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KÉMIÁBÓL I-II. KATEGÓRIÁBAN 
 
 
Munkaidő: 300 perc 
Elérhető pontszám: 100 pont 
 
 
 
 
 

ADATLAP 
 

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

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

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

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

Megye: ........................................................................................................................................ 

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

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

Kategória:     I.      II.      (a megfelelő szám bekarikázandó!) 

Összes pontszám: ……………………… 

Tájékoztató 

I. kategória: azok a középiskolai tanulók, akik a 9-11., illetve a 9-12. évfolyamon (13 
évfolyamos képzés esetén a 10-12., illetve a 10-13. évfolyamon) az egyes tanévek heti 
óraszámát összeadva – a versenyben való részvétel évének heti óraszámával együtt – 
összesen legfeljebb heti 7 órában tanulják a kémiát. 

 
II. kategória: azok a középiskolai tanulók, akik nem tartoznak az I. kategóriába.  

 
 

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

szaktanár  (név és aláírás) 

 
 



 

kémia I-II. kategória 
 

2006/2007 II OKTV 1. forduló 

 
Ú T M U T A T Ó 

 
a dolgozat elkészítéséhez 

 
 

 
 

1. Az első forduló feladatlapja két feladatsort tartalmaz. 
Az I. feladatsor megoldásait a borító IV. oldalán lévő VÁLASZLAPON jelöljük.  
A II. feladatsor megoldását az érettségi vizsgára előírt kidolgozási (tisztázási) űrlapra kell írni. 

Minden számpéldát külön lapon oldjunk meg. A lap felső részén tüntessük fel a versenyző  
  

        nevét, 
        osztályát,  
        kategóriáját, 
valamint      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, mellék-számításokat, 

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 az előírásos függvénytáblázat, továbbá elektromos zsebszámológép 

használható. 
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I. feladatsor 

Az I. feladatsorban húsz kérdés szerepel. Minden kérdés után 5 választ tüntettünk fel, 
melyeket A, B, C, D, illetve E betűkkel jelöltünk. 
Írjuk a ( borítólap 4. oldalán található) VÁLASZLAPRA a feladat sorszáma mellé azt a betűt, 
amely az adott kérdésre a megfelelő választ jelöli. 
 
 
1. Az U-238-nuklid két α- és két β-bomlás után milyen elemmé alakul? 
 

A) Protaktíniummá. 
B) Tóriummá. 
C) Aktíniummá. 
D) Rádiummá. 
E) Franciummá. 

 
2. A SO2, CCI4, PCl3, H2O molekulák tulajdonsága közül melyik az, amely egyik molekulára 

sem jellemző? 
 

A) V-alakú. 
B) Lineáris. 
C) Trigonális piramis. 
D) Apoláris. 
E) Központi atomjához nem kapcsolódik nemkötő elektronpár. 

 
3. Melyik sorban felel meg a vegyületek sorrendje a kén növekvő oxidációs számának? 
 

A) H2S, SO3, H2SO3. 
B) H2S, H2SO3, SO3. 
C) SO3, H2SO3, H2S. 
D) SO3, H2S, H2SO3. 
E) H2SO3, H2S, SO3. 

 
4. Milyen kristályrácsot alkotnak a megfagyasztott nemesgázok? 
 

A) Atomrácsot. 
B) Fémes rácsot. 
C) Ionrácsot. 
D) Molekularácsot. 
E) Nem alkotnak kristályrácsot, szerkezetük amorf. 

 
5. Mekkora tömegű só szükséges az 500 cm3, 0,100 mol/dm3 koncentrációjú kálium-

dikromát-oldat elkészítéséhez? 
 

A) 7,355 g. 
B) 29,42 g. 
C) 14,71 g. 
D) 1,471 g. 
E) 2,942 g.     
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6. Fejezzük be az ezüst és a salétromsav reakciójának egyenletét!  

x Ag + y HNO3 = x AgNO3 + 2 H2O + NO 

Mivel egyenlő x és y? 
 
A) x=1,  y=2. 
B) x=2,  y=2. 
C) x=3,  y=2. 
D) x=3,  y=3. 
E) x=3,  y=4. 

 
7. Az alábbi elemek melyikére NEM jellemző az allotrópia? 
 

A) Kén. 
B) Ólom. 
C) Oxigén. 
D) Foszfor. 
E) Ón. 

 
8. Melyik az a sor, amelyben csak vízben jól oldódó vegyületeket tüntettünk fel? 
 

A) NaCl, KNO3, PbS. 
B) Na2CO3, CaCO3, KHCO3. 
C) KMnO4, PbSO4, KI. 
D) AgCl, MnO2, NH4Cl. 
E) NaNO3, KCl, CuSO4. 

 
9. A kénsavra vonatkozó állítások közül melyik HAMIS? 
 

A) Tömény kénsavval a kristálycukor elszenesíthető. 
B) A tömény kénsav felhasználásával az észterképződéssel járó folyamatok a termékek 

keletkezésének irányába tolhatók el. 
C) Tömény kénsavval megfelelő hőmérsékleten propanolból propin állítható elő. 
D) A nitrálóelegyek egyik alkotórésze. 
E) Anilinnel sót képezhet megfelelő körülmények között. 

 
10. Hidrogénből, metánból, oxigénből és klórból hány kétkomponensű robbanó elegyet lehet 

készíteni? 
 

A) Egyet. 
B) Kettőt. 
C) Hármat. 
D) Négyet. 
E) Ötöt. 
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11. Melyik folyamatban nem keletkezik szilárd halmazállapotú anyag? 
 

A) Ezüst-nitrát-oldatba sósavat öntünk. 
B) Kénhidrogén-gázt tömény kénsavas gázmosón vezetünk keresztül. 
C) Vörösfoszfort égetünk el levegőben. 
D) Ólom(II)-nitrát oldathoz kálium-jodid-oldatot adunk. 
E) Ammónium-nitrát-oldathoz tömény kálium-hidroxid-oldatot öntünk. 

 

12. Ha különféle gázok elegyének a nyomását a kétszeresére növelnénk, melyik elegy 
térfogata lesz kisebb annál, mint az eredeti térfogat fele? 

 
A) A N2 és O2 elegy. 
B) A H2S és CH4 elegy. 
C) A NO2 és N2O4 elegy. 
D) A H2 és He elegy. 
E) A CO és CO2 elegy. 

 
13. Egy kémcsőben néhány cm3 telített brómos víz van.  

Melyik esetben nem tűnik el a brómos víz színe? 
 
A) Telített kénhidrogén-oldatot csepegtetünk hozzá. 
B) Kálium-klorid-oldat hatására. 
C) Hangyasavat adunk hozzá. 
D) Propéngázt vezetünk bele. 
E) Óvatosan cinkport adagolunk hozzá. 

 
14. A benzol alábbi öt klórszármazéka közül melyiknek nincs dipólusmomentuma? 
 

A) A klórbenzolnak. 
B) Az 1,2-diklórbenzolnak. 
C) Az 1,3-diklórbenzolnak. 
D) Az 1,4-diklórbenzolnak. 
E) Az 1,2,4-triklórbenzolnak. 

 
15. Melyik az a vegyület az öt közül, amelynek nincs geometriai izomerje? 
 

A) CH2=CH–CH2–CH2–CH2–CH3. 
B) CH3–CH=CH–CH2–CH2–CH3. 
C) CH3–CH2–CH=CH–CH2–CH3. 
D) (CH2)2CH–CH=CH–CH3. 
E) CH3–CH=CH–CH=CH–CH3. 
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16. A felsorolt vegyületek közül melyek tartoznak egy közös homológsorba?  

Propanol, propionsav, palmitinsav, tejsav, vajsav. 
 

A) A propanol és a propionsav. 
B) A propanol, a propionsav és a palmitinsav. 
C) A palmitinsav, a tejsav és a vajsav. 
D) A tejsav és a vajsav. 
E) A vajsav, a propionsav és a palmitinsav. 

 
17. Az alábbi szerves vegyületek és kálium reakciójában mely esetben nincs hidrogénfejlődés? 
 

A) Pirrol. 
B) Metanol. 
C) Hangyasav. 
D) Aceton. 
E) Glicerin. 

 
18. Melyik vegyület molekulájában van vinilcsoport? 
 

A) Fenol. 
B) Pentanol. 
C) Pirrol. 
D) Sztirol. 
E) Toluol. 

 
19. Melyik állítás igaz? 

A trimetil-amin  
 

A) molekulái tercier szénatomokat tartalmaznak. 
B) molekulái között hidrogénkötések lépnek fel. 
C) vízzel szemben az ammóniánál erősebb bázisként viselkedik. 
D) égésében szén-dioxid és víz mellett elemi nitrogén is keletkezik. 
E) szerkezeti izomerje a dietil-amin. 

 
20. Melyik állítás HIBÁS? 
 

A) A teflon halogénezett szénhidrogén. 
B) A cellulóz β-D-glükózmolekulákra bontható. 
C) A DNS kettős láncrészletét az adenin–timin és a citozin–glutamin közötti 

hidrogénkötések tartják össze. 
D) A tejcukor redukáló diszacharid. 
E) A maleinsav és a fumársav egymás geometriai izomerjei. 



 
kémia I-II. kategória        Név: ……………………………………….. évf.: ……. oszt.: ….. 
 

2006/2007 5/7 OKTV 1. forduló 

1. feladat 
 
Az alább felsorolt kémiai folyamatok közös jellemzője egy szilárd anyag keletkezése. 
 

1. Kénhidrogén vizes oldatába kén-dioxidot vezetünk. 
2. Elemi jód és kénhidrogén vizes oldatának kölcsönhatása. 
3. Kénhidrogénnel vas(III)-kloridot redukálunk. 
 

a) Adja meg a keletkező szilárd anyag nevét! 
b) Írja fel a számmal jelölt kémiai folyamatok rendezett reakcióegyenletét! 

5 pont 
 
2. feladat 
 
Egy természetben is megtalálható, vízben rosszul oldódó, fehér színű vegyület 2,11 grammját 
vizsgáljuk. Melegítés hatására bomlik, 500 oC felett már nincs további gázfejlődés. A 
keletkező színtelen, szagtalan gáz telített meszes vízben fehér csapadék kiválását okozza. A 
visszamaradó fehér színű anyag 50,0 cm3 2,00 mol/dm3-es sósavban oldható fel. 
 
a) Adja meg az ismeretlen vegyület összegképletét és nevét!  
b) Írja fel a végbemenő folyamatok reakcióegyenletét! 

9pont 
 

3. feladat 
 
100,0 g vízben 50 oC-on feloldunk 121,0 g kristályvizes vas(II)-szulfátot, majd az oldatot  
0 oC-ra hűtjük le, eközben 88,08 g kristályvizes só válik ki. A 0 oC-on telített oldat  
2,00 grammjának meghatározására kénsavas közegben 5,94 cm3, 0,050 mol/dm3 koncent-
rációjú kálium-bikromát oldat fogy, az alábbi, kiegészítendő reakcióegyenlet szerint: 

Cr2O7
2- + H+ + Fe2+ = Fe3+ + Cr3+ + H2O 

 
a) Számítsa ki, mennyi a vízmentes  vas(II)-szulfát oldhatósága 0 oC-on! 
b) Számítással határozza meg a kristályvizes vas(II)-szulfát képletét! 

12 pont 
 

4. feladat 
 
Egy piritet, ként és meddőt tartalmazó kőzetből 25000 kg-ot pörkölve, majd katalizátoros 
oxidációnak alávetve 25,71 m3 SO3 gáz keletkezik 105 Pa nyomáson és 500 o C-on. A piritből 
és a kénből azonos tömegű kén-trioxid lesz. 
A keletkező SO3-gáz 98,0 tömegszázalékos kénsavban 85 %-os hatásfokkal nyelődik el.  
A SO3 elnyelődése során keletkezett oldatból hígítással 50,0 tömegszázalékos kénsavoldatot 
állítunk elő. 

a) Írja fel a lejátszódó folyamatok kémiai egyenletét! 

b) Mi a tömegszázalékos összetétele a kőzetnek? 

c) Mekkora térfogatú víz szükséges a hígításhoz?    
14 pont 
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5. feladat 
 
A) Válaszoljon az alábbi kérdésekre! 

a) Mekkora a Na(s) K(s), Cl2(g), Br2(f) képződéshője 25 oC-on standard nyomáson? 

b) Hányféleképpen lehet olyan oldatot készíteni, amely 1 mol nátriumiont,  
      1 mol káliumiont, 1 mol kloridiont és 1 mol bromidiont tartalmaz?  

 

B) Van egy képződéshőket és oldáshőket magába foglaló, hiányos táblázatunk: 

A vegyület képlete Képződéshő/(kJ/mol) Oldáshő/(kJ/mol) 

NaCl – 411,29 3,89 

NaBr – 360,2  – 0,603 

KCl – 436,2  17,23 

KBr – 392,45 ? 

 
c) Tegye teljessé a táblázatot; számítsa ki a KBr oldáshőjét! 
 

18 pont 
 
6. feladat 
 
Egy folyóirat munkatársa hatásvadász cikket próbált írni a terroristák kedvenc 
robbanóanyagának előállításáról. Minden jól ment, de az egyik hozzávaló, az aceton 
beszerzése során gondjai támadtak: meglepve tapasztalta, hogy körömlakklemosónak 
nemcsak acetont, hanem etil-acetátot is használnak. 
 
a) Írja fel a két vegyület képletét! 

b) Írjon le egy eljárást, amivel a két anyag fizikai tulajdonságainak különbségét kihasználva 
az anyagok megkülönböztethetőek! Törekedjen, hogy minél egyszerűbb megoldást 
találjon! 

c) Találjon egy kémiai módszert a két anyag megkülönböztetésére!    
6 pont 
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7. feladat 
 
Néhány érdekes policiklusos szénvegyületet mutatunk be: 
 

CH
CH

CH CH

CH

CH

CH

CH

CH CH

CHCH

CH2
C

CH2

CH2

CH2

tetrahedrán kubán spiropentán

fullerén
 

1. Egy érdekes szerkezetű vegyület a tetrahedrán, azaz a tetraéder-alakú szénhidrogén (C4H4). 
Ez a vegyület rendkívül bomlékony, csak speciális technikával állítható elő 20-30 K 
hőmérsékleten nitrogén kristályba fagyasztva. Az első tetrahedrán-származékot (tetra-terc. 
butil-tetrahedránt) 1978-ban Günther Maier állította elő. Napjainkban ismert néhány 
szilícium-tartalmú származék, amely szobahőmérsékleten is létképes.  
A tetrahedrán pontosan tetraéderes szerkezetű. Általában a szénvegyületek akkor a 
legstabilabbak, ha a szén körüli kötésszögek a tetraéderes szöghöz közelítenek.  

Miért ilyen bomlékony a tetrahedrán? 
 
2. Sokáig úgy vélték, hogy hasonló módon lehetetlen a kocka-alakú szénhidrogén, a kubán 
(C8H8) szintézise is, de 1964-ben Philip E. Eaton viszonylag egyszerű úton előállította, és 
napjainkban már a legtöbb vegyszerforgalmazónál kapható is a vegyület. Olyan stabil, hogy 
131ºC-on meg is olvasztható. Azóta sok származékát, például kubán-karbonsavakat is 
előállítottak. 

Hányféle kubán-dikarbonsav molekula létezik? Ezek közül hány optikailag aktív izomer 
található? 
 
3. Két 3 tagú gyűrűt tartalmaz a spiropentán. Ez a vegyületet nemcsak izgalmas szerkezete 
miatt érdekes, de származékait műtéti altatásra próbálják használni. 
A felrajzolt szerkezet nem fejezi ki a spiropentán valódi térszerkezetét.  

Rajzolja fel (vagy írja le) a spiropentánt térszerkezeti képletét! 
 
4. 1985-ben a Kroto, Curl, Smalley és munkatársaik fedezték fel a fullerént (C60).  
(Eredményükért 1996-ban Nobel-díjat kaptak.) A vegyület a szén harmadik allotróp 
módosulatának is tekinthető. Kezdetben ezt az egzotikus szerkezetű vegyületet csak nagyon 
kis mennyiségben sikerült előállítani, de később a fullerént a természetben is sokfelé 
megtalálták, pl. jelentős mennyiséget tartalmaz a gyertyakorom is. 
A fullerén származékait napjainkban a gyógyszerkutatók vizsgálják. 
A C60 molekula alakja a focilabdáéra hasonlít, 12 ötszög és 20 hatszög alkotja. 

Ha lokalizált egyes- és kettőskötéseket tételezünk fel, hány egyes-, és hány kettőskötés 
található a fullerénmolekulában? 
 
5. Milyen színű lehet a kubán, és milyen a fullerén? Válaszát indokolja! 

16 pont 
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V Á L A S Z L A P 
 

I. feladatsor  

1. ....................... 6. ....................... 11. ..................... 16. ..................... 

2. ....................... 7. ....................... 12. ..................... 17. ..................... 

3. ....................... 8. ....................... 13. ..................... 18. ..................... 

4. ....................... 9. ....................... 14. ..................... 19. ..................... 

5. ....................... 10. ..................... 15. ..................... 20. ..................... 
================================================================ 
 

 

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      

 

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

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

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

                        szaktanár 

A továbbiakat a javító tanár tölti ki! 




