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III. forduló –  II.a, II.b és II.c kategória 

 

 

Megoldókulcs és javítási útmutató   

E1. Szervetlen kémia 
Az alábbi táblázatban négy fém – vas, ezüst, ólom és alumínium − reakciói során tapasztaltak 
találhatók. Azonosítsd a fémeket, majd töltsd ki a táblázatot!  
 

 Alumínium Ezüst Ólom Vas 

A fém vegyérték 
elektron 
szerkezete 3s2 3p1 4d10 5s1 6s26p2 4s2 3d6 

Fém + sósav 
(reakcióegyenlet) 

Színtelen gáz 
Színtelen oldat 
 
2Al + 6HCl = 
2AlCl3 + 3H2 

Nincs változás 
 

egy darabig oldódik, 
színtelen gáz, fém 
felületén fehér bevonat  
Pb + 2HCl = PbCl2 + 
H2 

Színtelen gáz 
almazöld oldat 
 
Fe + 2HCl = 
FeCl2 + H2 

Fém+ tömény 
kénsav 
(reakcióegyenlet) 

nincs változás, 
ennek oka:  
 
passziválódik 
 

Oldódik, színtelen, 
szúrós szagú gáz 
fejlődik 
 
2Ag + 2H2SO4 = 
Ag2SO4 + SO2 + 
2H2O 

egy darabig oldódik, 
színtelen, szúrós szagú 
gáz fejlődik, fém 
felületén fehér bevonat 
 
Pb + 2H2SO4 = 
PbSO4 + SO2 + 2H2O 

nincs változás, 
ennek oka: 
 
passziválódik 
 

Fém +NaOH oldat 
(reakcióegyenlet) 

Oldódik, színtelen, 
gáz fejlődik 
2Al + 2NaOH + 
6H2O = 
2Na[Al(OH)4] + 
3H2 

Nincs változás  Nincs változás 

Fém reakciója 
elemi klórral 
(reakcióegyenlet 
és tapasztalat) 

 
2Al + 3Cl2 = 
2AlCl3 
tűztünemény, 
fehér füst 

  
Pb + Cl2 = PbCl2 
 
fehér füst 
 

 
2Fe + 3Cl2 = 
2FeCl3 
 
barna füst 
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Azonosítás 4 pont, tovább minden jó válasz 1 pont 
Összesen: 22 pont 
E2. Általános kémia azonos az I. kategóriával 
E3. Szerves kémia 
(1) Válaszd ki a betűvel jelölt hiányosan megnevezett részecskék (molekulák, csoportok, 
ionok) közül azt/azokat, amely(ek)re igazak az állítások! (Betűvel válaszolj!) 
 A) fenil...  B) fenol...  C) fenoxid...  D) formiát...  E) formil... 
 
(a) Molekula: B  
(b) A hangyasav anionja: D ..........  
(c) Benzaldehid állítható össze belőlük: A ..........  
(d) Észter állítható elő belőlük: A, D .....  
(e) A legkevesebb szénatomot tartalmazza: D, E......  
(f) Fenolát...: C ..........  

hibátlan válaszonként 1 pont 
Összesen 6 pont 
(2) A következő feladatok, kérdések a fenilalanin (2-amino-3-fenilpropánsav) nevű amino-
savra vonatkoznak. 
Megoldás: 
A. 

NH3CHCOO

CH2

 
2 pont, ha teljesen hibátlan, 1 pont, ha nem ikerionos a szerkezet, de egyébként jó a szerkezeti 

képlet, egy hiba esetén 1 pont jár, két hiba esetén 0 pont 
 
B.       bekarikázva 1 pont 
 
C. 
NH3CHCOO

CH2

NH2CHCOO

CH2

OH +H2O

 
a helyes egyenlet 2 pont 

 
D.   
NH3CHCONH

CH2

CH2COO CONHCHCOO

CH2

CH2NH3

 
a dipeptidek helyes képlete egyenként 2 pont, a peptidkötések megjelölése egyenként 1-1 pont 

E. 
- Apoláris oldalláncú: igen 



- Ha ezt az aminosavat tartalmazza egy fehérjemolekula, akkor biztosan adja a 
Xantoprotein-reakciót: igen 

- Ha ezt az aminosavat tartalmazza egy fehérje, akkor a molekula harmadlagos 
szerkezetét biztosan rögzítik ionos kötések: nem 

- Glicinnel való reakciója kondenzációs reakció: igen 
- Glikozidos éterkötést tartalmaz a glicinnel kialakított dipeptid: nem 

Minden helyes válasz 1 pont 
Összesen: 16 pont 
 
(3) Az acetaldehid (etanal) kétféle reakcióúton is előállítható.  

Minden kérdésre csak egy helyes válasz van.  minden helyes választás 1 pont 

Az első reakcióút kétlépéses és klóretán a kiindulási anyaga.  
(a) Mi lehet a reakciópartnere? 
 A. sósav  B. kénsav C. nátrium-hidroxid D. klór E. víz 
(b) Milyen típusú az első reakció? 
 A. addíció B. szubsztitúció C. sóképzés D. elimináció E. hidrolízis 
Reakcióegyenlettel: 

C2H5Cl + NaOH = C2H5OH + NaCl 2 pont 
(c) Az első reakció terméke 
 A. 1,2-diklóretán B. 1,1-diklóretán C. etén D. 2-klórpropán E. etanol 
(d) Milyen reakcióról van szó, ha az előbbi reakció termékét réz(II)-oxiddal reagáltatva 
kapjuk az etanalt? 
 A. addíció B. szubsztitúció C. sóképzés D. redoxi folyamat E. protolízis  
Reakcióegyenlettel: 

C2H5OH + CuO = CH3CHO + Cu + H2O  2 pont 
 
A második reakcióúton haladva  
 (e) A. etán  B. etén  C. etin  D. propán E. propén 
és víz reakciója zajlik. A reakció során átmeneti termékként 
 (f) A. etán B. etén C. etin D. vinilalkohol E. vinilklorid  
keletkezik. 
Reakcióegyenlettel: 

C2H2  + H2O → CH2=CH-OH → CH3CHO 2+1 pont 
 
Összesen: 13 pont 
 
Sz1. feladat (17 pont) 
azonos az I. kat. Sz2. feladatával 
 
Sz2. feladat (16 pont) 
Egy szénhidrogén 0,1 móljának teljes mértékű brómaddíciójakor 37,4 g termék keletkezik. Ugyancsak 
0,1 mol szénhidrogén tökéletes égetéséhez 64,18 dm3 25 oC-os standard nyomású levegő szükséges. A 
levegő 21 térfogat%-a oxigén. 
Mi lehet a szénhidrogén és brómszármazékának összegképlete? 
Írd fel a szénhidrogén 2 lehetséges izomerjének és a belőlük képződő brómszármazékoknak szabályos 
nevét! 
Megoldás: 
CxHy + z Br2 = CxHyBr2z 1 pont 
1 mol                374 g 1 pont 



12x + y + 160z = 374 1 pont 
1 mol égéséhez (64,18·0,21/24,5)·10 mol = 5,5 mol oxigén kell 2 pont 
CxHy + 5,5 O2 = xCO2 + 0,5y H2O 1 pont 
5,5 = x + 0,25 y 1 pont 
z = 1 esetén nincs megoldás 1 pont 
z = 2 esetén az egyenletrendszer megoldása: x = 4 és y = 6 2 pont 
képlet: C4H6 és C4H6Br4 1+1 pont 
pl. but-1-in → 1,1,2,2 - tetrabrómbután 1+1 pont 
buta-1,3-dién → 1,2,3,4 – tetrabrómbután 1+1 pont 
 
Sz3. feladat (16 pont) 
azonos az I. kat. Sz4. feladatával 
 
Sz4. feladat (20 pont) 
Ez a feladat csak abban tér el az I. kat. Sz2. feladatától, hogy anyagmennyiség %-ot is kér, itt 
csak ezt emeljük ki: 
.....Mekkora a kiindulási elegy anyagmennyiség-százalékos (mól%-os) összetétele, és mekkora a 
kiindulási gázelegy sűrűsége 300 K-en és 70,0 kPa-on? 
 
Megoldás: 
.....A kiindulási elegy összetétele így: 20 mol propén és 50 mol H2.  
Mólszázalékban kifejezve 20 / 70× 100 → 28,5 % propén és 71,5 % H2.  2 pont 
            
 
Sz5. feladat (9 pont) 
Egy szénhidrogén a következő reakció szerint alakul át egy másik szénhidrogénné: 

a CxH3x-4= b C2x+2H3x. 
Számolással határozd meg, melyik ez a két szénhidrogén! 
 
Megoldás: 
 
Felírható a szén anyagmennyiségére: ax = b(2x + 2),   1 pont 
a hidrogén anyagmennyiségére: a(3x – 4) = b3x.    1 pont 
A két egyenletet elosztva egymással: 3x2 −2x – 8 = 0 egyenletet kapjuk. 3 pont 
Az egyenlet valós megoldása x = 2.      2 pont 
A két szénhidrogén: etin és a benzol.      2 pont 
 
Más megoldás (másodfokú egyenlet nélkül): 
 
az egyenletből látható: egyesülésről van szó, hiszen (2x+2)>x 1 pont 
n CxH3x-4 = C2x+2H3x 1 pont 
C-re:  nx = 2x+2 1 pont 
H-ra:3nx – 4n = 3x 1 pont 
3x páros és 3x-4≥2 alapján x ≥2 2 pont 
ha x = 2, akkor n C2H2= C6H6 így n = 3 1 pont 
(ha x = 4, akkor n C4H8= C10H12 így n = 2,5 a C-re, de így a H-k száma nem azonos) 
A két szénhidrogén: etin és a benzol (elfogadható a képlet is) 2 pont 


