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ÚTMUTATÓ 
 
A munka megkezdése előtt nyomtatott nagybetűkkel ki kell tölteni az adatlapot! A 
munkalapokra nem kerülhet sem név, sem más megkülönböztető jelzés, kizárólag a versenyző 
számjele, amelyet minden munkalapra rá kell írni! 
 
A feladatok megoldásához íróeszközön kívül csak függvénytáblázat és zsebszámológép 
használható, de egyéb elektronikus eszköz (pl. mobiltelefon) nem! 
 
A munkalapokat a borítóval együtt kell beküldeni! 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………….. 

ADATLAP Kódszám: 
 

 

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

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

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

................................................................................................................ utca ...................... hsz. 

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

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

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

Középiskolai tanulmányait a    12.    /    13.    évfolyamon fejezi be.* 
*A megfelelő szám bekarikázandó. 
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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. feladatsor megoldásait feladatonként külön lapon dolgozzuk ki. 
Minden lap felső részén tüntessük fel a versenyző  

számjelét, 
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, de törekedjünk a 
megoldások világos, szabatos megfogalmazására és olvasható, 
áttekinthető leírására! 

 
4. A dolgozatnak a feladat megoldásához szükséges egyenleteket, 

mellékszámításokat, indoklásokat is tartalmaznia kell. Ezek nélkül 
a megoldás nem fogadható el.  
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 csak függvénytáblázat és 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. Ha egy elektron főkvantumszáma 4 és mágneses kvantumszáma –3, mekkora a 

mellékkvantumszáma? 

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

 
2. Melyik fémnek van 1s22s22p63s23p63d9 elektronszerkezetű ionja? 
 

A) A cinknek. 
B) A réznek.  
C) A nikkelnek. 
D) A kobaltnak. 
E) A vasnak. 

 
3. Egy 5-ös pH-jú oldatban mekkora a hidrogénionok és a hidroxidionok koncentrációjának 

aránya? 
 

A) Tíz az egyhez. 
B) Száz az egyhez. 
C) Ezer az egyhez. 
D) Tízezer az egyhez. 
E) Százezer az egyhez. 

 
4. Melyik folyamathő lehet pozitív is meg negatív is? 
 

A) Az olvadáshő. 
B) Az oldáshő. 
C) A párolgáshő. 
D) A szublimációshő. 
E) A disszociációs hő. 

 
5. A 2 C + O2 = 2 CO folyamat reakcióhőjét jelölje Q1, a 2 CO + O2 = 2 CO2 folyamatét Q2! 

Mekkora a C + CO2 = 2 CO folyamat reakcióhője (Q3)? 
 

A) Q1 + Q2. 
B) Q1 – Q2. 
C) (Q1 + Q2)/2. 
D) (Q1 – Q2)/2. 
E) (Q1/2) + Q2. 
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6. A hőmérsékleten kívül milyen változóktól függ egy reakció reakciósebességi állandója? 
 

A) Csak a kiindulási anyagok koncentrációjától. 
B) Csak a kiindulási anyagok és a termékek koncentrációjától. 
C) Csak a kiindulási anyagok mennyiségétől. 
D) Csak a kiindulási anyagok mennyiségétől és a rendszer térfogatától. 
E) A reakciósebességi állandó nem függ sem koncentrációktól, sem 

anyagmennyiségektől és a rendszer térfogatától sem. 
 
7. Egy ammóniaoldatban mérhető koncentrációk között összefüggések állnak fenn. Azok 

alapján az ammóniumion koncentrációja melyik kifejezéssel egyenlő? 
 

A) [NH3] + [H+]. 
B) [NH3] + [OH–]. 
C) [OH–] / [NH3]. 
D) [OH–] + [H+]. 
E) [OH–] – [H+]. 
 

8. Mi történik a HCl klórtartalmával, amikor mangán-dioxiddal reagál? 
 

A) Fele részben oxidálódik, 
B) Fele részben redukálódik 
C) Teljes mennyisége oxidálódik. 
D) Teljes mennyisége redukálódik. 
E) Fele részben oxidálódik, fele részben redukálódik. 

 
9. Jelöljük meg az a két gázt, amelyek   –   minden külső behatás nélkül   –   

szobahőmérsékleten reakcióba lépnek egymással! 
 

A) C2H2 és H2. 
B) HCl és NH3. 
C) CH4 és O2. 
D) NH3 és O2. 
E) O2 és HCl. 

 
10. Ha az alábbi kémiai folyamatok gázhalmazállapotú termékét desztillált vízbe vezetjük, 

mely esetben NEM változik meg a kémhatás? 
 

A) Kálium-permanganátra tömény sósavat csepegtetünk. 
B) Ammónium-nitrátra tömény kálium-hidroxid-oldatot öntünk. 
C) Propanol és tömény kénsav elegyét 130°C-ra melegítjük. 
D) Ezüstöt tömény salétromsavban oldunk. 
E) Szódabikarbónát ecetsavoldatba szórunk. 
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11. Állandó nyomás mellett mi az elengedhetetlen feltétele a CaO + CO2 = CaCO3 
reakciónak?  

 
A) A hőmérséklet ne legyen nagyobb egy bizonyos értéknél. 
B) A hőmérséklet ne legyen kisebb egy bizonyos értéknél. 
C) A szén-dioxid tiszta legyen. 
D) A kalcium-oxid ne tartalmazzon szennyezést. 
E) Mind  szén-dioxid, mind a kalcium-oxid tiszta legyen. 

 
12. Melyik molekula NEM tartalmaz tetraéderes konfigurációjú atomot? 
 

A) Metanol 
B) Propil-amin 
C) Naftalin 
D) Toluol 
E) Foszforsav 

 
13. Tekintsük a CnH2n összegképletű vegyület összes izomerét! Mennyi legyen n, hogy 

konstitúciós izomerek / sztereoizomerek / enantiomerek legyenek az izomerek között? 
 

A) 4 / 4 / 5 
B) 4 / 4 / 6 
C) 3 / 4 / 6 
D) 3 / 4 / 5 
E) 4 / 5 / 6 

 
14. Etil-alkoholból tömény kénsav segítségével mely vegyületek állíthatók elő? 
 

A) Etán és bután. 
B) Etén és butadién. 
C) Etén és dietiléter. 
D) Dietiléter és etán. 
E) Etán és etén. 

 
15. A nitrálásnak nevezett művelethez a salétromsavon kívül melyik más savra van szükség? 
 

A) Hidrogén-kloridra. 
B) Kénessavra. 
C) Kénsavra. 
D) Krómsavra. 
E) Mangánsavra. 

 
16. Melyik vegyületcsoportba tartoznak a viaszok? 
 

A) A karbonsavak közé. 
B) A paraffinok közé. 
C) A polialkoholok közé. 
D) Az észterek közé. 
E) A poliészterek közé. 
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17. A propénsav még milyen néven ismert? 
 

A) Akrilsav. 
B) Szalicilsav. 
C) Tejsav. 
D) Vajsav. 
E) Valeriánsav. 

 
18. A tejsav melyik savból kapható meg redukcióval? 
 

A) Almasavból. 
B) Borkősavból. 
C) Borostyánkősavból. 
D) Citromsavból. 
E) Piroszőlősavból. 

 
19. Milyen glükózmolekulák lesznek az oldatban, ha kristályos  α-D-glükózt oldunk fel 

vízben? 
 

A) Csak α –D–glükózmolekulák. 
B) Csak β –D-glükózmolekulák. 
C) α – és β –D–glükózmolekulák. 
D) α –D–glükóz– és nyílt szénláncú D–glükózmolekulák. 
E) α –, β –  és nyílt szénláncú D–glükózmolekulák. 

 
20.  

 

 
A szappan elég tömény vizes oldatában micellák alakulnak ki. Egy ilyen 
micella vázlatos rajzát mutatja az ábra. A víz molekulái nincsenek 
feltüntetve.  
Melyik állítás HELYTELEN? 

 
A) A szappan-anionok hosszú, apoláris szénláncai között erős vonzás tartja össze a 

micellát. 
B) Savas oldatban a szappan-anionok nehezebben alkotnak micellákat, mert a 

karbonsav-csoport disszociációja visszaszorul. 
C) Bizonyos felületaktív anyagok benzolban is képesek micellákat alkotni, de ilyenkor 

a micella belsejébe a poláris csoportok kerülnek. 
D) A szappan-micella felületéhez közel kationok kell legyenek, hogy a felület negatív 

töltését ellensúlyozzák. 
E) Kemény vízben nagyobb szappankoncentráció kell a micellák kialakulásához. 
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II. FELADATSOR 
 
1. feladat 
 
A molibdén gyakorlatilag egyetlen ásványa a molibdenit (MoS2). Ipari feldolgozása során 
először levegőn pörkölik. A kapott technikai MoO3-ot vas-szilícium ötvözettel redukálva 
kapják a metallurgiában adalékként használatos nagy molibdéntartalmú vasötvözetet. A 
redukciós reakcióban csak a szilícium vesz részt. 
 
a) Írja fel a molibdenit pörkölésének rendezett reakcióegyenletét! 

b) Írja fel a molibdén-oxid redukciójának rendezett reakcióegyenletét! 

c) Hány kg molibdén-oxid redukálható 0,840 tonna 50 tömegszázalékos vas-szilícium ötvözet 
segítségével? Ha az eljárás 82 %-os termeléssel működik, akkor hány tonna molibdén 
keletkezik? 

7 pont 
 
2. feladat 
 
      
Az autók hűtőrendszerét etilén-
glikol oldattal töltik fel, mert ez 
télen, hideg időben sem fagy meg. 
Az etilén-glikol oldat fagyáspontját 
az összetétel függvényében a 
mellékelt táblázat tartalmazza. 
     Egy autós fél liter (a feladat 
kedvéért 500,0 cm3) –33,0 ºC-os 
fagyálló folyadékot töltött a hűtőbe 
(azaz olyan vizes etilén-glikol 
oldatot, melynek fagyáspontja 
– 33,0 ºC). 
 

Vizes etilén-glikol oldat fagyáspontja az összetétel 
függvényében 

m/m % V/V% F.p./ºC m/m % V/V% F.p./ºC 
0,0 0,0 0,0 28,0 26,0 -13,0 
2,0 1,8 -0,6 30,0 28,0 -15,0 
4,0 3,6 -1,3 32,0 29,9 -17,0 
6,0 5,4 -2,0 34,0 31,9 -18,0 
8,0 7,2 -2,7 36,0 33,8 -20,0 

10,0 9,1 -3,5 38,0 35,8 -22,0 
12,0 10,9 -4,4 40,0 37,8 -24,0 
14,0 12,8 -5,3 42,0 39,8 -26,0 
16,0 14,6 -6,3 44,0 41,8 -28,0 
18,0 16,5 -7,3 46,0 43,8 -31,0 
20,0 18,4 -8,0 48,0 45,8 -33,0 
22,0 20,3 -9,0 50,0 47,8 -36,0 
24,0 22,2 -11,0 52,0 49,8 -38,0 
26,0 24,1 -12,0 54,0 51,9 -41,0  

 
 
a) Mennyi a –33,0 ºC-os fagyálló folyadék sűrűsége? 

b) Mennyi vízzel hígítható a beöntött fagyálló, ha az autós azt akarja, hogy a hígított  
hűtőfolyadék fagyáspontja –22,0 ºC legyen? 

c) Mennyi lesz a hígított fagyálló térfogata? 
 
A tiszta etilén-glikol sűrűsége 1,113 g/cm3. 
 

11 pont 
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3. feladat 
 
Egy ismeretlen, egyértékű karbonsav 3,00 grammját 1,00 dm3 vízben oldják. A kapott oldat 
sűrűsége 1,00 g/cm3 maradt. 
Az oldat fagyáspont-csökkenéséből meg lehetett állapítani, hogy 37,6 mmol volt az oldatban 
az oldott ionok és molekulák teljes anyagmennyisége. 
Az oldat vezetőképességének vizsgálata pedig arra mutatott, hogy a savmolekulák 18,5 %-a 
disszociált az oldatban. 
A vegyület elégetésekor keletkező égéstermékeket salétromsavval megsavanyított ezüst-
nitrát-oldatba vezetve fehér csapadék vált le. 
 
Mi volt a sav disszociációállandója és moláris tömege? Melyik savról lehet szó? 

11 pont 
 
4. feladat 
 
Határozzuk meg az alább vázolt folyamatokban A – G betűkkel jelölt anyagok képletét és 
nevét, ha tudjuk, hogy A egy elemet jelöl!  
 
Írjuk fel a kémiai reakciók rendezett egyenleteit is! 
 
A   +   O2   →   B 

B   +   H2O   →   KOH   +   C   +   D 

KMnO4   +   C   +   H2SO4   →   E   +   K2SO4   +   H2O   +   D 

K2Cr2O7   +   C   +   H2SO4   →   F   +   K2SO4   +   H2O   +   D 

F   +   KClO3   +   KOH   →   G   +   KCl   +   K2SO4   +   H2O 

K2Cr2O7   +   KOH                 G   +    H2O    
13 pont 

 
5. feladat 
 

Az A szénhidrogén képlete С9Н10. Ez a vegyület  

1. elszínteleníti a kloroformos brómoldatot;  

2. töményebb, kénsavas KMnO4 oldattal melegítve benzoesavat ad;  

3. hidegen, 2 %-os KMnO4 oldattal 3-fenil-propan-1,2-diolt ad. 

a) Mi az A vegyület szerkezeti képlete és elnevezése?  

b) Írja fel a három reakció termékeit!  

c) Mely termék(ek)nek léteznek sztereoizomerei és hány darab?  
 

10 pont 
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6. feladat 
 
Oláh György Nobel-díjas kémikus javaslata szerint a metanol nagyon jól használható energia-
hordozó lenne. Könnyebben szállítható és felhasználható, mint akár a hidrogén vagy a 
földgáz. Metánból, számtalan szerves anyagból, sőt akár szén-dioxidból is előállítható lenne.  
A metanolt jelenleg leginkább szintézisgázból katalitikusan állítják elő: 
 
 CO(g) + 2 H2(g) = CH3OH(g)   Q = –91 kJ/mol 
 
A szintézisgázt metánból kiindulva nagy mennyiségben állítják elő a következő, magas 
hőmérsékleten lejátszódó reakciók segítségével: 
 
 CH4(g) + H2O(g) = CO(g) + 3 H2(g)   Q = + 206 kJ/mol 
 CH4(g) + CO2(g) = 2 CO(g) + 2 H2(g)  Q = + 247 kJ/mol 
 
A metán, illetve a hidrogén moláris égéshője (ha a víz nem csapódik le!) –803 kJ/mol, illetve 
–242 kJ/mol. A szén-dioxid képződéshője –394 kJ/mol. 
 
a) Mennyi a metanol moláris égéshője (ha vízgőz keletkezik!)?  
 
A metanol előállítására nagyon előnyös lenne a metán alacsonyabb hőmérsékleten lejátszódó 
részleges oxidációja, de egyelőre még nem találtak ipari méretekben is használható módszert 
és katalizátort. 
 
 CH4(g) + 0,5 O2(g) = CH3OH(g) 
 
b) Mi ennek a reakciónak a reakcióhője? 
 
c) 1 m3 járműhajtásra használt metanol, hidrogén vagy metán elégetésekor szabadul-e fel 
több hő?  
 
A metanol sűrűsége 0,79 g/cm3. A járművekben a komprimált földgázt/metánt 20 MPa, a 
hidrogént 70 MPa nyomású tartályokban tárolják. A becsléshez a szobahőmérsékletű (25 °C), 
nagy nyomású gáz is ideálisnak tekinthető. 
 
A megoldás során csak a feladatban feltüntetett hőtani adatokat használja! 

14 pont 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A feladatlap a következő oldalon folytatódik! 
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7. feladat 
 
Táblázatokban a KClO3 és a KIO3 oldékonyságáról a következő adatokat találjuk:  
− 20 °C-on 100,0 g víz 7,30 g kálium-kloráttal, illetve 8,10 g kálium-jodáttal képez  telített 

oldatot.  
− Ezen a hőmérsékleten a telített kálium-klorát-oldat sűrűsége 1,001 g/ cm3, a kálium-jodáté 

1,065 g/ cm3. 
 

a) Mekkora ennek a két sónak az oldékonysági szorzata?  

b) Mekkora annak az oldatnak a klorátion- és jodátion-koncentrációja, amely szilárd 
kálium-kloráttal és ugyanakkor kálium-jodáttal is egyensúlyban van?  

 
A feladat megoldásához csak a feladatban feltüntetett adatokat használja! 

 
14 pont 
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V Á L A S Z L A P 
 

A versenyző számjele:     

 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       

 
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! 




