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A VERSENYZŐ ADATAI 
 

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

Középiskolai tanulmányait a 13. évfolyamon fejezi be:   igen     nem 

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. évfolyamtól kezdődően – az egyes 
tanévek heti óraszámát összeadva – a versenyben való részvétel tanévének heti 
óraszámával bezárólag összesen legfeljebb heti 7 órában tanulják a kémiát 
bizonyítványban feltüntetett tantárgyként. 

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

 
 

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

szaktanár  (név és aláírás) 
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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 számpéldáit feladatonként külön lapra kérjük megoldani. 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, 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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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 VÁLASZLAPRA (a borítólap 4. oldalán található) a feladat sorszáma mellé 
azt a betűt, amely az adott kérdésre a megfelelő választ jelöli! 
 
 
 
 
1. Az alább felsorolt anyagok közül hánynak az atommagjaiban található összességében több 

proton, mint neutron? 

alumínium, étolaj, konyhasó, mészkő, víz 

A) 0. 
B) 1. 
C) 2. 
D) 3. 
E) 5. 

 
2. Egy elektron mely kvantumszámainak lehet nulla értéke? 

A) A fő- és a mellékkvantumszámnak. 
B) A mellék- és a mágneses kvantumszámnak. 
C) A fő- és a spinkvantumszámnak. 
D) A mellék- és spinkvantumszámnak. 
E) A mágneses és a spinkvantumszának. 

 
 
3. Melyik sorban van olyan elem, amelyik molekularácsot képez és mellette olyan vegyület, 

amelynek atomrácsa van? 

A) Klór, nátrium-szulfid. 
B) Argon, szilícium-dioxid. 
C) Kálium, kén-dioxid. 
D) Kalcium, ezüst-szulfid. 
E) Szilícium, kálium-klorid. 

 
4. Egy NaOH-oldatot tartalmazó elektrolizáló cellán Q = 0,4 mol · F  töltés megy át. Mennyi 

dioxigén fejlődik az anódon? 
F = 94500 C/mol 

A) 0,4 mol. 
B) 0,2 mol. 
C) 0,1 mol. 
D) 0,05 mol. 
E) 0,025 mol. 
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5. Az alábbi vegyületek közül melyikben a legnagyobb a jód oxidációs száma? 

A) NaIO4  
B) NaIO3 
C) NaI 
D) CHI3 
E) KI3 

 
6. A 2H2S + 3O2 = 2SO2 + 2H2O reakcióban melyik elem oxidálódik, és melyik 

redukálódik? 

A) A hidrogén oxidálódik és a kén redukálódik. 
B) A kén oxidálódik és az oxigén redukálódik. 
C) A hidrogén a kénnel együtt oxidálódik és az oxigén redukálódik. 
D) A hidrogén oxidálódik és a kén meg az oxigén redukálódik. 
E) A kén oxidálódik és a hidrogén meg az oxigén redukálódik. 

 
7. Melyik az a reakciófajta, amelynek csak egyféle kiindulási anyaga van? 

A) Addició. 
B) Autoprotolízis. 
C) Szubsztitúció. 
D) Hidrogénezés. 
E) Hidrolízis. 

 
8. Ha egy reakció egyensúlya melegítés hatására úgy tolódik el, hogy nagyobb lesz a 

termék(ek) koncentrációja, akkor ebből mire következtethetünk egyértelműen? 
A) A reakció valamilyen disszociáció. 
B) Eliminációról van szó. 
C) A folyamat térfogatnövekedéssel jár. 
D) A reakció endoterm. 
E) Az egyensúlyi állandó számértéke nagyobb, mint 1. 

 
9. Melyik elem alkotja klórral a legmagasabb olvadáspontú vegyületet? 

A)   Mg. 
B)   H. 
C)   Si. 
D)   P. 
E)   S. 

 
10. Melyik az az elemi gáz, amelyből hatvanbillió gázmolekulának 2,80 ng a tömege?  

A) Nitrogén. 
B) Neon.  
C) Argon. 
D) Klór. 
E) Xenon. 
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11. Melyik oxid vizes oldása során keletkezik tiszta salétromsav-oldat? 

A) NO. 
B) N2O. 
C) N2O3. 
D) N2O5. 
E) NO2. 
 

12. Az alább felsorolt anyagok 0,1 mol/dm3 koncentrációjú vizes oldatának kémhatását 
jellemezve az egyik kategóriába több anyag is tartozik. Melyik kategória lesz ez? 

HBr, LiOH, NH3, NH4NO3, H2S, LiI 

A)   Semleges. 
B)   Erősen savas. 
C)   Gyengén savas. 
D)   Gyengén bázisos. 
E)   Erősen bázisos. 

 
13. Melyik sorban találhatóak olyan anyagok, amelyek egymással gázfejlődéssel járó 

redoxireakcióba lépnek? 

A) Mészkő és ecet. 
B) Kálium-jodid vizes oldata és klórgáz. 
C) Ezüst és sósav. 
D) Réz és tömény salétromsav. 
E) Hangyasav és tömény kénsav. 

 
 
14. Mivel lehet eltávolítani a nátrium felületéről az oxidból-karbonátból álló réteget? 

A) Lemosással. 
B) Valamilyen savval. 
C) Hevítéssel. 
D) Erős redukálószerrel. 
E) Késsel. 

 
15. Melyik az a sav, amellyel a kalcium-karbonátot oldó sósav nem helyettesíthető? 

A) HNO3. 
B) HBr. 
C) HCOOH. 
D) CH3COOH. 
E) H2SO4. 

 
16. A naftalin molekulájában hány elektron van π-pályákon?  

A) Hat. 
B) Nyolc. 
C) Tíz. 
D) Tizenkettő. 
E) Tizennégy. 
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17. Melyik az a két heterociklusos vegyület, amelynek gyűrűs szerkezete felismerhető a 
purinban? 

A) A pirimidin és az imidazol. 
B) A pirimidin és a pirrol. 
C) A piridin és az imidazol. 
D) A piridin és a pirrol. 
E) Az uracil és a timin. 

 
18. Az alábbi esetek közül melyikben nem fejlődik hidrogén? 

A) piridin + Na → 
B) etanol + Na → 
C) pirrol + Na → 
D) Al + NaOH → 
E) Zn + ecetsav → 

 
19. Az alábbi vegyületek vizes oldata közül melyik nem képes ammóniás ezüst-nitrát-oldatból 

elemi ezüstöt kiválasztani? 

A) Glükóz. 
B) Etanal. 
C) Metánsav. 
D) Cellobióz. 
E) Propionsav. 

 
20. Az alábbi makromolekulák közül melyik nem hidrolizálható? 

A) Fehérjék. 
B) Keményítő. 
C) Nylon 66. 
D) Polisztirol. 
E) Zsír. 
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II. FELADATSOR 
 
1. feladat 
 
Egy mérőlombikban 250 cm3 térfogatú oldatot készítettünk 46,7 g nátrium-klorid 
bemérésével. Az ilyen összetételű oldat a táblázatok szerint 1,121 g/cm3 sűrűségű. Az oldatot 
huzamosabb ideig nyitott edényben felejtettük.  

a) Számítsa ki a kiindulási oldat anyagmennyiség-koncentrációját!  
b) Hány gramm víz párolog el az oldatból a kristálykiválás megindulásáig, ha ezen a 
hőmérsékleten 100,0 g víz 35,80 g anyagot képes feloldani? 

  
6 pont 

 
2. feladat 
 
Az aktív szén nagy felületén sokféle anyagot képes megkötni, ezért is használják széles 
körben gázok és oldatok szennyezőinek eltávolítására. Felületének nagyságát úgy lehet 
megbecsülni, hogy megmérik, mennyi nitrogéngázt köt meg az előzetesen megtisztított anyag. 
A feltételezések szerint a nitrogén molekulái egy folytonos rétegben borítják be a felületet. 
Egy molekulára 0,162 nm2 felület jut.  
 
Egy vákuumban kihevített aktívszén-minta 0,483 grammjára nitrogén gázt eresztve a minta 
51,3 cm3 gázt köt meg. Ennek nyomása 101,3 kPa, hőmérséklete 0°C.  
 
Mekkora az aktívszén-minta fajlagos felülete (egységnyi tömegre jutó felülete) m2/g egységben? 
 

6 pont 
 
3. feladat 
 
Hogyan állítana elő 3-metilpent-1-énből 3-bróm-3-metilpentánt?  
 
(Törekedjen rendezett reakcióegyenletek írására!  
Ha valamelyik lépésben nem ismeri pontosan a reakció körülményeit, akkor jelölje a folyamat 
lényegét pl. hidrolízis, redukció stb.) 

6 pont 
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4. feladat 
 
Napjainkban a csomagolóanyag-iparban – érthető okokból – egyre nagyobb szerephez jutnak 
a biológiailag lebomló műanyagok. Ezek egyike a politejsav (PLA), ami ma már árban is 
versenyképes lehet a hagyományos polimerekkel.  
 
A politejsav előállítása nagy keményítőtartalmú növényből kiindulva történik: a keményítőt 
hidrolizálják, majd a képződő glükózt biológiai úton tejsavvá (2-hidroxipropánsavvá) 
erjesztik. (Ilyenkor a szőlőcukorból kizárólag tejsav képződik.) Ebből magas (200 oC körüli) 
hőmérsékleten katalizátorok (kénsav és különféle fémvegyületek) jelenlétében nyerik a nagy 
átlagos molekulatömegű politejsavat. 
 

a) Rajzolja fel a politejsav molekulájának egy részletét! 
 

b) Számítsa ki, hogy – minden reakciót sztöchiometrikusnak feltételezve – 1 kg politejsav 
előállításához hány kilogramm kukorica feldolgozására van szükség! (A felhasznált 
kukorica keményítőtartalma 70 tömegszázalék.) 

7 pont 
 

5. feladat 
 
Hány kiló érett sárgabarackból lehet egy liter 40 térfogat %-os barackpálinkát készíteni? 
 
Az érett sárgabarack 1,5 % gyümölcscukrot, 2,0 % szőlőcukrot, valamint 4,8 % répacukrot 
tartalmaz. Az alkoholos erjedés során a cukormolekulák átlagosan 86 %-a alakul alkohollá, 
egy monoszacharid-egységből 2 molekula etanol keletkezik. 
A vízmentes alkohol sűrűsége 0,789 g/cm3. 

8 pont 
 
6. feladat 
 
A robbanóanyagok egyik fontos jellemzője az oxigénmérleg, ami azt mutatja meg, hogy az 
anyag oxigéntartalma (mO) hogyan viszonyul a tökéletes elégetéséhez szükséges 
oxigénmennyiséghez (mO,szüks.). Tömegszázalékban fejezik ki: 

100., ⋅
−

=
agrobbanóany

szüksOO

m
mmegoxigénmérl  

 (A tökéletes égés során a robbanóanyag nitrogéntartalma elemi nitrogén formájában távozik.) 
 
Az első világháborúban nagy mennyiségben felhasznált robbanóanyag (A) oxigénmérlege 
negatív. Ha viszont 12,89-szeres tömegű nitroglicerinnel (glicerin-trinitráttal) keverjük össze, 
pontosan 0 oxigénmérlegű robbanóanyag-keveréket kapunk. 

a) Számítsa ki a nitroglicerin és az A anyag oxigénmérlegét! 
A vizsgálatok szerint A hat szénatomos, oxigéntartalma 48,91 tömegszázalék, 
nitrogéntartalma 18,34 tömegszázalék. E három elemen kívül csak hidrogént tartalmaz. 

b) Határozza meg az A anyag összegképletét!    

c) Javasoljon egy szerkezeti képletet a kiszámított összegképlethez!  
15 pont 
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7. feladat 
 
A metánsav nem véletlen kapta a hangyasav nevet, valóban előfordul a hangyákban, sőt volt, 
amikor hangyák desztillálásával nyerték. A tiszta vegyület sűrűsége 1,2 g/cm3. Egy tipikus 
hangyacsípés 6,0·10–3 cm3 50 térfogatszázalékos hangyasavoldatot tartalmaz. 
 

a) Hány hangya kellett 1 deciliter tiszta hangyasav előállításához, ha egy hangya a 
csípésébe beleadja hangyasav készleteinek 75 százalékát?  

 
b) Szódabikarbónával (NaHCO3) lehet a csípéseket kezelni. 

Írja fel a reakció egyenletét!  
Hány mg szódabikarbóna semlegesít teljesen egy csípést? 
 

c) Egy csípésnyi hangyasav adagot 1,00 cm3-re felhígítva a kapott oldat pH-ja 2,43. 

  Mi az oldatban a hidrogénionok koncentrációja?  
A savmolekulák hányad része disszociált ebben az oldatban?  
Mennyi ez alapján a hangyasav savi disszociációs állandója? 

15 pont 
 
8. feladat 
 
Az XYZ összegképlettel jellemezhető reaktív gáz sűrűsége 298,0 K hőmérsékleten és 101325 
Pa nyomáson 2,68 kg/m3. Ez a vegyület megjelenik akkor is, ha két, a laboratóriumban sokat 
használt sav tömény oldatát összekeverik. 
Melegítés hatására a gáz egyensúlyi reakcióban bomlani kezd. A 2:1 anyagmennyiség-
arányban képződő két gázhalmazállapotú termék közül a nagyobb mennyiségben képződő 
színtelen, a másik halvány színe árnyalatban eltér a kiindulási anyagétól. 
Az egyensúlyi elegy sűrűsége 585,0 K hőmérsékleten és 101325 Pa nyomáson 1,07 kg/m3. A 
feladat gázai jó közelítéssel ideális gázként viselkednek. 
 
 

a) Írja fel a bomlási folyamat reakcióegyenletét! Mi lesz az egyensúlyi elegy 
térfogatszázalékos összetétele? (Az elemeket ehhez nem szükséges azonosítani.)  

b) Mekkora a bomlási folyamat koncentrációkkal kifejezett egyensúlyi állandója 585,0 K 
hőmérsékleten?  

c) Melyik három elemet jelöli a három betű? Milyen termékek keletkeznek a bomlási 
folyamatban? Eredményét számítási eredményekkel is támassza alá!  

d) Melyik két savról lehet szó, és milyen célból keverik össze tömény oldataikat? 
 

17 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   

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

 

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

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

            
            

 ................................................. 
            
          szaktanár 

A továbbiakat a javító tanár tölti ki! 


