2SO4-molekulák vannak, ugyanis az 

alábbi egyensúlyi reakciók játszódnak le. Az egyenletekben szereplő ionokon és molekulákon 

kívül más nem mutatható ki a rendszerben. 

 

2 H2SO4 ⇌ H3SO4
+
 + HSO4

– 

H2SO4 ⇌ SO3 + H2O 

SO3 + H2SO4 ⇌ H2S2O7  

H2S2O7 + H2SO4 ⇌ H3SO4
+
 + HS2O7

– 
 

H2SO4 + H2O ⇌ HSO4
–
 + H3O

+
 

2 H2SO4 ⇌ H3O
+
 + HS2O7

– 

 

25 °C-on bizonyos részecskék tiszta kénsavban mérhető koncentrációja a következő: 

 

 H3SO4
+
 H2S2O7 HS2O7

–
 H2O H3O

+
 SO3 

c (mmol/kg) 13,5 4,3 4,5 0,1 8,8 0,0 

 

A tiszta kénsav sűrűsége 25 °C-on 1,84 g/cm
3
. 

 

a) Mekkora a kénsav autoprotolízisére vonatkozó „kénsavionszorzat”? 

b) A kénatomoknak hány %-a található H2SO4-molekulában a tiszta kénsavban? 

8 pont 
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5. feladat 

 

A szilícium hidrogénvegyületei, az ún. szilánok a szénhidrogénekhez képest sokkal kevésbé 

stabil vegyületek. Szobahőmérsékleten a monoszilán (SiH4) stabilis gáz, bár sokkal 

reakcióképesebb, mint a vele analóg metán. Oxigénnel például hevesen reagál. Tíz atomnál 

hosszabb Si-Si láncokat tartalmazó szilánokat – az alkánokkal ellentétben – nem sikerült 

előállítani.  

A monoszilánt metanollal megfelelő arányban reagáltatva két termék keletkezik. Az egyik 

egy gáz, amelynek sűrűsége azonos állapotban 16-od része a monoszilánénak. A másik egy 

alacsony forráspontú folyadék; 100 cm
3 

25 °C-os és 0,1 MPa nyomású monoszilánból elvileg 

375,5 mg ilyen anyag állítható elő. 

a) Számítással határozza meg a reakciótermékek képletét, és írja fel a folyamat reakció-

egyenletét! 

A monoszilán katalizátor (AlI3) jelenlétében már –50 °C körüli hőmérsékleten reagál 

hidrogén-jodiddal egyszerű szubsztitúciós reakcióban. Egy kísérletben 0,1352 g 

monoszilánból kiindulva 0,5056 g keletkezett a reakció főtermékéből. Ez a monoszilánra 

nézve 76,0 %-os kitermelést jelent.  

b) Határozza meg a reakció főtermékének képletét, és írja fel a reakció egyenletét!  

7 pont 

 

 

6. feladat 

 

Dr. Ezésez Géza vízköves forralóját kívánta megtisztítani. Minthogy irodájában nem akadt 

háztartási ecet, a munkavédelmi szabályokat súlyosan megsértve a laborjában analitikailag 

tiszta ecetsav (jégecet) néhány cseppjét öntötte a bögréjében levő fél liter vízhez. Ezt az 

oldatot a forralóba akarta önteni, de egy hirtelen ötlet hatására előbb visszaszaladt a laborba és 

újabb szabálytalanságként egy tápoldatot ellenőrző pH-mérőt merített bele a bögrébe.  

Azt a pár percet, amíg az ecet hat, az e-mailjei ellenőrzésével akarta tölteni, de miután órák 

múlva felállt a számítógépe mellől, a forraló már ragyogóan tiszta volt. Diákjai rosszalló 

tekintete előtt most a laborban a pH-mérőt magába a forralóba merítette bele. Két pH-értéket 

– 3,95 és 4,67 – dünnyögve ment vissza a szobájába és pár perc múlva elégedetten újságolta 

mindenkinek a közelben, hogy hány milligramm vízkövet termelt az évben. Persze az 

segítette a számolásban, hogy unalmas kémiapéldák sokasága a memóriájába égette az 

ecetsav Ks értékét (1,75·10
−5

). 

Milyen értéket kellett kapnia Ezésez doktornak, ha úgy tekintette, hogy a vízkő tisztán 

mészkőből áll? 

10 pont 
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7. feladat 

 

A vízmentes magnézium-bromid előállítására a következő egyszerű módszert szokták 

használni. Vízmentes dietil-éterbe finom magnéziumport szórnak és hozzá 1,2-dibróm-etánt 

csepegtetnek. Az elegy felforr, és etiléngáz távozik. A reakció lejátszódása után az oldatot 

bepárolják, és így egy fehér porhoz jutnak.  

A fehér por 100,0 mg-os részletét 100 cm
3
 desztillált vízben oldjuk; hozzáadunk 10 cm

3 

tömény kénsavat, majd forrkövet dobunk bele, és forrás közben titráljuk 0,0200 mol/dm
3
 

koncentrációjú KMnO4-mérőoldattal: a fogyás 7,74 cm
3
.  

Mi a fehér por pontos összetétele?  

A titrálási folyamat kiegészítendő egyenlete: 

MnO4
–
 + Br

–
 + H

+
 → Mn

2+
 + Br2 + H2O 

8 pont 

 

 

 

8. feladat 

 

Az alanin aminosav etil-alkoholban nem oldódik. Ha 50 g alaninra 200 cm
3
 etil-alkoholt 

öntünk, majd az elegybe HCl-gázt vezetünk, akkor azt tapasztaljuk, hogy az alanin lassan 

feloldódik. Erről az oldatról az alkohol feleslegét elpárologtatva 86,2 g fehér, kristályos anyag 

marad vissza. 

a) Adja meg a keletkezett termék szerkezeti képletét! 

b) Milyen típusú reakció(k) játszódik (játszódnak) le? 

A) sóképzés  B) hidrolízis  C) elimináció     D) észterképzés  E) éterképzés 

Az így nyert anyagot vízben feloldjuk, majd az oldat pH-ját NaOH segítségével 10-re állítjuk. 

Megfigyelhetjük, hogy a lúgosítás hatására a kezdetben szagtalan oldat alkoholszagú lesz. Így 

egy olyan anyagot kapunk, melynek képlete C6H10N2O2.  

c) Írja fel a termék szerkezeti képletét! 

10 pont
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V Á L A S Z L A P 
 

I. feladatsor  
 
A következő kérdésekre az egyetlen helyes választ kell megadnia. 

 

1.     3.    

         

2.     4.    

 

A következő kérdésekre egy vagy több jó válasz is lehetséges. 

 

5.   8.  

         

6.   9.  

         

7.  a) b) c)  10.  

         

A táblázat megfelelő oszlopába tegyen X jelet! 

11.  igaz hamis   igaz hamis 

 a)    d)   

 b)    e)   

 c)    f)   

         

A következő kérdésekre adott rövid válaszait írja a megfelelő mezőbe!  

12.       

         

13. a)    b)    

         

 c) 1. 

  2. 

  3. 

  4. 
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14. 
 

Folyadék Szilárd anyagok 
Képződő 

gáz 
Reakcióegyenletek 

96 %-os 

kénsavoldat 

réz, nátrium-szulfát,  

nátrium-szulfit, ólom,  

kálium-nitrát, kálium-karbonát 

  

36 %-os 

sósav 

kén,  lítium-hipoklorit,  

nátrium-klorid, mangán-dioxid, 

vas(II)-oxid, ammónium-szulfát,  

  

víz 

nátrium, nátrium-hidroxid, 

nátrium-hidrid, nátrium-oxid, 

nátrium-peroxid 

  

10 %-os 

NaHCO3-

oldat 

difoszfor-pentoxid, ezüst-klorid 

nátrium-hidrogén-szulfát, 

nátrium-szulfát, nátrium-oxalát,  

  

 
 

 

 

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

 

A II. feladatsor pontszámai: 
 

 1. 2. 3.    1. 2.  3.  

 javító    javító  

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: 1. 2.  3.  

 javító  

    pont 

 

A dolgozat összes pontszáma:    pont 

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

 1. javító tanár                    2. javító tanár                 3. javító tanár 

A továbbiakat a Versenybizottság tölti ki! 


