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Munkaidő: 120 perc  A periódusos rendszer az utolsó lapon található. 
Összesen 100 pont  Egyéb segédeszközként csak toll és számológép használható! 
 
 

Feladatsor 
 
E1. Általános és szerkezeti kémia (14 pont) 
Állítsd sorba növekvő értékek alapján az alábbi molekulákat/ionokat! Ha azonos érték 
jellemzi őket, akkor a képletük közé írj „=” jelet! 
CO, CO2 
C–O kötési energia/kötésfelszakítási energia szerint: 
C–O kötéshossz szerint: 
CCl4, H2O 
Polaritás szerint: 
Hidrogénkötés-képzési hajlam szerint: 
NH3, SO2 
Vizes oldatuk savassága szerint: 
Kötésszög szerint: 
Polaritás szerint: 
NH4Cl, NaCl 
Vizes oldatuk savassága szerint: 
NH4

+, CO3
2−, H2S 

Kötésszög szerint: 
Benne lévő kovalens kötések száma szerint:  
Benne lévő σ-kötések száma szerint: 
 
 
E2. Szerves kémia (28 pont) 
(1) Rajzold fel az összes olyan telített szénhidrogén szerkezeti képletét, amelynek csak 
egyfajta monoklórozott származéka lehet, és szénatomjainak száma 1 és 5 között változik! 
Nevezd is el őket! 
(18 pont) 
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(2) Milyen és mennyi geometriai izomerje lehet a következő vegyületeknek: (a) 1,2-dimetil-
ciklopropán, (b) 1,2-dimetilciklobután, (c) 1,3-dimetil-ciklobután, (d) 1,4-dimetil-ciklohexán? 
(10 pont) 
 
 
Sz1. feladat (13 pont) 
Rendelkezésünkre áll 0,16 mol/dm3 koncentrációjú sósavoldat és 0,05 mol/dm3 koncent-
rációjú nátrium-hidroxid-oldat. Hány dm3 lúgoldatot kell 1 dm3 sósavoldathoz adni, hogy a 
keletkező oldat: 
(a) semleges kémhatású legyen, 
(b) 0,02 mol/dm3 koncentrációjú legyen sósavra nézve, 
(c) 0,01 mol/dm3 koncentrációjú legyen NaOH-ra nézve? 
(Az oldatok térfogatai összeadódnak!) 
 
 
Sz2. feladat (11 pont) 
Magnézium-karbonát és fémmagnézium keverékét levegőn hevítjük. A keletkezett szilárd 
termék tömege lehűtés után megegyezik a kiindulás keverék tömegével. 
Milyen reakciók játszódtak le? 
Számítsd ki a keverék tömeg- és mol%-os összetételét! 
 
 
Sz3. feladat (11 pont) 
400 g 0 oC hőmérsékleten telített KAl(SO4)2-oldatot felmelegítjük 20 oC-ra. A 0 oC-on telített 
oldat 3,10 tömeg%-os, a 20 oC-on telített oldat pedig 5,70 tömeg%-os. 
(a) Hány gramm KAl(SO4)2.12 H2O oldódik 100 g vízben 20 oC-on? 
(b) Hány gramm KAl(SO4)2.12 H2O oldódik még a 400 g oldatban 20 oC-on?  
 
 
Sz4. feladat (13 pont) 
A 2013-as kémiai Nobel-díjat Martin Karplus, Michael Levitt és Arieh Warshel kapták mert 
(amint ezt az indoklásban is írták) „megteremtették a kémiai reakciók komplexebb 
számítógépes modellezésének lehetőségét”. A kémia reakciók számítógépes vizsgálatának 
egyik hatalmas előnye, hogy olyan adatok kiszámítását is lehetővé teszi, amelyeket kísérleti 
úton nem tudnánk meghatározni, vagy azért, mert nem áll rendelkezésre alkalmas kísérleti 
módszer, vagy azért, mert a reakció terméke olyan kis mértékben (koncentrációban) képződik, 
hogy azt még a legérzékenyebb módszerekkel sem lehet „látni”. 
Például egy ilyen számítás eredménye az volt, hogy az A és a B vegyületek közötti egyensúlyi 
reakció, A + B  AB egyensúlyi állandójára, 
 

 
K = 10−36 érték adódott. 
(a) Ha veszünk egy olyan oldatot, amelyben A és B koncentrációja is 1-1 mol/dm3, mekkora 
lesz a termék, AB, egyensúlyi koncentrációja ebben az oldatban? 
(b) Hány AB molekulát jelent ez dm3-enként? 



(c) Mekkora térfogatú, A-ra és B-re nézve 1 mol/dm3-es koncentrációjú oldatban van jelen 
egy db ilyen AB molekula? 
(d) Hány darab, illetve hány mól AB molekula képződne a Balatonban (vízkészlet: 1660 
millió m3), ha benne mind az A, mind a B vegyület koncentrációja 1 mol/dm3 volna? 
(e) Hány darab, illetve hány mól AB molekula képződne a Föld teljes vízkészletében (1,36 
milliárd km3), ha benne mind az A, mind a B vegyület koncentrációja 1 mol/dm3 volna? 
(NA = 6×1023) 
 
 
Sz5 feladata (10 pont) 
Egy H2-ből és CH4-ból álló gázelegy térfogatának 80%-a szükséges oxigénből a gázelegy 
teljes elégetéshez. 
(a) Mi a gázelegyben a H2:CH4 anyagmennyiség arány és a mol%-os összetétel? 
(b) Hány gramm gázelegy égéséhez elegendő 128 gramm oxigén? 
(c) A gázhalmazállapotú égéstermékben mennyi a komponensek anyagmennyiségének 
aránya? 
 
 


