
Versenyző kódja:  35  
 

29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet 

54 524 03 Vegyész technikus 

 

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA 
 

Országos Szakmai Tanulmányi Verseny 
 

Elődöntő 
 

KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR 
 

 

Szakképesítés: 

54 524 03 Vegyész technikus 

 

 

SZVK rendelet száma: 

29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet 

 

 

Komplex írásbeli: 

Vegyipari műszaki feladatok 

 

 

Elérhető pontszám: 100 pont 

 

Az írásbeli verseny időtartama: 180 perc 

 

 

2018. 

 

 
 

Javító neve   Elért pontszám  

Aláírása     



Versenyző kódja:  35  
 

2/11 

29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet 

54 524 03 Vegyész technikus 

 

Fontos tudnivalók 
 

Kedves Versenyző! 

 

1. A feladatokat – ahol ez jelölve van – a kiadott feladatlapon kell megoldani! Ha egy 

feladatnál a kijelölt hely nem elegendő, akkor használjon külön lapot! Egy külön lapon 

csak egy feladat megoldása legyen! A külön lapra feltétlenül írja rá a kódszámát és 

azt, hogy melyik feladat megoldása van rajta! 

2. A feladatokat figyelmesen olvassa el! A válaszokat a feladatban előírt módon adja meg! 

A feleletválasztásos tesztfeladatnál javítani tilos, a javított válaszok nem értékelhetők! 

3. A feladatok megoldásához zsebszámoló gépen kívül segédeszközként csak a 

függvénytáblázat használható! A függvénytáblázat adatait a feladatsor adatainak 

megfelelő mértékben kerekítse! A függvénytáblázatban megtalálható és a feladatokban 

is megadott adat esetén a feladatban megadott értéket használja! 

4. Ha piszkozati papírt használ, akkor azokat a tisztázati lapokra történő átírás után egy 

átlós vonallal húzza át! 

5. A számítási feladatokban ügyeljen a mértékegységek helyes használatára és az 

eredmények megfelelő pontossággal történő megadására! 

6. A feladatok megoldása csak kék vagy fekete tollal történhet. A ceruzával írt részek nem 

fogadhatók el! 

7. Meg nem engedett segédeszköz használata a vizsgából való kizárást vonja maga után! 

 

Ügyeljen arra, hogy áttekinthetően és szép külalakkal dolgozzon! 

 

Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk! 
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1. feladat ..... pont / 10 pont 

Minden feladatnál a betűjel bekarikázásával jelölje meg az egyetlen helyes, vagy az egyetlen 

helytelen választ! 

I. Az alábbi anyagok közül melyiknek a vizes oldata nem semleges kémhatású?  

A) NaCl 

B) alkohol 

C) NH4Cl 

D) aceton 

E) Na2SO4 

II. Az alábbiak közül melyik reakció felezési ideje biztosan független a kiindulási 

koncentrációtól? Jelölje meg a helyes választ! 

A) H2 + I2 = 2 HI 

B) CH2 = CH2 + I2 = CH2I – CH2I 

C) C2H5OH + CH3COOH = CH3COOC2H5 + H2O 

D) C6H6 + 3 Cl2 = C6H6Cl6 

E) A fenti reakciók mindegyikének felezési ideje függ, vagy függhet a kiindulási 

koncentrációtól. 

III. Az alábbiak közül melyik az az eset, amelynél a reakciósebesség megváltozik, de az 

egyensúlyi állapot biztosan nem? 

A) Gazdasági okokból a kiindulási anyagok közül az olcsóbbikat nagyobb 

feleslegben alkalmazzuk. 

B) A reakciót nagyobb nyomáson hajtjuk végre. Ezért a reaktor falvastagságát 

növeljük. 

C) A termék egy részét elvezetjük a reakciótérből. 

D) A jobb termelékenység érdekében katalizátort használunk. 

E) A reaktort hőszigeteléssel láttuk el. Ez csökkentette a hőveszteséget, és ezáltal 

nőtt a reakciótér hőmérséklete. 

IV. Jelölje meg azt a sort, amelyikben csak egyetlen vízben jól oldódó, vagy vízzel 

korlátlanul elegyedő anyag van! 

A) benzol etánsav glicerin jégecet sztearinsav 

B) Ca3(PO4)2 metanal etil-alkohol aminobenzol benzoesav 

C) timföld szuperfoszfát vízkő karbamid gázolaj 

D) benzol toluol metanol glikol zsírsavak 

E) CaCO3 PVC AgCl szuperfoszfát hexán 

V. Az alábbi sók közül melyik nem hidrolizál? 

A) NH4Cl 

B) CH3COONa 

C) KNO3 

D) AgNO3 

E) Na2HPO4 

Oldalpontszám: ..... pont / 10 pont 
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VI. Jelölje meg az alábbi reakciók közül azt, amelyben nem keletkezik észter! 

CH3 C
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O
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VII. Hány izomerje van a C4H8 összegképletű szénhidrogénnek? 

A) 3 

B) 4 

C) 5 

D) 6 

E) 7 

VIII. A hétköznapi életben hol találkozhatunk tioalkohollal? 

A) PB-gáz illetve a földgáz szagosítására etántiolt (C2H5SH, régebbi nevén etil-

merkaptán) használnak. 

B) Zsírok, olajok avasodása során keletkezik. 

C) A szulfoklórozással előállított mosószerekben melléktermékként van. 

D) A zsíralkohol-szulfonátokban, illetve az ezekből előállított mosószerekben. 

E) Hordók kénezésére, fertőtlenítésére használják. 

IX. Jelölje az igaz állítást! Az ozmózisnyomás… 

A) egyenesen arányos az oldat anyagmennyiség-koncentrációjával. 

B) törvényét a Raoult-koncentrációval felírva, az nem függ a hőmérséklettől. 

C) arányos az oldat móltörtjének négyzetgyökével. 

D) független a hőmérséklettől. 

E) nem függ az oldat összetételétől. 

X. Jelölje az igaz állítást! A folyadékok tenziója… 

A) a homorú folyadékfelszín felett nagyobb, mint a sík felszín felett. 

B) nő, ha a folyadékban jól oldódó, de nem párolgó anyagot oldunk. 

C) a súlytalanság állapotában elhanyagolhatóan kicsi. 

D) a hőmérséklet emelésével lineárisan nő. 

E) a hőmérséklet emelésével exponenciálisan nő. 
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2. feladat ..... pont / 7 pont 

F
o

rr
ás

p
o

n
t

xB x'B
 

Az ábrán egy A és B komponensből álló folyadékelegy 

forráspontdiagramja van. 

A) Jelölje az ábrán G betűvel a gőzfázisú területet, 

  F betűvel a folyadékfázisú területet, 

  K betűvel a kétfázisú területet! 

B) Rektifikáló oszlopban desztillálva az elegyet, az A és B 

komponensek közül melyik lesz a fejtermék? 

  Válasz:  ........................  

C) Fogalmazza meg a folyadékelegyek párolgására vonatkozó Konovalov első 

törvényét! .......................................................................................................................  

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

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

3. feladat ..... pont / 9 pont 

Tegye ki a következő állítások közé a megfelelő relációjelet! (<, =; >) 

 

Az etanol molekulájának polaritása.  A metanol molekulájának polaritása. 

A 0,1 mol/dm3 koncentrációjú ecetsav 

(etánsav) pH-ja. 
 

A 0,1 mol/dm3 koncentrációjú hangyasav 

(metánsav) pH-ja. 

Nitrogéngáz levegőhöz viszonyított 

relatív sűrűsége 25 °C-on, standard 

nyomáson. 

 

Nitrogéngáz levegőhöz viszonyított 

relatív sűrűsége 0 °C-on, standard 

nyomáson. 

1 kg 0 °C hőmérsékletű jég térfogata.  1 kg 0 °C hőmérsékletű víz térfogata. 

Az ammónia moláris tömege.  

A részben elbomlott ammóniából 

keletkezett gázelegy átlagos moláris 

tömege. 

1 C töltésmennyiség által fejleszthető 

klórgáz térfogata. 
 

1 C töltésmennyiség által fejleszthető 

hidrogéngáz térfogata. 

A Zn│Zn2+ elektród elektródpotenciálja.  
A standard hidrogénelektród 

elektródpotenciálja. 

Etanol gyors, tökéletes égése közben 

felszabaduló reakcióhő. 
 

Etanol szervezetben történő tökéletes 

égése közben felszabaduló reakcióhő. 

A móltörtek összege a gáz 

halmazállapotú, tiszta levegőben. 
 

A tömegtörtek összege a cseppfolyós 

halmazállapotú, tiszta levegőben. 

 

 

 

Oldalpontszám: ..... pont / 16 pont 
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4. feladat ..... pont / 10 pont 

Az alábbi, egyensúlyokra vonatkozó állításokról döntse el, hogy igazak, vagy hamisak! 

Tegyen X-et az állítás utáni megfelelő cellába! 

Állítás Igaz Hamis 

A) 

A nyitott rendszerben lejátszódó kémiai folyamatok soha nem 

vezetnek egyensúlyra, mert a részt vevő anyagok eltávozhatnak a 

rendszerből. 

  

B) 
A dinamikus egyensúlyi állapot csak kémiai reakciókra 

értelmezhető. 
  

C) 
Az egyensúlyra vezető kémiai reakcióra érvényes az egyensúlyi 

állandó. 
  

D) 

A koncentrációkkal felírt egyensúlyi állandó egy tört, melynek 

számlálójában és a nevezőjében is a részt vevő anyagok 

koncentrációi vannak, ezért az egyensúlyi állandónak nincs 

mértékegysége. 

  

E) 
Egy reakció dinamikus egyensúlyi állapota a reakció mindkét 

irányából elérhető. 
  

F) 

Ha egy dinamikus egyensúlyi állapotban lévő rendszerben az 

egyensúlyt megbontjuk azzal, hogy kiindulási anyagot adunk a 

rendszerhez, az egyensúly többé nem áll be. 

  

G) 
Ha egy rendszert, amelyben egyensúlyi állapotban lévő exoterm 

reakció játszódik le, melegítünk, a termék mennyisége csökken. 
  

H) 
Ha az egyensúlyra vezető reakcióhoz katalizátort is használunk, 

akkor végül több termék keletkezik. 
  

I) 

Egy dugattyúval zárt edényt félig töltöttünk vízzel és hosszú ideig 

hagytuk állni egy állandó hőmérsékletű helyen. A dugattyúval 

csökkentjük a gőztér térfogatát. Ekkor a folyadékfázis tömege 

növekedni fog. 

  

J) 
A vizes oldatok pH-ja egyes esetekben azért nem 7, mert a víz 

disszociációs z egyensúlyát toltuk el valamelyik irányba.  
  

5. feladat ..... pont / 9 pont 

Rajzolja be egy állandó anyagmennyiségű ideális gáz izoterm, izochor és izobár 

állapotváltozásait az alábbi koordinátarendszerekbe! Mindhárom koordinátarendszerben 

ábrázolja mindhárom állapotváltozást! A függvényeken egyértelműen jelezze, hogy melyik az 

izoterma, izobár, illetve izochor! 

p

V

T

V

p

T
 

Oldalpontszám: ..... pont / 19 pont 
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6. feladat ..... pont / 8 pont 

Olvassa el az alábbi táblázatban jelölt állításokat! Válassza ki és írja az állítások utáni üres 

cellákba azt a betűt, amelyik illik az állításra! 

A) n-bután 

B) but-1-én 

C) but-2-én 

D) buta-1,3-dién 

E) egyik sem 

 

Állítás Válasz 

1. Molekulájában minden atom egy síkban van.  

2. C–C kötéseinek hossza az egyszeres és a kétszeres kötés hossza 

között van. 
 

3. Delokalizált elektronrendszert tartalmaz.  

4. A brómmal szubsztitúciós reakcióba lép.  

5. Brómaddíciója során olyan vegyület is keletkezik, amelynek van 

cisz–transz izomerje. 
 

6. HCl-addíciójával csak 2-klórbután keletkezik.  

7. HCl-addíciójával főleg 2-klórbután keletkezik.  

8. Gumiipari alapanyag is lehet.  

 

7. feladat 

A dolomit két fő összetevője a CaCO3 és a MgCO3. 

Dolomit minta kémiai elemzését kell elvégezni. Ehhez bemértünk 1,0023 g mintát, sósavban 

feloldottuk, majd az oldatból 500 cm3 törzsoldatot készítettünk. 

A törzsoldatból 50,0 cm3-t pipettáztunk egy titrálólombikba. A pH-t 12-re állítottuk és EDTA 

mérőoldattal titráltuk. A fogyások átlaga 10,75 cm3 volt. Ezen a pH-n az EDTA csak a 

kalciummal reagál. 

További vizsgálat során a törzsoldatból 50,0 cm3-t pipettáztunk egy titrálólombikba. A pH-t 

10-re állítottuk és EDTA mérőoldattal titráltuk. A fogyások átlaga ekkor 21,40 cm3 volt. 

A) Számítsa ki a dolomitminta kalcium-karbonát-tartalmát tömegszázalékban! 

 ..... pont / 6 pont 

Oldalpontszám: ..... pont / 14 pont 
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B) Számítsa ki a dolomitminta magnézium-karbonát-tartalmát tömegszázalékban! 

 ..... pont / 6 pont 

c(EDTA) = 0,0502 mol/dm3 

M(CaCO3) = 100,1
mol

g
 M(MgCO3) =  84,3

mol

g
 

 

Oldalpontszám: ..... pont / 6 pont 
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8. feladat 

A háztartási ételecetet különböző összetételben hozzák forgalomba. Jellemző a 6, 10, 15 és 20 

tömegszázalékos ételecet. 

Egy háztartási ecetet tartalmazó palackból 19,55 gramm mintát vettünk, és belőle 250,0 cm3 

törzsoldatot készítettünk. 

A törzsoldatból 20,0 cm3 kipipettázva 0,2033 mol/dm3 koncentrációjú NaOH mérőoldattal 

titrálva az átlagos fogyás 18,90 cm3 volt. 

A) A fentiek közül milyen névleges összetételű termékből származott a minta? Csak a 

számítással igazolt választ lehet elfogadni! ..... pont / 5 pont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Az fenti névleges összetételű oldatok sűrűségei: ..... pont / 6 pont 

Összetétel Sűrűség (g/cm3) 

6% 1,0069 

10% 1,0126 

15% 1,1095 

20% 1,0261 

Számítsa ki a törzsoldat pH-ját! 

Az ecetsav disszociációs állandója Ks = 1,75∙10–5 mol/dm3. 

A számítás során a kiszámított és a névleges összetétel sűrűségei közti eltérést el 

lehet hanyagolni. 

Ar(C) = 12,0 Ar(O) = 16,0 Ar(H) = 1,00 

Oldalpontszám: ..... pont / 11 pont 
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9. feladat 

A) Hány °C a fagyáspontja annak a benzolos oldatnak, amelyet 1,00 g naftalin (C10H8) 

és 114,0 cm3 benzol felhasználásával készítettünk? ..... pont / 5 pont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Mi lesz a fagyáspont, ha az előbbi oldathoz 1,00 g antracént (C14H10) adunk? 

 ..... pont / 4 pont  

A benzol fagyáspontja 5,5 °C, molális fagyáspontcsökkenése 5,12 
mol

K kg
. 

A benzol sűrűsége: 0,8772 g/cm3 

Ar(C) = 12,0 Ar(H) = 1,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. feladat 

A dinitrogén-tetroxid bomlása egyensúlyra vezető folyamat, amelynek Kc egyensúlyi 

állandója 25 ºC hőmérsékleten és standard nyomáson 4,6·10–3 mol/dm3. 

N2O4 2 NO2 

A) Írja fel a reakció koncentrációkkal felírt egyensúlyi állandójának képletét! 

 ..... pont / 2 pont 

 

 

 

B) Számítsa ki az egyensúlyi gázelegy átlagos moláris tömegét! ..... pont / 7 pont 

Oldalpontszám: ..... pont / 18 pont 
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C) Határozza meg az egyensúlyi gázelegy abszolút és nitrogénre vonatkoztatott relatív 

sűrűségét! ..... pont / 4 pont 

 

 

 

 

D) Hogyan változik meg a gázelegy abszolút sűrűsége, ha változatlan hőmérséklet 

mellett az eredeti érték kétszeresére növeljük a gázelegy térfogatát?  

Ar(N) = 14,0 Ar(O) = 16,0 ..... pont / 2 pont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elérhető pontszám:  100 pont 

 

Elért pontszám:  ...........  pont 

Oldalpontszám: ..... pont / 6 pont 


