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Munkaidő: 300 perc 
Elérhető pontszám: 100 pont 
 

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) 



Kémia  I-II. kategória II  
 

2010/2011  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 számpéldáit feladatonként külön lapra kérjük megoldani. A lap felső részén 
tüntessük fel a versenyző    

    nevét, 
    osztályát,  
    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, továbbá elektromos zsebszámológép használható. 
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I. FELADATSOR 
 
Az I. feladatsorban húsz kérdés szerepel. Minden kérdés után öt választ tüntettünk fel, 
melyeket A, B, C, D, illetve E betűkkel jelöltünk. 
Írja a borítólap IV. oldalán található VÁLASZLAPRA a feladat sorszáma mellé azt a betűt, 
amely az adott kérdésre a megfelelő választ jelöli! 
 
 
1. A rendszám (Z) és a tömegszám (A) viszonyában melyik az az összefüggés, amelyik kivétel 

nélkül minden elem összes izotópjára érvényes? 
 

A)  A > Z. 
B)  A ≥ Z. 
C)  A = Z. 
D)  A ≠ Z. 
E)  A ≥ 2Z. 

 
2. A U235

92  egy többlépéses folyamatban α-, β- és γ-sugárzás kibocsátásával a nem radioaktív 
Pb207

82 -vé alakul. Melyik izotóp nem szerepelhet a bomlási sorban? 
 

A) Ra225
88  

B) Th227
90  

C) Rn219
86  

D) Tl207
81  

E) Pb211
82  

 
3. A felsoroltak közül melyik molekulában található a legkisebb kötésszög? 
 

A)  BCl3 
B)  HNO3 
C)  C6H6 
D)  PCl5 
E)  H2SO4 

 
4. Hány olyan elem van, amelynek létezik kétatomos molekulája?  
 

A)  Három. 
B)  Négy. 
C)  Öt. 
D)  Hat. 
E)  Hatnál több.  
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5. Hogyan változik a levegő sűrűsége, ill. moláris térfogata, ha állandó nyomáson 25 oC-ról 
100 oC-ra melegítjük? 

 
A) Sűrűsége négyszeresére nő, moláris térfogata negyedrészére csökken. 
B) Sűrűsége negyedrészére csökken, moláris térfogata négyszeresére nő. 
C) Sűrűsége és moláris térfogata egyaránt négyszeresére nő. 
D) Sűrűsége kb. 20%-kal csökken, moláris térfogata kb. 20%-kal nő. 
E) Sűrűsége kb. 20%-kal csökken, moláris térfogata kb. 25%-kal nő. 

 
6. Nitrogén és hidrogén elegyét katalizátor jelenlétében felhevítjük. Hogyan változik a 

gázelegy átlagos moláris tömege az egyensúly beállásáig? 
 

A) Nő. 
B) Csökken. 
C) Nem változik. 
D) A változás iránya függ a kiindulási összetételtől (de az átalakulás mértékétől nem). 
E) A változás iránya függ az átalakulás mértékétől (de a kiindulási összetételtől nem). 

 
7. A felsoroltak közül hány vegyületben található olyan elem, amelynek az oxidációs száma 

ugyanannyi, mint a krómnak a K2Cr2O7-ben? 
 

HClO4, K2MnO4, SF6, H2S2O7, Cr2(SO4)3, NH4VO3, (NH4)6Mo7O24 
 

A)  Kettőben. 
B)  Háromban. 
C)  Négyben. 
D)  Ötben. 
E)  Hatban. 

 
8. Az ólom, a nikkel és a kadmium standard elektródjaiból állítunk össze galváncellákat. A 

standard elektródpotenciálok alapján állapítsa meg, hogy melyik galváncella esetén 
várható a legkisebb elektromotoros erő, és ebben melyik elektród lesz az anód! 

 
A)  Pb/Pb2+ és Cd/Cd2+ elektród esetén; a Cd lesz az anód. 
B)  Pb/Pb2+ és Cd/Cd2+ elektród esetén; a Pb lesz az anód. 
C)  Pb/Pb2+ és Ni/Ni2+ elektród esetén; a Pb lesz az anód. 
D)  Pb/Pb2+ és Ni/Ni2+ elektród esetén; a Ni lesz az anód. 
E)  Cd/Cd2+ és Ni/Ni2+ elektród esetén; a Cd lesz az anód. 

 
9. Az alábbi anyagok 1,0 grammját 100 g 20 oC-os vízbe tesszük. Melyik esetben lesz a 

keletkező oldat pH-ja a legnagyobb? 
 

A) NaOH 
B) Ca(OH)2 
C) Al(OH)3 
D) KOH 
E) Na2CO3 
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10. Az alábbi szilárd anyagokra 2 mol/dm3 koncentrációjú kénsavat öntve melyik esetben nem 
tapasztalunk gázfejlődést? 
 
A) NaHCO3 
B) Sr 
C) Na2SO3 
D) Pb 
E) ZnS 

 
11. Melyik az az anyag, amelyik még magas hőmérsékleten sem képes redukálni a vizet? 
 

A) Magnézium. 
B) Szén. 
C) Metán. 
D) Szén-monoxid. 
E) Szén-dioxid. 

 
12. Ha nátrium-nitrát-oldatot meglúgosítunk és alumíniumporral melegítjük, ammónia 

képződik. 1 mol ammónia keletkezése közben hány mol alumínium oxidálódik? 
 

A) 1 mol. 
B) 3 mol. 
C) 3/8 mol. 
D) 8/3 mol. 
E) 8 mol. 

 
13. Melyik szilárd anyagot nem lehet elvben kovalens kötés felhasítása nélkül darabolni? 
 

A)  A sárga foszfort. 
B)  A grafitot. 
C)  A polietilént. 
D)  A ként. 
E)  A kvarcot. 

 
14. Melyik anyag nem lép reakcióba 2 mol/dm3 koncentrációjú, szobahőmérsékletű NaOH-

oldattal? 
 

A) Nátrium-acetát. 
B) Metil-acetát. 
C) Ammónium-acetát. 
D) Klór. 
E) Kálium. 

 
15. Az alábbi vegyületek közül melyiknek nem lúgos kémhatású a vizes oldata? 
 

A) Piridin. 
B) Pirrol. 
C) Pirimidin. 
D) Adenin. 
E) Dimetil-amin. 
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16. 25 °C-os és 0,1 MPa nyomású acetiléngázt sztöchiometrikus mennyiségű oxigénnel 
tökéletesen elégetnek. Mekkora a kapott gáz térfogata azonos állapotban a kiindulási 
acetilénéhez viszonyítva? 

 
A)  Feleakkora. 
B)  Ugyanakkora. 
C)  Kétszer akkora. 
D)  Négyszer akkora. 
E)  Negyedakkora. 

 
17. 25 °C-os és 0,1 MPa nyomású acetiléngázt sztöchiometrikus mennyiségű oxigénnel 

tökéletesen elégetnek. Mekkora a kapott gáz moláris térfogata azonos állapotban a 
kiindulási acetilénéhez viszonyítva? 

 
A)  Feleakkora. 
B)  Ugyanakkora. 
C)  Kétszer akkora. 
D)  Négyszer akkora. 
E)  Negyedakkora. 

 
18. Az alábbi vegyületek közül várhatóan melyik nem elegyedik vízzel? 

 
A) N,N-dimetil-formamid. 
B) Propán-2-ol. 
C) Imidazol. 
D) Dimetil-amin. 
E) Klórbenzol. 

 
19. A felsoroltak közül melyik nem lehet egy karbonsav összegképlete? 

 
A)  C7H6O2 
B)  C6H8O2 
C)  C7H8O2 
D)  C6H12O2 
E)  C5H12O2 

 
20. Az alábbi vegyületek közül melyiknek színtelen az etanolos oldata?  
 

A) Naftalin. 
B) Klorofill. 
C) Karotin. 
D) Likopin. 
E) Egyik sem. 
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II. FELADATSOR 
 
1. feladat 
 
Sokan elcsodálkoznak, hogy a bioüzemanyagokkal (bioetanollal, növényi olajból gyártott 
biodízellel) hajtott járművek szén-dioxid-kibocsátása (g/km) alig tér el a hagyományos 
üzemanyagokkal hajtott járművekétől. Mégis, a bioüzemanyagokat szén-dioxid-emisszió 
szempontjából környezetvédelmileg sokkal jobbnak tartják.  
 
a) Miért? 
 
b) Milyen hatása miatt tartják károsnak a légkörbe kerülő szén-dioxidot? 
 

5 pont 
 
2. feladat 
 
Ózont tiszta oxigénből állítanak elő ún. koronakisülés segítségével. Ennek során az oxigént 
speciálisan kiképzett nagyfeszültségű elektródák között vezetik át. A gyakorlatban az 
ózongenerátorok számítógép méretű készülékek, egy bemenő és egy kijövő gázvezetékkel. 
Az ózon pontos adagolhatóságához fontos tudni, hogy a keletkező gázelegy (amely oxigénből 
és ózonból áll) mennyi ózont tartalmaz. Szerencsére a generátorokat gyárilag kalibrálják, így 
ismert a távozó gáz ózonkoncentrációja. 
 
a) Egy generátor a gyári adattábla szerint 17 tömegszázalék ózontartalmú elegyet állít elő.  

Ez hány térfogatszázaléknak felel meg? 
 

b) Ha a készülékből 100 ml/perc sebességgel lép ki a gázáram 20 oC-on és légköri 
nyomáson, akkor óránként hány gramm ózon keletkezik? 

 
8 pont 

 
3. feladat 
 
100 g vízben 18 oC-on 20,2 g CuSO4 oldható fel maradéktalanul. 
 
a) Hány gramm CuSO4·5H2O oldható fel 100 g vízben 18 oC-on? 
 
b) 100 g vízbe 30,0 g CuSO4-ot teszünk. Hány gramm szilárd anyag szűrhető ki az oldatból 

az oldódási egyensúly beállta után? 
 

9 pont 
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4. feladat 
 
Kelet-Afrikában és az Arab-félszigeten honos a khat nevű örökzöld cserje. Egyes területeken 
évszázados hagyománya van a friss levelek rágcsálásának, különösen ünnepek alkalmával 
vagy nehéz fizikai munka megkönnyítésére, ugyanis általános izgatottságot, felfokozott 
hangulatot okoz, és átmenetileg növeli a teljesítőképességet is. 
A növény fő hatóanyaga a katinon (szabályos neve 2-amino-1-fenilpropán-1-on): 
 

O

NH2 
 
Megfigyelték viszont, hogy a leszedett levelekben a katinon meglehetősen gyorsan átalakul a 
C9H13NO összegképletű katinná, amelynek lényegesen gyengébb stimuláló hatása van. 
Mindkét vegyület egyértelmű szerkezeti rokonságot mutat az amfetaminnal (szabályos neve 
2-amino-1-fenilpropán). 
A katinon egy származéka, a mefedron néven ismert 4-metil-metkatinon [C11H15NO; 
szabályos neve 2-metilamino-1-(4-metilfenil)-propán-1-on] az utóbbi hónapokban az 
érdeklődés homlokterébe került, ugyanis egyre elterjedtebben használják kábítószerként, mert 
nagyon könnyen (és egyelőre legálisan) beszerezhető.  
 
a) Rajzolja fel a katin, az amfetamin és a mefedron szerkezeti képletét! 
 
b) A katinon oldhatósága híg sósavban, híg NaOH-oldatban vagy vízben a legnagyobb? 

Válaszát indokolja! 
 
Azonosítottak más, a katinonnal, ill. a katinnal azonos konstitúciójú biológiailag aktív 
vegyületeket is. 
 
c) Hány ilyen izomerje létezik a katinonnak, ill. a katinnak? Válaszát indokolja! 
 
A pszichoaktív anyagok akkor tudnak az agyba kerülni, ha átjutnak az ún. vér-agy gáton. Erre 
annál inkább képes egy molekula, minél apolárisabb, hidrofóbabb.  
 
d) A katinon vagy az amfetamin molekulája juthat át könnyebben a vér-agy gáton? 
 

8 pont 
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5. feladat 
 
Az A szervetlen vegyület vizes oldata erősen lúgos kémhatású. Ha 20,00 cm3 0,500 mol/dm3 
koncentrációjú oldatához 20,00 cm3 0,500 mol/dm3 koncentrációjú sósavat adunk, 
csapadékleválást tapasztalunk. A csapadék felett az oldat kémhatása pontosan semleges lesz. 
A csapadékot megszárítottuk és tömegét lemértük: 2,40 g-ot kaptunk.  
Az A vegyület vizes oldatát legkönnyebben úgy állíthatjuk elő, hogy a B sóhoz baritvizet 
(bárium-hidroxid-oldatot) adunk, és a leváló csapadékot (C) kiszűrjük. A B vegyület 
oxigéntartalma 12,68 tömegszázalék, míg a C-é 27,43 tömegszázalék. 
 
a) Milyen vegyületeket jelölnek az A, B és C betűk? Válaszát számítással indokolja! 
 
b) Írja fel a lejátszódó folyamatok rendezett egyenletét!  
 

13 pont 
 
 
6. feladat 
 
Egy műkedvelő kémikus kitalált egy egyszerű módszert, amivel szerinte az amilóz átlagos 
moláris tömegét meg lehetne becsülni. Észrevette ugyanis, hogy adott tömegű amilóz 
hidrolízise során a keletkező glükóz tömege függ az amilóz moláris tömegétől, azaz a 
molekulát felépítő glükózegységek számától. Felállított egy elméleti összefüggést a vizsgált 
amilóz molekuláiban levő glükóz „monomerek” száma (n) és a 100 g amilózminta hidrolízise 
során kapott glükóz tömege (m) között. 
 
a) Mi ez az összefüggés? 
 
Bármilyen körültekintően is dolgozott, több párhuzamos mérés alapján megállapította, hogy a 
glükóz tömegét nem tudja ± 0,2 g-nál pontosabban meghatározni (azaz a valós érték a mért 
eredménynél ennyivel nagyobb vagy kisebb is lehet). 
Mérései során 100,00 g amilózt teljesen elhidrolizálva meghatározta a keletkezett glükóz 
tömegét. Egy méréssorozatban átlagosan 111,01 g glükózt kapott. 
 
b) Milyen n értékre következtethetett a mérési eredményből? 
 
c) Értékelje a módszer megbízhatóságát, ha tudjuk, hogy az amilóz jellemzően 300 – 3000 

glükózegységből épül fel! 
 

10 pont 
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7. feladat 
 
Számítsa ki a 2 NO2(g)  N2O4(g) folyamat reakcióhőjét, írja fel az egyensúlyi 
koncentrációk közötti összefüggést (ami a tömeghatás törvénye néven is ismert), és feleljen a 
következő kérdésekre! Válaszát minden esetben indokolja meg! 
 
a) Melegítés hatására merre tolódik el a reakció egyensúlya? 
 
b) Milyen kémiai változás történik, ha az NO2 és az N2O4 egyensúlyi elegyéhez  – a nyomást 

állandó értéken tartva – nitrogéngázt adunk? Milyen előjelű lesz a kísérő hőváltozás?  
 
c) Mire számíthatunk, ha a nitrogén hozzáadásakor a gázelegynek nem a nyomását, hanem a  

térfogatát tartjuk állandó értéken? 
 
A vegyületek képződéshője: ∆kH(NO2,g) = 33,5 kJ/mol; ∆kH(N2O4,g) = 12,9 kJ/mol.  
 

11 pont 
 
 
8. feladat 
 
Egy vulkáni forrásból nyert kén-hidrogén-tartalmú ásványvízmintát vizsgálunk. A minta 
10,00 cm3-es részletéből szén-dioxiddal kiűzzük a kén-hidrogént, és annak teljes mennyiségét 
brómos vízben nyeletjük el. A bróm feleslegét forralással eltávolítjuk, majd az így készített 
minta savtartalmát 0,1000 mol/dm3 koncentrációjú NaOH-oldattal titráljuk metilvörös 
indikátor mellett. A fogyás 15,92 cm3-nek adódott. 
Az ásványvízminta kén-hidrogén-tartalmát a szén-dioxidos kiűzés alkalmazása nélkül is meg 
lehet határozni egy másik redoxireakción alapuló módszerrel: ismert mennyiségű jódot 
állítunk elő, amely oxidálja a kén-hidrogént, a jód feleslegét pedig nátrium-tioszulfát-
mérőoldattal határozzuk meg.  Egy lombikba 10,00 cm3 0,01000 mol/dm3 koncentrációjú 
KH(IO3)2-oldatot mérünk, 0,5 g KI-ot és 5-6 csepp keményítő indikátort adunk hozzá. Az így 
készített elegyhez öntünk 10,00 cm3 ásványvízmintát, majd 10 cm3 20%-os sósavval 
megsavanyítjuk. 5 perc várakozás után 0,1000 mol/dm3 koncentrációjú Na2S2O3-oldattal 
titráljuk a kék szín eltűnéséig. 
Megjegyzés: a kén-hidrogént a bróm szulfáttá, a jód pedig elemi kénné oxidálja. 
 
a) Írja fel az első módszer során lejátszódó folyamatok rendezett egyenletét! 
 
b) Mennyi az ásványvíz kén-hidrogén-tartalma mg/l-ben? 
 
c) Írja fel a második módszer során lejátszódó folyamatok rendezett egyenletét! 
 
d) Mennyi a nátrium-tioszulfát-mérőoldat várható fogyása? 
 
e) A mintavételt végző laboráns ezüst karkötője megfeketedett. Írja fel a lejátszódott reakció 

egyenletét! 
 

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

 

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

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

            
            

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

A továbbiakat a javító tanár tölti ki! 


