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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 

 

 

Az első forduló feladatlapja két feladatsort tartalmaz. 

Az I. feladatsor megoldásait a borító III. oldalán lévő VÁLASZLAPON adjuk meg! 

 A II. feladatsor 8 feladatát feladatonként külön lapra kérjük megoldani. A lap felső részén 

tüntessük fel a versenyző    

    nevét, 

    osztályát,  

    kategóriáját és 

a feladat sorszámát. 

 

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.  

 

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

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

olvasható, áttekinthető leírására! 

 

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! 

 

Segédeszközként függvénytáblázat és elektromos zsebszámológép használható. 
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I. FELADATSOR 

 

Az I. feladatsorban 18 feladat szerepel. Az 1-10. kérdés után öt választ tüntettünk fel, 

melyeket A, B, C, D, illetve E betűkkel jelöltünk. Írja a borítólap III. oldalán található 

VÁLASZLAPRA a feladat sorszáma mellé azt a betűt, amely az adott kérdésre a megfelelő 

választ jelöli! 

A 11-18. feladatokra adott rövid válaszait szintén a borítólap III. oldalára írja! 

 

1. Mely nuklid(ok)nak egyezik meg a tömegszáma és a relatív atomtömege? 

 

A) Csak a 
12

C-nek. 

B) Azoknak a nuklidoknak, amelyeknek a természetben nem fordul elő másik izotópja. 

C) Azoknak a nuklidoknak, amelyekben azonos a protonok és a neutronok száma. 

D) Minden nuklidnak megegyezik a tömegszáma és a relatív atomtömege. 

E) Egyetlen olyan nuklid sem létezik, amelynek megegyezik a tömegszáma és a relatív 

atomtömege.  

 

2. Mekkora az elektron töltése (qe)? (F a Faraday-állandó, NA az Avogadro-állandó.) 

 

A) qe = – F∙NA 

B) qe = – F/NA 

C) qe = – NA/F 

D) qe = – 1/(F∙NA) 

E) Az elektron töltése nem fejezhető ki a fenti két állandó segítségével. 

 

3. Tekintsük a kén-hidrogén-molekulát (1), a kén-dioxid-molekulát (2) és a szulfátiont (3)! 

Mi a helyes sorrend a bennük mérhető kötéshosszra, ill. kötésszögre vonatkozóan? 
 

A) A kötéshosszra és a kötésszögre egyaránt 1 < 2 < 3. 

B) A kötéshosszra 2 < 3 < 1; a kötésszögre 1 < 2 < 3. 

C) A kötéshosszra 2 < 3 < 1; a kötésszögre 1 < 3 < 2. 

D) A kötéshosszra 1 < 2 < 3; a kötésszögre 1 < 3 < 2. 

E) A kötéshosszra és a kötésszögre egyaránt 1 < 3 < 2. 

 

4. A fehérfoszfor standard képződéshője 0 kJ/mol, a vörösfoszforé –17,6 kJ/mol. Állapítsa 

meg, hogy a következő állítások közül hány igaz! 

 

– A foszfor esetén – ellentétben a többi elemmel – nem a legstabilabb módosulat 

képződéshőjét tekintik 0 kJ/mol-nak. 

– Azonos tömegű vörös- és fehérfoszfort elégetve a vörösfoszfor esetén szabadul fel több 

energia. 

– Ha megállapodásszerűen a vörösfoszfor képződéshőjét tekintenénk 0 kJ/mol-nak, a 

fehérfoszfor képződéshője –17,6 kJ/mol lenne. 

– A fehérfoszfor vörösfoszforrá történő átalakulása során energia szabadul fel.  

 

A) Egy sem. 

B) Egy. 

C) Kettő. 

D) Három. 

E) Négy. 
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5. Egy X elem alapállapotú atomjának 4. főkvantumszámú héján 7 elektron van. Milyen 

összetételű vegyületet képez az X elem a magnéziummal? 

 

A) MgX 

B) Mg2X 

C) Mg3X2 

D) MgX2 

E) MgX3 

 

6. Melyik folyamatban szabadul fel energia? 

 

A) H(g) + H(g) → H2(g) 

B) H2(g) → H2
+
(g) + e

–
 

C) H
–
(g) → H(g) + e

–
 

D) H(g) → H
+
(g) + e

–
 

E) Egyik folyamatban sem szabadul fel energia. 

 

7. Melyik vegyület vizes oldata savas kémhatású? 

 

A) RbCl 

B) BaCO3 

C) FeCl3 

D) Na3PO4 

E) NaHCO3 

 

8. Gipszes víz hatására a felsorolt oldatok melyikében képződik csapadék? 

 

A) 0,1 mol/dm
3 
koncentrációjú BaCl2-oldat 

B) 0,1 mol/dm
3 
koncentrációjú NaCl-oldat 

C) 0,1 mol/dm
3 
koncentrációjú AlCl3-oldat 

D) 0,1 mol/dm
3 
koncentrációjú MgCl2-oldat 

E) 0,1 mol/dm
3 
koncentrációjú CuCl2-oldat 

 

9. MgCl2-t, AlCl3-t és ZnCl2-t tartalmazó oldathoz nagy feleslegben NaOH-oldatot öntünk. 

A keletkező csapadékot leszűrjük. Milyen anyag(ok)ból áll a csapadék? 

 

A) Al(OH)3 

B) Mg(OH)2 

C) Zn(OH)2 

D) Mg(OH)2 és Al(OH)3 

E) Mg(OH)2és Zn(OH)2 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kémia I-II. kategória 3 

 

2012/2013  OKTV 1. forduló 

10. Az alábbi négy sötét színű por közül melyeket nem tudjuk egymástól sósavval 

megkülönböztetni? 

CuS, FeS, CuO, Zn 

 

A) A réz(II)-szulfidot és a réz(II)-oxidot. 

B) A réz(II)-szulfidot és a vas(II)-szulfidot. 

C) A cinket és a vas(II)-szulfidot. 

D) A cinket és a réz(II)-oxidot. 

E) Mindegyik megkülönböztethető a többitől. 

 

11. Hány olyan elem található a periódusos rendszerben, amelynek alapállapotú atomjában 

több elektron tartózkodik s-alhéjon, mint amennyi d-alhéjon? 

 

12. Hány olyan molekula van a felsoroltak között, amelynek minden atomja egy síkban van? 
 

benzol, ciklohexán, ciklobután, etén, formamid, szén-monoxid, szén-dioxid, diklór-metán, 

szén-tetraklorid, etin, ciklopropán 

 

13. Hány különböző szerkezetű tetraklór-benzol létezik? 

 

14. Az alább felsorolt anyagok közül szobahőmérsékleten hány elegyedik vízzel minden 

arányban? 
 

aceton, ecetsav, etanol, etil-acetát, hangyasav, metanol, piridin 

 

15. Az alább felsoroltak közül hány alkalmas márvány asztallap tisztítására? 
 
aceton, anionos felületaktív anyagot tartalmazó mosószer, ételecet, sebbenzin, szappanos 

víz, vízkőoldó 

 

16. Hány olyan szénhidrát van az alábbiak között, amely molekulájának pontos képlete nem 

felel meg a CxH2yOy képletnek?(x és y lehet egyenlő.) 
 
2-dezoxi-ribóz, glükóz, gyümölcscukor, malátacukor, szacharóz, amilóz, amilopektin, 

cellulóz 

 

17. Mindenki jól ismeri a frissen vágott fű kellemes illatát. Vizsgálatok kimutatták, hogy ezt a 

fűszálak roncsolódásakor a sejtekben található linolsav és linolénsav enzimatikus 

oxidációjával keletkező illékony szerves vegyületek okozzák.  

Már másodpercekkel a növény sérülése után megjelenik a légtérben a C6H10O 

összegképletű, igen intenzív illatú A anyag. A nyílt, elágazásmentes szénláncú vegyület, 

amelynél fellép a cisz-transz izoméria jelensége (a cisz izomer az illat oka). A 

meglehetősen instabil, és gyorsan átrendeződik egy olyan folyamatban, amely során a π-

kötés átvándorol egy szomszédos C–C kötésre, és ezzel egy jóval stabilabb, konjugált 

rendszer (B) képződik. A ezenkívül enzimatikusan redukálódik C vegyületté, amely 

nátriummal reagálva hidrogént fejleszt, ellentétben A-val. C platina katalizátor 

jelenlétében könnyen hidrogénezhető az akirális D vegyületté. 

 

Adja meg az A, B, C, D molekulák konstitúciós képletét! 

4 pont 
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18. A baktériumok által termelt geozmin illata sok helyen megjelenik. Fontos összetevője az 

eső után érezhető jellegzetes illatnak, a felszántott föld szagának, a cékla aromájának, a 

halastavi halak kellemetlen mellékízének.  
CH3

CH3

OH

 
A geozmin konstitúciója 

 

A mikroorganizmusok a geozminnak csak egy sztereoizomerjét szintetizálják.  
 
a) Hány másik sztereoizomert lehetne ugyanezzel a konstitúcióval előállítani? 

 
Az emberi orr rendkívül érzékeny rá, már 3 nanogramm/dm

3 
koncentrációban is 

észlelhető. 
 

b) Ez a koncentráció hány darab geozminmolekulát jelent egy cm
3
-ben? (A választ 

normálalakban, 1 értékes jegy pontossággal adja meg!) 

2 pont 

 

 

II. FELADATSOR 

 

1. feladat 

 

Egy kémiatanár egy környezetvédelmi szempontból fontos jelenséget igyekezett 

tanítványainak bemutatni. Egy kis csészébe 20 %-os kénsavat öntött, a csésze mellé egy kék 

ibolyát helyezett, melyet előzőleg desztillált vízzel megnedvesített. A kénsavat tartalmazó 

csészét és a virágot leborította egy főzőpohárral. Nem tapasztalt változást. Ha a csészébe 

előzőleg egy késhegynyi nátrium-szulfitot is szórt, akkor az ibolya pár perc alatt kifehéredett. 
 
a) Írja fel a kénsav és a nátrium-szulfit között lejátszódó kémiai reakció egyenletét! 

b) Adja meg a virág színváltozását okozó anyag színét, szagát és halmazállapotát 25 
o
C-on és 

1 bar nyomáson! 

c) A kísérlet végén a nedves ibolyát indikátorpapírral érintjük meg. Mit tapasztalunk? 

Reakcióegyenlet felírásával magyarázza meg a változást! 

d) Milyen környezetre káros jelenséget próbált így megjeleníteni a tanár? 
 
A tanár didaktikai hibát vétett, amikor a jelenség bemutatása során nátrium-szulfitot és 

kénsavat használt, hisz a vizsgált környezetkárosító anyag a gyakorlati életben szinte sosem 

így keletkezik.  
 
e) A valóságban milyen ipari folyamatban képződik a vizsgált szennyező anyag? 
 
Ha kénsav helyett sósavval próbáljuk bemutatni a kísérletet, akkor az ibolya már a nátrium-

szulfit hozzáadása előtt megpirosodik. 
 
f) Mi az oka a kénsav és a sósav eltérő viselkedésének? 

g) Miért pirosodik meg az ibolya ebben a kísérletben? 

8 pont 
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2. feladat 

 

Az MnCl2 telített vizes oldata 58 
o
C felett MnCl2∙2H2O, alatta egészen –2 

o
C-ig MnCl2∙4H2O 

összetételű kristályokkal tart egyensúlyt. 

A telített MnCl2-oldat 80 
o
C-on 55,2 tömegszázalékos, 20 

o
C-on 42,5 tömegszázalékos. 

 

186 g vízmentes MnCl2-t 100 g vízbe szórunk 80 
o
C-on. Miután már nem tapasztalunk 

változást, a rendszert 20 
o
C-ra hűtjük. Az oldat esetleges túltelítetté válásától eltekinthetünk. 

 

Milyen fázisokat és milyen tömegarányban tartalmaz az edény a két hőmérsékleten? 

 

10 pont 

 

3. feladat 

 

Az ólom-kromát (PbCrO4) pigment harsány sárga színe a 19. század végén sok festő (a 

leghíresebb Van Gogh) kedvenc árnyalata volt. Már rég betiltották alkalmazását, hisz mind az 

ólom-, mind a kromátvegyületek erősen mérgezőek.  

A vegyület előállítása nem bonyolult, mégis csak jól felszerelt laborban ajánlatos végezni. 

Egyszerűen pl. kristályos ólom-nitrátból [Pb(NO3)2] és kálium-kromátból (K2CrO4) kell 

oldatot készíteni, és ezeket összeönteni. A rosszul oldódó termék gyakorlatilag teljesen 

kiválik az oldatból, csak le kell szűrni. 

Egy kémia és a festészet iránt érdeklődő diáknak sikerült beszereznie a reagenseket, és otthon 

megpróbálta előállítani a pigmentet. Elsőként kiszámolta, hogy mennyit kellene feloldania a 

két szilárd anyagból, ha 200 g pigmentre lenne szüksége. 
 
a) Mit mondtak számításai? 
 
Sajnos a két számot csak lefirkantotta. Amikor bemérésre került a sor, felcserélte őket, és az 

ólomsóból mérte be a kálium-kromátra számított tömeget, a kromátból pedig az ólom-nitrátra 

számolt tömeget. 
 
b) Mekkora tömegű pigmentet kaphatott volna így elvileg? 
 
A tévedése azzal is járt, hogy a szűrletben bőségesen maradt mérgező anyag. Fél-fél liter 

ioncserélt vízben oldotta a két anyagot, tehát hozzávetőleg egy liter szennyezett vizet eresztett 

le a lefolyón. Házuk zárt szennyvízgyűjtője 10 m
3
 szennyvizet képes befogadni. 

 
c) Mi volt a szennyező ion (ólom vagy kromát) koncentrációja ebben a tárolóban, amikor 

megtelt? Elérte-e ez a koncentráció a csatornába bocsátásra megszabott küszöbértéket? 

(Ez az ólom esetében 0,2 mg, a króm esetében 0,5 mg fém literenként.) 

 

A szennyvízgyűjtőben esetlegesen lejátszódó reakcióktól, illetve a nehézfémek más 

forrásaitól eltekinthetünk. 

10 pont 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lead
http://en.wikipedia.org/wiki/Nitrate
http://en.wikipedia.org/wiki/Potassium
http://en.wikipedia.org/wiki/Chromium
http://en.wikipedia.org/wiki/Chromium
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4. feladat 

 

Azt szeretnénk kiszámítani, hogy 1,00 tonna ammónia elemeiből történő képződése közben 

mennyi energia szabadul fel. Ha a számítást az ammóniagáz standard (25 
o
C-ra és 1 bar 

nyomásra vonatkozó) képződéshőjét (∆kH
o
 = –45,9 kJ/mol) használva végezzük, akkor a 

valóságosnál (amelyet a szintézis körülményei között, 30 MPa nyomáson és 500 
o
C-on 

mérhetünk) abszolút értékben 609 MJ-lal kisebb értéket kapunk. Ennek az az oka, hogy a 

reakcióhő értéke függ mind a hőmérséklettől, mind a nyomástól. 
 
a) Mennyi energia szabadul fel 1,00 tonna ammónia elemeiből történő képződése közben a 

szintézis körülményei között? 

b) Mekkora az N2(g) + 3 H2(g) = 2 NH3(g) reakció reakcióhője 30 MPa nyomáson és 500 
o
C-

on?  

5 pont 

 

5. feladat 

 

Becslések szerint abból a gabonamennyiségből, amit a raktárakban rovarkártevők évente 

elfogyasztanak, több millió ember számára elegendő élelmiszert lehetne előállítani. E 

kártevők ellen gyakorlatilag az egyetlen hatékony védekezési mód az ún. gázosítás, melynek 

az a lényege, hogy valamilyen fém-foszfidból (többnyire alumínium-foszfidot – AlP – 

használnak) a levegő nedvességének hatására lassan igen mérgező foszfin (PH3) szabadul fel, 

amely elpusztítja a gabonában megtelepedő rovarokat, de még a rágcsálókat is. Az eljárás 

azonban számos veszélyt rejt magában: Ha az alumínium-foszfid-tartalmú tabletták vízzel 

érintkeznek, a foszfin képződésének sebessége lényegesen nagyobb lesz, és már 50 ppm 

foszfint tartalmazó levegő belélegzése is halálos lehet az ember számára. Ezenkívül a foszfin 

levegővel érintkezve – nagyobb koncentráció esetén – öngyulladásra hajlamos, ami akár 

robbanáshoz is vezethet. (Magyarországon is történt már több ilyen robbanás, amikor az 

irtószer a csatornarendszerbe került.) 
 
a) Írja fel a alumínium-foszfid és a víz között lejátszódó reakció egyenletét!  
 
Az egyik kereskedelmi forgalomban kapható szer 56 tömegszázalék alumínium-foszfidot 

tartalmaz, és tablettánként 1,0 g foszfin képződik belőle. 
 
b) Mekkora egy tabletta tömege? 

c) Egy tablettából képződő foszfinnak legalább mekkora légtérben kell elkeverednie (légköri 

nyomáson és 25 
o
C-on) ahhoz, hogy a foszfin koncentrációja 50 ppm alá csökkenjen? (A 

ppm gázok esetében a térfogatszázalékkal analóg egység, de nem századrészt, hanem 

milliomodrészt jelent.) 
 
1,000 g foszfin elégéséhez elvileg 1,882 g oxigén szükséges. A reakcióban egyetlen termék 

keletkezik. 
 

d) Írja fel az égés egyenletét! 
 
A foszfin öngyulladásáért valójában egy, az AlP szennyezéseiből keletkező, szintén csak 

foszfort és hidrogént tartalmazó vegyület felelős, amelynek foszfortartalma 93,9 

tömegszázalék, gőzének száraz levegőre vonatkoztatott sűrűsége 2,28. 
 
e) Számítással határozza meg a kérdéses vegyület összegképletét!  

10 pont 
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6. feladat 

 

Számos házilag barkácsolt elektronikus eszköz fontos eleme egy nyomtatott áramköri lap 

(NYÁK). A NYÁK tulajdonképpen egy erős műanyag lemez, amelyen vékony 

rézkapcsolatok helyettesítik az áramköri elemeket összekötő huzalokat. Vegyszeres 

maratással történő előállításakor a kb. 30–70 mikrométer vastagságú rézzel bevont műanyag 

lap felületét maszkolják, azaz a kívánt mintázatot papírból kivágva ráragasztják. Ezután a 

maszkolatlan (papírral meg nem védett) helyeken sósavas vas(III)-klorid-oldattal leoldják a 

rézbevonatot. A papír eltávolítása után a maradék réz a kívánt rajzolatot adja ki.  

 

a) Írja fel a reakció egyenletét! (A folyamat során a réz Cu
2+

 ionná oxidálódik.) 

 

Tegyük fel, hogy a rézbevonat vastagsága átlagosan 50 mikrométer. Egy 150 cm
2
-es NYÁK-

lap felületének 98,0 %-át maratjuk le úgy, hogy egy csomag, azaz 125 g FeCl3∙6H2O-

granulátumból készített, savanyított, 220 cm
3
 térfogatú oldatba helyezzük. 

 

b) Milyen fémionokat és mekkora koncentrációban tartalmaz a keletkező oldat?  

 

A térfogatváltozástól és a levegő jelenlététől tekintsünk el. [ρ(Cu) = 8,96 g/cm
3
] 

 
10 pont 

 

7. feladat 

 

270,0 gramm 17,5 tömegszázalékos Zn(NO3)2-oldatot elektrolizálunk 2,00 A áramerősséggel, 

folyamatos keverés közben. Az anódon oxigéngáz fejlődik, a katódon pedig cink válik le. (Az 

elektrolízis időtartama alatt hidrogénfejlődés egyáltalán nem tapasztalható.) 

 

a) Mennyi idő múlva lesz az oldatban a cink-nitrát és a salétromsav tömegszázaléka azonos? 

Az áramkihasználás 100 %-os. 

b) Mi történik, ha az elektrolizáló feszültség megszűnik? Ha kémiai reakció játszódik le, írjon 

egyenletet! 

11 pont 

 

 

(A feladatsor a következő oldalon folytatódik.) 
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8. feladat 

 

A dinitrogén-pentoxid alábbi egyenlet szerinti bomlását vizsgálták a következő 

méréssorozatban. 

2 N2O5(g) → 4 NO2(g) + O2(g) 

 

A mérés során egy, kezdetben csak a kiindulási anyagot tartalmazó edény nyomását követték 

állandó hőmérsékleten. A nyomásnövekedés mértéke egyértelműen meghatározza a 

dinitrogén-pentoxid disszociációfokát is. A két mennyiség átszámítását bonyolítja, hogy a 

nitrogén-dioxid nagyon gyors, gyakorlatilag azonnal egyensúlyra vezető reakcióban 

dimerizálódik:  

2 NO2(g) ⇌ N2O4(g). 

 

E folyamat egyensúlyi állandójának ismerete szükséges az átszámítás elvégzéséhez. 

A mérési eredményeket mutatja az alábbi táblázat: 

 

T = 45,0 
o
C 

Eltelt idő/perc pössz/kPa 

0 46,45 

35 75,86 

200 89,09 

250 89,09 

 

a) A táblázat adatai alapján határozza meg a 2 NO2(g) ⇌ N2O4(g) folyamat koncentrációkkal 

kifejezett egyensúlyi állandóját 45 
o
C-on! 

b) A dinitrogén-pentoxid hány százaléka bomlott el a második mérés pillanatáig (azaz 35 perc 

alatt)? 

14 pont 
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V Á L A S Z L A P 
 

I. feladatsor   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 
 

elem alapállapotú atomjában van több elektron s-alhéjon, mint d-alhéjon. 

   

12. 
 

molekula atomjai vannak egy síkban. 

   

13. 
 

különböző szerkezetű tetraklór-benzol létezik. 

   

14. 
 

folyadék elegyedik minden arányban vízzel szobahőmérsékleten. 

   

15. 
 

folyadék alkalmas márvány asztallap tisztítására. 

   

16. 
 

szénhidrát pontos képlete nem felel meg a CxH2yOy összegképletnek. 

 
 
17. A kérdéses molekulák konstitúciós képlete: 
  

 

18. a) 
 

további geozmin-sztereoizomer létezik. 

 

 b) …∙10
….

 db geozminmolekula/cm
3
 

1. ....................... 6. ....................... 

2. ....................... 7. ....................... 

3. ....................... 8. ....................... 

4. ....................... 9. ....................... 

5. ....................... 10. ....................... 

A B 

C D 
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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 javító tanár tölti ki! 


