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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. Miben NEM különbözik 1 mol standard állapotú hidrogéngáz 1 mol standard állapotú 

deutériumgáztól? 
 

A) Tömegében. 
B) Sűrűségében. 
C) Térfogatában. 
D) Neutronok számában. 
E) Átlagos moláris tömegében. 

 
2. Igaz-e, hogy a vízgőzzel telített levegő minden hőmérsékleten nehezebb, mint a vele 

azonos térfogatú száraz? 
 

A) Igaz. 
B) Nem igaz. A nedves levegő csak 0 °C felett nehezebb a száraznál. 
C) Nem igaz. A nedves levegő csak 0° C alatt nehezebb a száraznál. 
D) Nem igaz. A nedves levegő könnyebb, mint a száraz, de csak 0 °C felett. 
E) Nem igaz. A nedves levegő minden hőmérsékleten könnyebb, mint a száraz.  

 
3. Ha két elektronnak azonos a mágneses kvantumszáma, akkor mely kvantumszám(ok)ban 

kell különbözniük? 
 

A) A főkvantumszámban. 
B) A mellékkvantumszámban. 
C) A spinkvantumszámban. 
D) A fő-és mellékkvantumszámban. 
E) Legalább az egyikben a fő-, mellék- és spinkvantumszám közül. 

 
4. Mekkora a kötésszög (α) a fehér foszfor molekulájában? 
 

A) α = 60° 
B) 60° < α < 90° 
C) α = 90° 
D) 90° < α < 120° 
E) α =120° 

 
5. Ha a hidrogén és az oxigén radioaktív izotópjaitól eltekintünk, a megmaradók (1H, 2D, 

16O, 17O és 18O) atomjaiból hányféle vízmolekulát lehet összeállítani? 
 

A) Hatot. 
B) Hetet. 
C) Nyolcat. 
D) Kilencet. 
E) Tizenkettőt. 
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6. A táblázat kristályos szervetlen anyagok oldhatóságát tartalmazza, g oldott anyag/100 g víz 
formában. Melyikük tisztítható a leghatékonyabban átkristályosítással? 

 
 Só Oldhatóság, 20 °C Oldhatóság, 70 °C 
A) KHCO3 33,2 67,9 
B) NaCl 35,9 37,5 
C) Ba(NO3)2   8,9 23,9 
D) H3BO3   5,0 18,9 
E) NaF   4,0   4,8 

 

7. A rácsenergia, a hidratációs hő és az oldáshő közül melyiket (melyeket) lehet közvetlenül 
megmérni? 

 
A) Csak a rácsenergiát. 
B) Csak a hidratációs hőt. 
C) Csak az oldáshőt. 
D) A rácsenergiát és a hidratációs hőt. 
E) Mind a három energiaváltozás közvetlenül mérhető. 

 
8. Az alább felsorolt anyagok azonos térfogatú, 0,10 mol/dm3 koncentrációjú vizes oldatát 

hígítva 0,50 pH-változást szeretnénk elérni. Melyik esetben kell ehhez a legkevesebb víz? 
 

A) NaOH 
B) CH3COOH 
C) CH3COONa 
D) H3PO4 
E) NaH2PO4 

 
9. Mely tulajdonságaival tűnik ki a hidrogén-klorid a többi hidrogén-halogenid 

közül?(javított) 
 

A) Legnagyobb a kötésenergiája és legmagasabb a forráspontja. 
B) Legalacsonyabb az olvadáspontja és legalacsonyabb a forráspontja. 
C) Legmagasabb az olvadáspontja és legmagasabb a forráspontja. 
D) Legkisebb a kötésenergiája és legalacsonyabb a forráspontja.  
E) Legnagyobb a kötésenergiája és legalacsonyabb az olvadáspontja. 

 
10. A felsorolt folyamatok közül melyik exoterm? 
 

A) A fagyás. 
B) A vas megolvasztása. 
C) A mészégetés. 
D) A párolgás. 
E) Az ammónium-klorid disszociációja. 
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11. Melyik az a vegyület, amelynek semmiképpen sem lehet olyan kristályszerkezete, mint a 
nátrium-kloridnak? 

 
A) A KCl.          B) A NaBr.          C) A KBr.          D) A MgBr2.          E) A MgO. 
 

12. Sztöchiometrikus arányban reagáltatunk vízben oldott vegyületeket. Melyik az a reakció, 
amely után a vízben (gyakorlatilag) nem marad oldott anyag? 

 
A) Pb(NO3)2 + Na2S 
B) ZnSO4  + BaS 
C) HgCl2 + KI 
D) Na2CO3 + CaCl2 
E) (NH4)2SO4 + K2CO3 

 
13. Melyik kémiai folyamatban NEM keletkezik víz? 
 

A) Metanol és propionsav reakciója cc. kénsav jelenlétében. 
B) Égetett mész és sósavoldat reakciója. 
C) Hipermangán és tömény sósav reakciója. 
D) Formaldehid ezüsttükör-próbája. 
E) Kalcium-karbid és sósav reakciója. 

 
14. Melyik vegyületben a legmagasabb a szén oxidációs állapota? 
 

A) CH4 
B) CH3OH 
C) CCl4 
D) C2H2 
E) HCHO 

 
15. Egy vegyület hosszú szénláncú molekulájának két vége milyen körülmények között van a 

lehető legtávolabb egymástól? 
 

Akkor, ha a vegyület 

A) gázállapotú; 
B) folyadék; 
C) amorf; 
D) kristályos; 
E) oldott állapotban van. 

 
16. A megadott vegyületek melyik sorrendje egyezik meg a növekvő forráspont szerinti 

sorrenddel? 
 

A) Metil-acetát, metil-etil-éter, etanol 
B) Metil-etil-éter, metil-acetát, etanol 
C) Metil-etil-éter, etanol, metil-acetát 
D) Metil-acetát, etanol, metil-etil-éter 
E) Etanol, metil-etil-éter, metil-acetát 

 



Kémia II. kategória                                                                                  Kódszám: 

OKTV 2007/2008 4/8 2. forduló 

17. A fenantrénnek (szerkezetét ld. az ábrán) hány monoklór-szubsztituált származéka létezik? 
 

 
 

A) 3          B) 5          C) 6          D) 7          E) 10 
 
18. Melyik sorban van három olyan vegyület, amelyek egymás konstitúciós izomerjei, és egyik 

sem királis? 
 

A) dimetil-amin, etil-amin, dietil-amin 
B) bután-1-ol, bután-2-ol, 2-metil-propán-2-ol 
C) cisz-but-2-én, transz-but-2-én, but-1-én 
D) etanol, dimetil-éter, etanal 
E) but-1-én, but-2-én, ciklobután 

 
19. Hány enantiomerje van a következő vegyületnek? 
 

CH3

OHH
HHO
OHH
OHH

CH2OH  
 

A) 1 
B) 2 
C) 4 
D) 15 
E) Nem királis a vegyület. 

 
20. Hány diasztereomerje van a következő vegyületnek?(javított) 
 

CH3

OHH
HHO
OHH
OHH

CH2OH  
A) 13 
B) 14 
C) 15 
D) 16 
E) Nem királis a vegyület. 
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II. FELADATSOR 
 
 
1. feladat 
 
Részben kihevített rézgálic 100 g tömegű mintájára 20 oC hőmérsékleten 100 g vizet öntünk. 
Az egyensúly beállta és szűrés után 92,0 g rézgálicot nyerünk.  
 
Mi volt a szárított minta összetétele? Anyagmennyiség-arányt adjunk meg! 
 
A vízmentes réz-szulfát oldhatósága 20 oC-on: 20,7 g/100 g víz 
Ar( Cu)=63,5;    Ar(S)=32,1;    Ar(O)=16,0;    Ar(H)=1,0 
 

6 pont 
 
2. feladat 
 
A légköri levegő CO2-tartalma 0,03 térfogat% körüli érték. Ha a CO2-szint csak kismértékben 
is emelkedik, az emberi szervezet fokozott légzésintenzitással válaszol. A levegő tényleges 
CO2-tartalmát a következőképpen mértük meg: 
 
1,00 dm3 25 °C hőmérsékletű standardnyomású levegő CO2 tartalmát elnyelettük 75,00 cm3 
telített Ca(OH)2-oldatban. A megfelelő reakcióidő eltelte után az oldat tisztájából 25,00 cm3-t 
megtitráltunk 0,010 mol/dm3 koncentrációjú HCl-oldattal fenolftalein indikátor mellett. A 
fogyás 2,63 cm3 volt.  
Emellett a telített meszesvíz 25,00 cm3-ét is hasonló módon titráltuk. Erre a 0,010 mol/dm3 
koncentrációjú HCl-oldatból 5,40 cm3 fogyott.  
 

a) Mekkora volt a vizsgált levegő CO2-tartalma térfogat%-ban kifejezve? 
b) Növekszik-e a légzésintenzitás ilyen összetételű levegőben? 
c) Írjuk fel a lejátszódó reakciók egyenletét! 

7 pont 
 
3. feladat 
 
Egy hangyasavoldat 10,0 cm3-es részletéhez 20 cm3 20%-os kénsavat és 2 g KBr-t adunk. A 
hangyasavat elemi brómmal bontjuk el, melyet az oldat elektrolízisével állítunk elő. A teljes 
hangyasavmennyiség elbontásához 3,00 áramerősséggel kell 83,7 másodpercig elektro-
lizálnunk.  
 

a) Írjuk fel a lejátszódó folyamatok egyenletét!  
b) Mi a kiindulási hangyasavoldat pH-ja (a kénsav hozzáadása előtt)? 

 
Ks[HCOOH] = 1,78·10–4 mol/dm3;    F = 96500 C/mol 

7 pont 
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4. feladat 
 
Az alábbi táblázatban egy bizonyos gáz oldhatósági adatai szerepelnek három különböző 
hőmérsékleten: 
 

T (oC) 1 2 3 
0 4,61 a b 
25 c 0,0035 d 
Tx 3,95 e 0,575 

 
1 – a desztillált víz saját térfogatának hányszorosát képes oldani azonos hőmérsékletű és 101 

kPa nyomású gázból 
2 – a desztillált víz saját tömegének hányszorosát képes oldani azonos hőmérsékletű gázból 
3 – a telített oldat tömeg%-os összetétele 
 
A 0 oC és a 25 oC hőmérsékleteket tekintve a telített oldat anyagmennyiség-koncentrációja az 
egyik hőmérsékleten éppen kétszerese a másik hőmérsékleten mért értéknek. 
 
A gáz oldódása során bekövetkező térfogatváltozás elhanyagolható. 
 

a) Számítsa ki a táblázatban a, b, c, d és e betűvel jelölt adatokat! 
b) Határozza meg Tx értékét! 
c) Melyik gázról lehet szó, ha tudjuk, hogy NaOH-oldatban sokkal jobban oldódik, mint 

desztillált vízben? 
11 pont 

 
5. feladat 
 
Nagyon elterjedt a nikkel védő vagy díszítő bevonatként történő alkalmazása a 
legkülönbözőbb tárgyakon. A nikkelréteg felvitele legegyszerűbben úgy történik, hogy a 
bevonandó fémet egy elektrolizáló cellában katódnak kapcsolják, az elektrolit pedig nikkelsó 
vizes oldata. Ez a művelet a galvanizálás. 

Létezik azonban a nikkelréteg leválasztásának egy árammentes változata is, ami 
drágább ugyan, mint a hagyományos galvanizálás, de versenyképes azzal, ha finom 
részletekkel rendelkező tárgyat kell bevonni, bizonyos anyagok (pl. műanyagok) esetén pedig 
alapvető fontosságú. 

A folyamat lényege, hogy a bevonandó tárgyat NiCl2 vagy NiSO4 vizes oldatába 
mártják, majd erős redukálószert adnak hozzá. A nikkelionok elemi nikkellé redukálódnak, s 
az – a körülmények pontos megválasztása esetén – egyenletes rétegben lerakódik a tárgy 
felületére. A legjobban bevált redukálószer a nátrium-hipofoszfit (NaH2PO2), mely a 
hipofoszforossav nevű egyértékű sav sója. 

A hipofoszfition savas, ill. semleges közegben az alábbi kiegészítendő reakcióegyenlet 
szerint redukál: 

H2PO2
–  +   H2O  →  HPO3

2–  +   H3O+  +   e–  
 

a) Rajzoljuk fel a hipofoszforossav molekulájának szerkezeti képletét! 
b) Miért nem alkalmazható a galvanizálás műanyagok felületének nikkellel történő 

bevonására? 
c) Írjuk fel az árammentes nikkelleválasztás során lejátszódó reakció egyenletét! 
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(Az 5. feladat folytatása) 
Egy összesen 240 cm2 felületű tárgyra 30 µm (1 µm = 10–6 m) vastagságban kell leválasztani 
nikkelt.  

 
d) Számítsa ki a fent említett nikkelréteg leválasztásának elméleti költségét az elektrolízis, 

ill. az árammentes módszer esetén! Az elektrolízist 3,0 V feszültséggel végezzük. 
 

1 kg NiSO4 · 7 H2O ára 23400 Ft 
1 kg NaH2PO2 ·H2O ára 16000 Ft 
1 kWh elektromos áram ára 38 Ft 

valamint W = U · I · t 
 

Ar(H) = 1,0;    Ar(O) = 16,0;    Ar(Na) = 23,0;   Ar(P) = 31,0;    Ar(Ni) = 58,7;    Ar(S) = 32,1 
ρ(Ni) = 8,9 g/cm3;     F = 96500 C/mol 

7 pont 
6. feladat 
 
Egy ismeretlen anyag (mely a vizsgálatok szerint csak kétféle atomot tartalmaz) bizonyos 
tömegű mintájából 1,000 dm3 oldatot készítettek. 
Az oldat 100,0 cm3-éhez fölöslegben kalcium-nitrát-oldatot öntve 1,952 g csapadék válik le. 
Az oldat másik, szintén 100,0 cm3-es mintájához fölöslegben kalcium-klorid-oldatot öntve 
viszont 9,120 g csapadék keletkezik, amelynek 10,99 tömeg%-a kalcium. 
(A csapadékok leválását tekintsük teljesnek.) 
 
Határozza meg az ismeretlen anyag képletét! 
 
Ar(Ca) = 40,08; Ar(Cl) = 35,45 

12 pont 
7. feladat 
 
Közel 20 évnyi erőfeszítés után, 1999-ben a chicagói egyetem kutatóinak sikerült 
előállítaniuk egy igen különleges szerves vegyületet. 

Ha ebből az anyagból 1,000·10–3 mólt, azaz 464,1 mg-ot elhelyezünk egy levákuumozott, 
zárt, nyomásálló tartályban, melynek hasznos térfogata 1,000 dm3, majd a mintát felhevítjük, 
heves robbanás játszódik le. A tartályban 481,0 K hőmérsékleten 4,79·104 Pa nyomás 
mérhető, amely 2,973·104 Pa-ra csökken, ha a tartály 298,0 K-re hűl. Tömény lúgoldaton 
átvezetve a keletkezett gázelegyet, tömege 75,86%-kal csökken. A robbanásnak szilárd 
maradéka nincs. 

Ha az előző kísérletet úgy végezzük el, hogy a tartályban kezdetben 294,3 K hőmérsékletű 
1,040·105 Pa nyomású oxigén is van (mintánk tömege továbbra is 464,1 mg), akkor 503,0 K 
hőmérsékleten 2,279·105 Pa, 296,4 K-en pedig 1,343·105 Pa nyomás mérhető a reakció 
lezajlása után. Ennek a gázelegynek a tömege 19,30%-kal, nyomása pedig (változatlan 
térfogaton és hőmérsékleten) 14,68%-kal csökken, ha tömény lúgoldaton vezetjük át.  
 

a) Számítással határozzuk meg a vizsgált anyag összegképletét! 
b) Adjuk meg a vizsgált anyag hőbomlásának (1. kísérlet) és égésének (2. kísérlet) 

egyenletét! 
c) Mi lehet a vizsgált anyag szerkezete, ha tudjuk, hogy molekulája nem tartalmaz szén-

szén többszörös kötéseket? (2 pont) 
14 pont 
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8. feladat 
 

Egy hallgató azt a feladatot kapta, hogy analitikai tisztaságú borkősavból készítsen 
pontosan 2,00 pH-jú oldatot. A vegyszerek között talált is egy felbontatlan üvegben vízmentes 
borkősavat. Kézikönyvben utánanézett a borkősav savállandóinak, és ezt találta: 
 

 T (oC) K1 K2 
L-(+)-borkősav 25 1,05 · 10–3 4,57 · 10–5 

 
Ennek alapján kiszámolta, hogy 1,000 dm3 oldat elkészítéséhez hány gramm borkősavra 

van szükség, azt nagy pontossággal bemérte, desztillált vízben feloldotta, majd az oldatot 
felhígította 1,000 dm3-re. 

Az elkészült oldatból kimért 100,0 cm3-t és megmérte a pH-ját. Meglepődve tapasztalta, 
hogy a pH néhány százalékkal eltér a kívánt 2,00 értéktől, amit különösen furcsállott, 
tekintettel az oldatkészítés pontosságára. A 100,0 cm3 oldatban még 1,066 g borkősavat fel 
kellett oldania ahhoz – elhanyagolható térfogatváltozás mellett –, hogy a pH pontosan 2,00 
legyen. 

Ezzel elkészült ugyan a kért oldat, de a hallgatót nem hagyta nyugodni a kiszámolt és a 
szükséges borkősavmennyiség közötti eltérés problémája. Ellenőrizte számításait: azok 
kétséget kizáróan helyesnek és pontosnak bizonyultak. Ezután a felhasznált borkősav 
szennyezettségére gondolt. A laboráns említette neki, hogy a borkősavban néha előfordulhat 
oxálsav szennyezés. Ezt a lehetőséget azonban rövid számolás után elvetette, egyébként pedig 
a felhasznált anyag – a doboz felirata szerint – igen nagy tisztaságú volt. 

Hamarosan azonban eszébe jutott valami. Egy kis számolgatás után elővett egy részletes 
analitikai kézikönyvet, majd alaposabban megvizsgálta a felhasznált borkősav dobozát is. 
Örömmel nyugtázta, hogy végre megoldotta a „rejtélyt”, és még a feladatot is maradéktalanul 
teljesítette. 
 

a) Hány gramm borkősavat mért be az 1,000 dm3 oldat elkészítéséhez? 
b) Ésszerű közelítéseket alkalmazva számítsa ki, hogy mennyivel tért el az eredetileg 

elkészített oldat pH-ja a kívánt 2,00 értéktől!  
c) Miért zárható ki, hogy oxálsav szennyezés okozta a pH-eltérést? 
d) Vajon milyen adatot ellenőrzött a hallgató a kézikönyvben, és mit talált a doboz 

címkéjén, amely végül elvezette a megoldáshoz? 
 
M(borkősav) = 150,09 g/mol;  K1(oxálsav) = 5,89·10–2;  K2(oxálsav) = 6,46·10–5 

16 pont 
 


