
  1

XLV. Irinyi János 
Középiskolai Kémiaverseny 

2013 május 18* 
III. forduló – II.a, II.b és II.c kategória 

 
A használandó moláris atomtömegek a mellékelt periódusos rendszerben megtalálhatók. 
Az elméleti feladatokat a feladatlapon oldjátok meg, és a feladatlapokat is adjátok be. 
Segédeszközként csak számológép használható. 
 

E1. Szervetlen kémia 22 pont 

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

A fém neve:     

A fém vegyérték 
elektron 
szerkezete: 

    

Fém + sósav: 
(reakcióegyenlet) 

Színtelen gáz 
Színtelen oldat 
 

Nincs változás 
 

Egy darabig oldódik, 
színtelen gáz, fém 
felületén fehér bevonat  

 

Színtelen gáz 
almazöld oldat 
 

Fém+ tömény 
kénsav: 
(reakcióegyenlet) 

Nincs változás, 
ennek oka:  
 
 

Oldódik, színtelen, 
szúrós szagú gáz 
fejlődik 
 

Egy darabig oldódik, 
színtelen, szúrós szagú 
gáz fejlődik, fém 
felületén fehér bevonat 
 
 
 

Nincs változás, 
ennek oka: 
 

Fém +NaOH 
oldat: 
(reakcióegyenlet) 

Oldódik, színtelen, 
gáz fejlődik 
 

Nincs változás  Nincs változás 

Fém reakciója 
elemi klórral 
(reakcióegyenlet 
és tapasztalat) 

    

 

                                                            
*Feladatkészítők: Dóbéné Cserjés Edit, Forgács József, Lente Gábor, Márkus Teréz, Ősz Katalin, Petz 
Andrea, Pálinkó István 
Szerkesztők: Nagy Mária, Petz Andrea, Pálinkó István 
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E2. Anyagszerkezet és általános kémia 25 pont 

1. feladat (19 pont) 
A táblázatban megadott általános képletű molekulák, összetett ionok szerkezeti képletét írd 
be a táblázatba (A: központi atom, X: a hozzá kapcsolódó atom (nem atomcsoport!); nemkötő 
pár is lehet bennük)! 
 

 AX3 AX4 CnH6 
csak szigma 
kötések vannak 
benne 

   

csak kettős 
kötések vannak 
benne 

   

datív kötést is 
tartalmaz 
 

   

delokalizált 
kötés is van 
benne 

   

 
A beírt részecskék közül válassz 1-1 különbözőt, s összegképletével válaszolj!               
 síkháromszög alakú ion: ........  
 síkbeli, de nem háromszög alakú: ........  
 tetraéder  alakú molekula: ........  
 piramis alakú: ........  
 benne a kötésszög 1200:                    ........  
 a központi atom nem nemesgáz-szerkezetű  a molekulában: ........  
 a központi atom  kovalens vegyértéke 6:                ........  
 benne a központi atom oxidációs száma +4:        ........  
 
2. feladat (6 pont) 
Tekintsük az alábbi gázegyensúlyra vezető reakciókat! 
 
A) N2 + 3 H2  2 NH3 B) 2 SO2 + O2  2 SO3 C) H2 + I2  2 HI 
∆rHA = −91,8 kJ/mol  ∆rHB = −315,4 kJ/mol  ∆rHC = +51,2 kJ/mol 
 
(a) Mely esetekben tolódik el az egyensúly a felső nyíl irányába, ha növeljük a nyomást? 
Karikázd be a megfelelő válasz betűjelét! Több válasz is helyes lehet. 

A)  B)  C) 
(b) Mely esetekben tolódik el az egyensúly a felső nyíl irányába, ha növeljük a hőmérsékletet? 
Karikázd be a megfelelő válasz betűjelét! Több válasz is helyes lehet. 

A)  B)  C) 
(c) Mely esetekben nő a felső nyíl irányú reakció sebessége, ha növeljük a hőmérsékletet? 
Karikázd be a megfelelő válasz betűjelét! Több válasz is helyes lehet. 

A)  B)  C) 
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E3. Szerves kémia 35 pont 

1. feladat (6 pont) 
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) A hangyasav anionja: .............  
(c) Benzaldehid állítható össze belőlük: .............  
(d) Észter állítható össze belőlük: .............  
(e) A legkevesebb szénatomot tartalmazza: .............  
(f) Fenolát...: .............  
 
2. feladat (16 pont) 

A következő feladatok, kérdések a fenilalanin (2-amino-3-fenilpropánsav) nevű amino-
savra vonatkoznak. 

A. Készítsd el az ikerionos szerkezetét (gyök)csoportos képlettel! 
 
 
 

B. Karikázd be az oldalláncát! 
C. Írd fel a fenilalanin és nátrium-hidroxid reakciójának egyenletét! 

 
 

D. Add meg a glicinnel való kapcsolás után kapott vegyületek (gyök)csoportos 
ikerionos képletét, s keretezd be a peptidkötéseket! 

 
 
 
 
 

E. Igazak-e az alábbi állítások a fenilalaninról?  igen/nem 
- Apoláris oldalláncú: ........  
- Ha ezt az aminosavat tartalmazza egy fehérjemolekula, akkor biztosan adja a 

Xantoprotein-reakciót: ........  
- Ha ezt az aminosavat tartalmazza egy fehérje, akkor a molekula harmadlagos 

szerkezetét biztosan rögzítik ionos kötések: ........  
- Glicinnel való reakciója kondenzációs reakció: ........  
- A glicinnel kialakított dipeptidek tartalmaznak glikozidos éterkötéseket: ........  
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3. feladat (13 pont) 

Az acetaldehid (etanal) kétféle reakcióúton is előállítható.  Minden kérdésre csak egy helyes 
válasz van.  

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: 
 
(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: 
 
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: 
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A következő számítási feladatokat külön-külön lapon oldd meg! 

Számolási feladatok 78 pont 

Sz1. 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! 
 
Sz2. feladat (17 pont) 
Valamely víz 81,0 mg Ca(HCO3)2-ot, 146,3 mg Mg(HCO3)2-ot, 90,2 mg MgSO4-ot 33,0 mg 
CO2-ot, 23,0 mg NaCl-ot és 44,4 mg CaCl2-ot tartalmaz dm3-enként. 
a) Mi okozza a víz keménységét? 
b) Számítsd ki a víz változó, állandó és összes keménységét mmol/dm3-ben! 
c) Mennyi idő múlva kell azt a kávéfőző gépet vízkőmentesíteni, amelyben naponta 500 dupla 
feketét főznek? Egy dupla fekete átlagos térfogata 50 cm3. Az üzemeltetés körülményei között 
a változó keménységet okozó sók 70 – 70 %-a bomlik el a hő hatására, és rakódik le a 
készülékben vízkő alakjában. A gépben a megengedett vízkő mennyisége 0,50 kg. 
 
Sz3. 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! 
 
Sz4. feladat (16 pont) 
4,23 g magnézium-karbid hidrolízisekor 1,225 dm3 25oC-os, standard nyomású szénhidrogén 
keletkezik. A gáz eltávozása után maradt anyag 39,2 g 25 tömeg%-os kénsavoldattal reagál. 
Számítsd ki: 
a) a magnézium-karbid képletét! 
b) a keletkezett szénhidrogén összegképletét! 
 
Sz5. feladat (20 pont) 
Egy zárt tartály propén és hidrogén elegyét tartalmazza, valamint a falába beépítve egy 
hidrogénező katalizátort. Kezdetben a hőmérséklet 300 K, a nyomás 70,0 kPa. Az elegyet 
megmelegítik, ekkor kémiai reakció játszódik le, amely teljes mértékben végbemegy. Az 
elegyet visszahűtve 300 K-re a nyomás 50,0 kPa lesz. A zárt tartályba ekkor még annyi 
oxigént adnak, hogy a teljes nyomás 300 kPa legyen. Az elegyet újra megmelegítik, majd 
visszahűtik 300 K-re. Ekkor a nyomás 195 kPa lesz. Mekkora a kiindulási elegy 
anyagmennyiség-százalékos (mól%-os) összetétele, és mekkora a kiindulási gázelegy 
sűrűsége 300 K-en és 70,0 kPa-on? 
A (talán) szükséges egyenletek: 
       CH2=CH−CH3 + H2 → CH3−CH2−CH3 
 CH2=CH−CH3 + 4,5 O2 → 3 CO2 + 3 H2O(f) 
 CH3−CH2−CH3 +  5 O2 → 3 CO2 + 4 H2O(f) 
                     H2 + 0,5 O2 → H2O(f) 
 


