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Fontos tudnivalók 
 

Kedves Versenyző! 

 

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

feladatoknál, amelyeknél erre nincs kijelölt hely, ott használjon külön lapot! Egy külön 

lapon csak egy feladat megoldása legyen! 

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 hozott, 

tiszta 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! 

• Az alábbi anyagok közül melyik anyag pH-ja biztosan kisebb, mint 7? 

A) Vezetékes vízre kötött, de kimerült ioncserélt gyantát tartalmazó ioncserélő 

oszlopból kifolyó víz. 

B) Frissen kiforralt és lehűtött desztillált víz. 

C) Ammónium-klorid-oldat. 

D) Karbamid vizes oldata 

E) Vízzel összekevert szikes talaj szűrlete. 

• Az alábbi reakciók közül melyik biztosan elsőrendű reakció? 

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 közül egyik esetben sem. 

• Az alábbiak közül melyik az az eset, amelyben az egyensúlyi állapot biztosan úgy 

változik meg, hogy nagyobb lesz a konverzió? 

A) A korábbiakban alkalmazott katalizátor helyett hatékonyabb katalizátort 

használunk. 

B) A reakciót nagyobb nyomáson hajtjuk végre, ami több terméket eredményez. 

C) Folyadékfázisban lejátszódó reakció esetén a termék egy részét elvezetjük (pl. 

kidesztilláljuk) a reakciótérből. 

D) Gázfázisú bomlási reakció esetén kis moláris tömegű inert gázzal (pl. héliummal) 

hígítjuk a rendszert. Ez csökkenti az átlagos moláris tömeget, ami kedvez a 

kiindulási, nagyobb moláris tömegű anyag bomlásának. 

E) Exoterm reakció esetén a reakcióhőt úgy hasznosítjuk, hogy a reaktort 

hőszigeteléssel lájuk el. Ezáltal magasabb hőmérsékletű reakciótérben több 

termék keletkezik. 

• Jelölje meg azt a sort, amelyikben csak vízben jól oldódó, vagy vízzel korlátlanul elegyedő 

anyagok vannak! 

A) fenol metánsav glicerin jégecet sztearinsav 

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

C) timsó trisó metanol karbamid ammónia 

D) benzol toluol metanol glikol zsírsavak 

E) CaCO3 poli(vinil-alkohol) AgCl szuperfoszfát hexán 

 

 

Oldalpontszám: ….. pont / 10 pont 
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• Melyik sor az, amelyben a központi atomok oxidációs számainak összege a legnagyobb? 

A) HClO3 
−2

4SO  

B) K2MnO4 
−

4MnO  

C) KNO3 
−

2NO  

D) −

42POH  KIO3 

E) −3

3PO  
−2

4MnO  

• Jelölje meg az alábbi reakciók közül azt, amelyben nem fejlődik hidrogén! 

A) Rézre 1:1 hígítású salétromsavat öntünk. 

B) Cinkre 1:1 hígítású sósavat öntünk. 

C) Vaslemezt híg kénsavba mártjuk. 

D) Horganyzott lemezt híg kénsavba mártjuk. 

E) Nátrium amalgámra vizet öntünk. 

• Milyen viszonyban van egymással az ábrán látható két molekula: 

C C

CH3

Cl

Br

CH3

C C

Br

CH3

Cl

CH3
 

A) Különböző az összegképletük. 

B) Különböző a konstitúciójuk. 

C) Cisz-transz izomerek. 

D) Enantiomerpár. 

E) Teljesen azonos a konstitúciójuk és a konfigurációjuk. 

• Az alábbiak közül hol nem használnak nemesgázt? 

A) Hagyományos fénycsövekben. 

B) Energiatakarékos égőkben. 

C) LED fényforrásokban. 

D) Meteorológiai ballonokban. 

E) Hagyományos izzólámpákban. 

• Jelölje meg a hibás állítást! 

 

A dinamikus viszkozitás… 

A) mértékegysége Pa∙s. 

B) értéke reális gázok esetén nulla. 

C) az az erő, amely ahhoz szükséges, hogy egymástól egységnyi távolságban levő, 

egységnyi felületű folyadékrétegeket egységnyi relatív sebességgel mozdítsunk el. 

D) jelentős mértékben függ a hőmérséklettől. 

E) függ a nyomástól. 

javascript:test(8,1)
javascript:test(8,2)
javascript:test(8,3)
javascript:test(8,5)
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• Jelölje meg a hibás állítást! 

A) A nátrium-klorid vizes oldatban nem hidrolizál. 

B) A töményebb pufferoldatnak nagyobb a pufferkapacitása. 

C) Azonos anyagmennyiség-koncentráció esetén a sósav pH-ja nagyobb, mint a 

kénsav pH-ja. 

D) Ecetsavból nem lehet 1,00-es pH-jú oldatot készíteni. 

E) Egy erős sav pH-ja mindig kisebb, mint egy gyenge sav pH-ja. 

 

2. Feladat             ….. pont / 7 pont 

Az ábrán a nemesgázok Maxwell-Boltzmann sebesség-eloszlási diagramja látható, egy adott 

hőmérsékleten. Tanulmányozza az ábrát és válaszoljon a kérdésekre! 

V
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Ar

Ne

He

 

 

A) Melyik gáznak a legnagyobb az átlagos sebessége? ..............................  

B) Tegye a négyzetbe a megfelelő relációjelet (<; =; >)! 

Az argon átlagsebessége  360 m/s. 

C) Húzza alá a helyes választ! Egyetlen neonatom sem mozog 1200 m/s-ot 

meghaladó sebességgel. Igaz Hamis 

D) A kripton sebességeloszlása nem szerepel az ábrán. Kb. mekkora az átlagos 

sebessége az adott hőmérsékleten?  ................................. 

E) Rajzolja be az ábrába a xenon sebességeloszlását az adott hőmérsékletnél nagyobb 

hőmérsékleten! 

 

 

Oldalpontszám: ….. pont / 7 pont 
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3. Feladat ….. pont / 10 pont 

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

1 mol tökéletes gáz p∙V szorzata 

25 °C hőmérsékleten. 
 

1 mol tökéletes gáz p∙V szorzata 

0 °C hőmérsékleten. 

A tiszta víz tenziója.  A sós víz tenziója. 

Egy folyadék párolgó molekuláinak 

száma egy zárt edényben. 
 

Egy folyadék kondenzálódó 

molekuláinak száma egy zárt edényben. 

A metanol tenziója normális 

forráspontján. 
 A víz tenziója normális forráspontján. 

Azeotrópos összetételű elegyben a 

folyadékfázis összetétele. 
 

Azeotrópos összetételű elegyben a 

gőzfázis összetétele. 

A 0,1 mol/dm3 koncentrációjú ecetsav 

disszociációfoka 25 °C hőmérsékleten. 
 

A 0,1 mol/dm3 koncentrációjú ecetsav 

disszociációfoka 25 °C hőmérsékleten. 

A kén átlagos oxidációs száma a 

H2S2O7-ban. 
 

A mangán átlagos oxidációs száma a 

K2MnO4-ban. 

A 0,1 molalitású szacharóz vizes 

oldatának fagyáspontja. 
 

A 0,1 molalitású glikol vizes oldatának 

fagyáspontja. 

A jód koncentrációja a víz-kloroform 

rendszer vizes fázisában. 
 

A jód koncentrációja a víz-kloroform 

rendszer kloroformos fázisában. 

A Cu│Cu2+ standardpotenciálja.  A Ni│Ni2+ standardpotenciálja. 

4. Feladat ….. pont / 10 pont 

Az alábbi, elektrokémiai rendszerekre vonatkozó állításokról döntse el, hogy igazak, vagy 

hamisak! Tegyen X-et az állítás utáni megfelelő cellába! 

Állítás Igaz Hamis 

A) 
A hidrogénelektród elektródpotenciálja megállapodás szerint 

mindig nulla. 
  

B) 
Az elsőfajú vezetőkben a vezetést a szabad mozgásra képes 

elektronok biztosítják. Ebbe a csoportba csak a fémek tartoznak. 
  

C) 

Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta, André-Marie 

Ampère, Georg Simon Ohm és Ernst Werner von Siemens fizikusok 

mindegyikéről neveztek el egy-egy elektromos mennyiség 

mértékegységét. 

  

D) 
Ha egy elektródon egy adott ion nem semlegesítődik, csak 

megváltozik a töltésszáma, akkor az nem lehet elektródfolyamat.  
  

E) 
Másodfajú elektródok alkalmasak az elektródpotenciál abszolút 

értékének meghatározására. 
  

F) 
Galvánelem létrehozásához nem szükséges, hogy a két elektród 

anyagi minősége különbözzön. 
  

G) Az elektromotoros erő mértékegysége a newton.   

H) 96 500 C töltésmennyiség egyenlő 26,8 Ah töltésmennyiséggel.   

I) 

Két sorba kapcsolt elektrolizáló cellában levált anyagok tömegeinek 

aránya mindig megegyezik a levált ionok atomtömegeinek 

arányával. 

  

J) 
Híg vizes oldatban az alkáli fémek indifferens elektródokon nem 

válnak le. 
 

 

 

Oldalpontszám: ….. pont / 20 pont 
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5. Feladat            ….. pont / 10 pont 

Tételezzük fel, hogy a kétkomponensű folyadékelegy „A” és „B” komponensekből áll. 

Rajzolja meg folyadékelegyek táblázatban megadott feltételeknek megfelelő tenziógörbéit! 

Jelölje L betűvel a likvidusz, V betűvel a vapor görbéket! 

Válaszoljon a táblázat kérdéseire! 

 1. 2. 

 

A folyadékelegy minimális 

forrásponttal rendelkező 

azeotrópos elegyet alkot. 

A komponensek ideális 

folyadékelegyet alkotnak és az 

elegy „A” komponensének 

magasabb a forráspontja. 

 

xA és xA

,

te
n
zi

ó

 
xA és xA

,

te
n
zi

ó
 

A tenziógörbéken 

melyik állapotjelző 

állandó? 

 

Rektifikáló oszlopon 

desztillálva mi lesz a 

fejtermék? 

  

Rektifikáló oszlopon 

desztillálva mi lesz a 

fenéktermék? 

  

Fázisok száma a 

likvidusz és a vapor 

görbék között. 

 

 

 

Oldalpontszám: ….. pont / 10 pont 
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6. Feladat           ….. pont / 10 pont 

Egy laboratóriumban összegyűlt és feleslegessé vált 2,50 dm3 sósav és 1,65 dm3 kalcium-

hidroxidot tartalmazó oldat. Környezetvédelmi okból megsemmisítés előtt összeöntötték a két 

oldatot semlegesítés céljából. Előtte meghatározták a két oldat koncentrációját. 

A meghatározás eredménye: sósav: 0,01056 mol/dm3, 

 kalcium-hidroxid-oldat: 0,00801 mol/dm3 

A) Számítsa ki az eredeti oldatok pH-ját! 

B) Számítsa ki az összeöntés utáni oldat pH-ját! 

A híg oldatokra való tekintettel az összeöntés során a térfogatok összeadódnak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oldalpontszám: ….. pont / 10 pont 
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7. Feladat           ….. pont / 13 pont 

Az etanol és az ecetsav egyensúlyra vezető reakciójának egyensúlyi állandója Kc = 4. 

A) Írja fel a lejátszódó reakciót! 

B) Mi az egyensúlyi állandó mértékegysége? Válaszát indokolja! 

C) Mekkora a konverzió, ha a kiindulási anyagokat a reakcióegyenletnek megfelelő 

anyagmennyiség arányokban reagáltatjuk? 

D) Mekkora feleslegben legyen az ecetsav, hogy etanolra vonatkoztatott konverzió 

legalább 96% legyen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oldalpontszám: ….. pont / 13 pont 
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8. Feladat             ….. pont / 9 pont 

100,0  cm3
 0,100 gramm jódot tartalmazó vizes oldatot extrahálunk 100,0 cm3 szén-

diszulfiddal. A jód hány százaléka marad a vizes fázisban? 

A megoszlási hányados értéke 588. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oldalpontszám: ….. pont / 9 pont 
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9. Feladat           ….. pont / 12 pont 

Gázelegyet készítünk 2,00 dm3 93,30 kPa nyomású nitrogénből és 5,00 dm3 azonos 

hőmérsékletű, 112,0 kPa nyomású metánból. A gázelegy térfogata megegyezik a két térfogat 

összegével. 

A) Határozza meg az így elkészített gázelegy nyomását kPa-ban! 

B) Számítsa ki az egyes gázok parciális nyomását az elegyben! Az eredményt kPa-

ban adja meg! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oldalpontszám: ….. pont / 12 pont 
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10. Feladat             ….. pont / 9 pont 

A KMnO4 HI-dal savas közegben az alábbi kiegészítendő és rendezendő reakcióegyenlet 

szerint reagál: 

KMnO4 + HI + H2SO4 = K2SO4 + MnSO4 + I2 

A) Határozza meg az egyenlet együtthatóit és pótolja az esetleg szükséges vizet! 

B) 10,0 g 96,0%-os tisztaságú KMnO4 hatására hány g I2 szabadul fel? 

C) Hány cm3 w = 20%-os HI-oldat (sűrűség 1,16 g/cm3) szükséges a reakcióhoz, ha a 

HI-ot 10% feleslegben alkalmazzuk? 

M(KMnO4) = 158 g/mol M(HI) = 128 g/mol M(I2) = 254 g/mol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oldalpontszám: ….. pont / 9 pont 
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