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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. Természetes nuklidok (izotópok) β-bomlása során mekkora a tömegszám és a rendszám 

változása? 
 

A) A tömegszám változása 0, a rendszámé +1. 
B) A tömegszám változása 0, a rendszámé –1. 
C) A tömegszám változása –1, a rendszámé +1. 
D) A tömegszám változása –1, a rendszámé 0. 
E) A tömegszám változása –1, a rendszámé –1. 

 
2. Hány olyan elem van, amelynek kizárólag –1 az oxidációs száma a vegyületeiben? 
 

A) Egy. 
B) Kettő. 
C) Három. 
D) Négy. 
E) Öt. 

 
3. Melyek azok a kétértékű kationok, amelyeknek két elektronjuk van a legkülső 

elektronhéjukon? 
 

A) A Be2+ és a Ca2+. 
B) A Ca2+ és a Fe2+. 
C) A Fe2+ és Cu2+. 
D) A Cu2+ és az Pb2+. 
E) Az Pb2+ és a Be2+. 

 
4. Mekkora a reakcióhője a 2 CO + O2 = 2 CO2 egyenlettel leírt reakciónak? 
 

Képződéshők: 
Qk(CO) = –110,5 kJ/mol,  Qk(CO2) = –393,5 kJ/mol. 

 
A) 283,0 kJ/mol. 
B) –283,5 kJ/mol 
C) 566,0 kJ/mol. 
D) –566,0 kJ/mol 
E) Nincs elegendő adat a számítás elvégzéséhez. 
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5. Az alább megadott megfordítható reakcióban Brönsted szerint mely ionok viselkednek 
savként, és melyek bázisként?  

H2 PO −
4  + CO −2

3  HPO −2
4  + HCO −

3     

A) Savként viselkedik a HPO −2
4  és a CO −2

3 ,  bázisként a H2 PO −
4  és a HCO −

3 . 

B) Savként viselkedik a H2 PO −
4  és a HCO −

3  ,  bázisként a HPO −2
4  és a CO −2

3 . 

C) Savként viselkedik a H2 PO −
4  és a HPO −2

4 ,  bázisként a HCO −
3  és a CO −2

3 . 

D) Savként viselkedik a HCO −
3  és a CO −2

3 ,  bázisként a H2 PO −
4  és a HPO −2

4 . 

E) Savként csak a H2 PO −
4 viselkedik, bázisként csak a CO −2

3 . 
 

6. Ha egy nátrium-karbonát-oldat térfogatát a tízszeresére növeljük, mennyit változik  
a pH-ja? 

 
A) Egy egységgel nő. 
B) Kevesebb, mint egy egységgel nő. 
C) Több, mint egy egységgel nő. 
D) Egy egységgel csökken. 
E) Kevesebb, mint egy egységgel csökken. 

 
7. Ha a nátrium-nitrát oldatát elektrolizáljuk, hogyan változik a pH az elektródok közvetlen 

környezetében? (Az anódon oxigén fejlődik!) 
 

A pH … 
A) mindkét elektród környezetében nő. 
B) mind a két elektród környezetében csökken. 
C) a katód környezetében nő, az anód mellett csökken. 
D) a katód környezetében csökken, az anód mellett nő. 
E) az elektródok környezetében nem változik. 

 
8. Az elemek milyen tulajdonsága szerint állt össze az O – Al – Pb – Cl sorrend? 
 

A) Gyakoriság a földkéregben. 
B) Olvadáspont. 
C) Standardpotenciál. 
D) Maximális oxidációs szám. 
E) Rendszám. 

 
9. Hány olyan részecske van a felsoroltak között, amely biztosan tartalmaz párosítatlan 

elektront?  

CO,   NO,   NO2,   NO2
–,   ClO3

–,   O2
2–,   O2

– 

A) Egy. 
B) Kettő. 
C) Három. 
D) Négy. 
E) Öt. 
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10. Az alábbi anyagok oldatához CuSO4-oldatot csepegtetünk. Melyik esetben nem keletkezik 
csapadék? 

 
A) KI 
B) BaCl2  
C) Na2CO3 
D) (NH4)2S 
E) NH3 

 
11. Melyik vegyületben nem egységes a fématomok oxidációs száma? 
 

A) Pb3O4. 
B) Sb2O5. 
C) Al2O3. 
D) Na2O2. 
E) Ca3(PO4)2. 

 
12. Az alábbi gázelegyek 1:1 tömegarányban tartalmazzák az összetevőket. A felsorolt 

kétkomponensű elegyek közül hány elegynek lesz kisebb a sűrűsége, mint az azonos 
állapotú levegőé? 

Ne/Ar,    H2S/C2H2,    H2/C4H10,    NO/C2H6,    CO2/CH4 

A) 0 
B) 1 
C) 2 
D) 3 
E) 4 

 
13. Melyik vegyületcsoportba tartozik a likopin? 
 

A) Szénhidrogének közé. 
B) Éterek közé. 
C) Ketonok közé. 
D) Aminosavak közé. 
E) Észterek közé. 

 
14. Melyik reakcióban érvényesül a Zajcev-szabály? 
 

A) CH3–CH=CH2 + HBr  →  CH3–CHBr–CH3 
B) CH3–CHCl–CH2–CH3  →  CH3–CH=CH–CH3 + HCl 
C) C2H2 + HCl  →  CH2=CHCl 
D) CH2=CH–CH=CH2 + HCl  →  CH3–CH=CH–CH2Cl 
E) CH2=CH–CH=CH2 + HCl  →  CH3–CHCl–CH=CH2 
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15. A példában négy szénhidrogén; antracén, benzol, naftalin és sztirol szerepel. Az egyik 
közülük kakukktojás. Azt elhagyva, a megmaradó három olyan sorba rendezhető, mely 
molekulaszerkezeti szempontból logikus. Melyik sorrend fogadható el logikusnak? 

 
A) Antracén, naftalin, sztirol. 
B) Naftalin, sztirol, antracén. 
C) Sztirol, antracén, naftalin. 
D) Antracén, benzol, naftalin.  
E) Benzol, naftalin, antracén. 

 
16. A benzol különböző metilszármazékai közül melyiknek van ugyanannyi, és ugyanolyan 

szimmetriájú izomérje, mint a dimetil-benzolnak? 
 

A) A metil-benzolnak. 
B) A trimetil-benzolnak. 
C) A tetrametil-benzolnak. 
D) A pentametil-benzolnak. 
E) A hexametil-benzolnak. 

 
17. Melyik vegyület instabil az öt közül? 
 

A) Vinil-acetát. 
B) Vinil-alkohol. 
C) Vinil-benzol. 
D) Vinil-klorid. 
E) Divinil-benzol. 

 
18. Melyik az a két sav, amelyik egy fontos biológiai folyamatban kölcsönösen és ismétlődően 

átalakul egymásba? 
 

A) Az almasav és a borkősav. 
B) A borkősav és a borostyánkősav. 
C) A borostyánkősav és a fumársav. 
D) A fumársav és a maleinsav. 
E) A maleinsav és az almasav. 

 
19. Melyik vegyület királis az alábbiak közül?  
 

A) glicin 
B) citozin 
C) cisztein 
D) glicerin 
E) olajsav 
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20. Az alábbi képlet az L-treonint ábrázolja.  
 

NH2

OH

O
HO

  
 

Hány sztereoizomerje van az L-treoninnak a fenti ábrán látható szerkezeten kívül? 
 
A) 0 
B) 1 
C) 2 
D) 3 
E) 4 

 
 
 
 
II. FELADATSOR 
 
 
 
1. feladat 
 
A sósav-szökőkút kísérletet az 
ábrán mutatott berendezésben 
végzik.  
1 dm3 térfogatú lombikot 
megtöltenek HCl-gázzal. 
A cseppentőből egy csepp 
vizet juttatnak a lombikba.  
A lombik alapos összerázása 
után kinyitják a csapot. A 
lombikba a víz szőkőkút-
szerűen felspriccel. 
 
 
Becsülje meg, hogy a kísérlet 
végén milyen pH-jú oldat lesz 
a lombikban! 
 

 
 

6 pont 

 

száraz HCl gáz 

cseppentő 

víz 

víz 

kihúzott végű 
üvegcső 

csap 
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2. feladat 
 
Élelmiszerek fehérjetartalmának közelítő meghatározása legegyszerűbben úgy történhet, hogy 
tömény kénsavas roncsolással, majd lúgosítással a teljes nitrogéntartalmat ammóniává 
alakítjuk, amelynek mennyiségét visszaméréses titrálással könnyen meghatározhatjuk. 
Felhasználva azt a tényt, hogy a legkülönbözőbb fehérjék nitrogéntartalma 16 tömegszázalék 
körül mozog, kiszámíthatjuk a vizsgált minta fehérjetartalmát. 

Kissé bizonytalanná teszi az eredményt, hogy a különböző forrásból származó fehérjék 
nitrogéntartalma némileg eltérő. Ezért a különféle termékcsoportokra pontosabb arányt 
határoztak meg: a tejtermékek fehérjéi esetén például 15,7 tömegszázalék 
nitrogéntartalommal számolnak.  

Néhány hónappal ezelőtt világméretű botrány robbant ki, amikor kiderült, hogy több kínai 
gyártó melamint (C3H6N6) kevert a gyengébb minőségű tejporhoz, hogy ezzel az 
élelmiszervizsgálati eljárás során nagyobb fehérjetartalmat, vagyis magasabb minőségi 
kategóriát állapítsanak meg. Több tízezer csecsemő betegedett meg ennek következtében.  
 

a) Miért alkalmas a hamisításra a melamin? 
 

Az egyik cég melaminnal szennyezett tejporában 35,4 tömegszázalék fehérjetartalmat 
mértek. Melamin nélkül azonban csak 34,4 tömegszázalék lett volna az eredmény.  
 

b) Hány tömegszázalék melamint tartalmazott a hamisított tejpor? 
 
A melamin egy aromás vegyület, amelyben – a sok nitrogénatom ellenére – nincs 

nitrogénatomok közötti kovalens kötés.  
 

c) Határozza meg a melamin szerkezeti képletét! 
 

Ar(C) = 12,01; Ar(H) = 1,01; Ar(N) = 14,01 
7 pont 

 
3. feladat 
 
Tanulságos dolog a telítetlen és aromás szénhidrogének hidrogénezésének energiaviszonyait 
vizsgálni. Ezt megtehetjük közvetlenül, mérés útján is, de gyakran egyszerűbb valamilyen 
közvetett számítási módszert keresni. Ebben a feladatban a ciklohexén és a benzol 
hidrogénezési hőjét számítjuk ki. (A folyamatok végterméke mindkét esetben ugyanaz.) 
 

a.) Határozza meg az említett reakcióhőket úgy, hogy csak az alábbi termokémiai 
adatokat használhatja fel! (Minden érték 25 oC-ra és standard nyomásra érvényes.) 

 
- a benzol égéshője –3274 kJ/mol; 
- a ciklohexén égéshője –3758 kJ/mol; 
- a ciklohexán égéshője –3924 kJ/mol; 
- a folyékony víz képződéshője –286 kJ/mol. 

 
b.) Hasonlítsa össze a benzol hidrogénezési hőjét a ciklohexén hidrogénezési hőjének 

háromszorosával! Milyen következtetést vonhatunk le az eredményből? 
 

10 pont 
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4. feladat 
 
Kristályvízmentes kálium-hidrogén-oxalát és vas(II)-oxalát elegyét tartalmazó porminta 
1,000 g-os részletét 20 tömegszázalékos kénsavoldatban feloldjuk.  
A mintát desztillált vízzel meghígítjuk, majd 0,2000 mol/dm3-es kálium-permanganát oldattal 
megtitráljuk. A fogyás 19,28 cm3. 
 
 Mi a minta tömegszázalékos összetétele?  
Írja fel a lejátszódó folyamatok egyenleteit! 

9 pont 
 
5. feladat 
 
Egy sárgaréz mintát tömény kénsavban feloldva, pontosan ugyanolyan térfogatú, azonos 
állapotú gáz keletkezett, mint amikor ismeretlen töménységű salétromsavban oldottuk fel a 
minta egy másik, azonos tömegű részletét. (A sárgaréz réz és cink ötvözete.) A kénsavas oldás 
során tiszta gáz keletkezett, a salétromsavas oldás során pedig egy kétkomponensű 
gázkeverék. 
A salétromsavas oldás után visszamaradó oldat 15,0-15,0 tömegszázalékos mindkét sóra és 
30,0 tömegszázalékos salétromsavra nézve. 
 

a) Adja meg az ötvözet tömegszázalékos összetételét! 

b) Mely gáz(ok) keletkeztek és milyen térfogatszázalékos összetételben a savas oldódások 
során? 

c) Milyen töménységű salétromsavban oldottuk a mintát? 
16 pont 

 
6.feladat 
 
Mekkora a jód oldhatósága azon körülmények között, amikor a következő állandókat 
meghatároztuk? 
 
I2(s) + I–(aq) → I3

–(aq)  K1 = 0,459  
I2(aq) + I–(aq) → I3

–(aq) K2 = 710 (mol/dm3)-1 

 
6 pont 
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7. feladat 
 
Az Avogadro-szám a kémia alapvetően fontos állandója. Pontos meghatározása elméleti és 
gyakorlati szempontból egyaránt fontos, többek között ennek alapján készülnek a tömeg SI-
alapegysége, a kilogramm újradefiniálására. Vizsgáljuk meg az állandó meghatározásának ma 
ismert legpontosabb módszerét! 
 
Az eljárás lényege, hogy igen nagy tisztaságú, kristályrácshibáktól gyakorlatilag mentes 
szilícium egykristályon végeznek különlegesen precíz méréseket a következő adatok 
meghatározására: 
 

- a szilícium sűrűsége: ρ = 2,3290354 g/cm3 
- a szilícium rácsállandója: a0 = 543,10209 pm [A szilícium gyémántrácsban 

kristályosodik, melynek elemi cellája egy kocka. A rácsállandó ennek a kockának az 
élhosszúsága.] 

- a szilícium egy elemi cellájában található atomok száma: N  = 8   
- a szilíciumizotópok relatív atomtömege és előfordulási aránya a vizsgált mintában: 

 
 Ar összetétel (%) 

28Si 27,976926 92,238328 
29Si 28,976494 4,6588057 
30Si 29,973770 3,1028663 

 
a) A fenti adatokból milyen értéket kapunk az Avogadro-számra? 

 
A kilogramm egy lehetséges új definíciója a következőképpen szólna: 1 kg a tömege x db 
alapállapotú 28Si atomnak. 
 

b) A fenti adatok alapján milyen szám kerülne x helyére? 
10 pont 

 
8. feladat 
 
Egy közismert gyógyszerhatóanyag szerkezetét szeretnénk felderíteni. A vegyület C-tartalma 
36,8%, H-tartalma 5,56%. 3,264 g anyagot elégetünk, a keletkező gázokat brómos vízen 
vezetjük keresztül, majd a brómfelesleget kiforraljuk. Az oldathoz BaCl2 oldat feleslegét 
öntve 4,668 g csapadékot kapunk.  
Egy másik kísérletben a hatóanyagot NaOH-os főzéssel elhidrolizáljuk. Ekkor két vegyületet 
kapunk azonos anyagmennyiségben. Az oldatot átsavanyítjuk, és forraljuk, ekkor ecetszagot 
érzünk, az oldatban pedig egy fehérjeépítő, egy nitrogénatomot tartalmazó aminosav marad 
vissza.  
 

a) Mi a gyógyszerhatóanyag szerkezete? 
b) Hány sztereoizomerje lehet a hatóanyagnak? 
c) A kiforralt brómos vizet 100,00 cm3-re kiegészítjük, majd egy 10 cm3-es részletét 

metilvörös indikátor mellett 0,5 mol/dm3-es NaOH mérőoldattal titráljuk.  
Mennyi a fogyás? 

 
16 pont 
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II

 
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 IV. oldalán lévő VÁLASZLAPON jelöljük.  
A II. feladatsorban szereplő mindegyik feladatot külön lapon oldjuk meg. A lap felső 
részén tüntessük fel a versenyző  
      kódszámát, 

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, 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, továbbá elektromos zsebszámológép használható. 
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IV

                               
        

V Á L A S Z L A P 

A versenyző számjele:   
   kategóriája: …………. 

     osztálya: …………    

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 

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! 


