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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 vagy nem elegendő, ott használjon 

külön lapot! Egy külön lapon csak egy feladat megoldása legyen, melyre írja fel a 

versenyzői kódot és a feladat számát! 

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

A feleletválasztásos tesztfeladatnál javítgatni 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! 

8. A számítási feladatokhoz a következő atomtömegeket használja: 

Ar(N) = 14,0 

Ar(O) = 16,0 

Ar(C) = 12,0 

Ar(Ar) = 39,9 

Ar(H) = 1,00 

Ar(Cl) = 35,5 

 

 

Ügyeljen arra, hogy áttekinthetően és szép külalakkal dolgozzon! 

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

Írja a bekeretezett helyre az egyetlen helyes, vagy az egyetlen helytelen válasz betűjelét! 

I. Az alábbi anyagok közül melyik anyag pH-ja kisebb, mint 7? 

A) Aminometán vizes oldata 

B) Esővíz 

C) Gipsszel telített vizes oldat 

D) Vér 

E) Vízzel összekevert szikes talaj szűrlete. 

II. Jelölje meg a reakciósebesség SI alapegységekkel felírt mértékegységét! 

A) mol∙dm–3∙s–1 

B) mol∙m–3∙s–1 

C) 
s dm

mol
3

 

D) 
3m

s mol
 

E) 
23 s dm

mol
 

III. Jelölje meg azt a folyamatot, amelyik biztosan exoterm! 

A) Túlhevített folyadék hirtelen forrásnak indulása. 

B) Túltelített gőz kondenzációja. 

C) Gázhalmazállapotú anyag oldása folyadékban. 

D) Reális gázok expanziója. 

E) Minden egyensúlyra vezető kémiai reakció. 

IV. Jelölje meg azt a sort, amelyikben 25 °C-on és standard nyomáson csak korlátlanul 

elegyedő anyagpárok vannak! 

A) HCl – víz gázolaj – paraffin 

B) butanol – víz metanol – etanol 

C) benzol – toluol víz – ammónia 

D) n-hexán – n-heptán NaCl – alkohol 

E) etánsav – víz metán – nitrogén 

V. Melyik sor az, amelyben a központi atomok oxidációs száma azonos? 

A) HClO3 
−2

72OS  −2

4HPO  

B) K2MnO4 
−

4MnO  HClO 

C) KNO3 
−

2NO  
−2

3CO  

D) −

42POH  KH(IO3)2 
−

3ClO  

E) −3

3PO  
−2

4MnO  H2S2O7 
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VI. Jelölje meg az autokatalitikus reakciót! 

A) Aromások brómozása FeBr3 katalizátorral 

B) CnH2n+2 + Cl2

ultraibolya fény
CnH2n+1–Cl + HC1 

C) Komplexometriás titrálás EDTA mérőoldattal. 

D) 10 Fe2+ + 2 KMnO4 +8 H2SO4 = K2SO4 + MnSO4 + 10 Fe3+ + 8 H2O 

E) Rézionok jodometriás meghatározása (2 Cu2+ + 4 I– = I2 + 2 CuI) 

VII. Hányas számmal jelzett függvény mutatja helyesen az alkánokban a szénatomok 

tömegszázalékos arányát a szénatomszám függvényében? 

 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

E) 5 

VIII. Mit jelent az „indifferens elektród” kifejezés? 

A) Nemesgázelektród másik elnevezése. 

B) Csak az elektródreakciót katalizáló anyag jelenlétében működő 

elektród. 

C) Olyan másodfajú elektród, amelyet nem reagáló védőgáz, pl. nitrogén 

vesz körül. 

D) Olyan elektród, amelynek anyaga nem vesz részt az 

elektródreakcióban. 

E) A standard hidrogénelektród más elnevezése. 



Versenyző kódja:  30  
 

5/12 

27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet 

54 524 03 Vegyész technikus 

IX. Melyik szerves vegyületcsoportra igaz, hogy a delokalizált elektronok száma a 2 + 4n 

képlettel számolható, ahol n = 2, 3, …? 

A) Aromás gyűrűt tartalmazó szénhidrogének. 

B) Konjugált kettőskötéseket tartalmazó szénhidrogének. 

C) Kondenzált gyűrűs szénhidrogének. 

D) Izolált policiklusos aromás szénhidrogének. 

E) Nincs ilyen szénhidrogén. 

X. Jelölje meg a hibás állítást! 

A) Ideális folyadékelegyek esetén a komponensek térfogatainak összege 

egyenlő az elegy térfogatával. 

B) Ideális elegy hőmérséklete egyenlő az elegyített komponensek 

hőmérsékletének a komponensek tömegének súlyozott átlagával. 

C) Ideális elegy készítésekor a komponensek között nem játszódik le 

kémiai reakció. 

D) Az ideális folyadékelegynek nincs azeotrópos összetétele. 

E) Az eutektikus összetételű elegynek van a legalacsonyabb 

fagyáspontja. 

2. feladat ….pont/ 10 pont 

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

A nem jelölt állapotjelzők értéke a táblázat két oldalán azonosak. 

Egy folyadékelegy fölötti gőztérben az 

illékonyabb komponens tenziója. 
 

Egy folyadékelegy fölötti gőztérben a 

kevésbé illékonyabb komponens tenziója. 

1 mol tökéletes gáz 
T

pV
 kifejezésének értéke 

25 °C hőmérsékleten, standard nyomáson. 

 Az univerzális gázállandó értéke. 

Párolgáshő abszolút értéke.  Kondenzációs hő abszolút értéke. 

A jégecet tömegszázalékos összetétele.  
A tömény salétromsav tömegszázalékos 

összetétele. 

A rektifikáló oszlop fejtermékének 

forráspontja. 
 

A rektifikáló oszlop fenéktermékének 

forráspontja. 

A 0,100 molalitású szőlőcukor vizes 

oldatának fagyáspontcsökkenése. 
 

A 0,100 molalitású NaCl vizes oldatának 

fagyáspontcsökkenése. 

1 mol ecetsav 1 mol etanollal való 

észterezésének konverziója. 
 

8 mol ecetsav 8 mol etanollal való 

észterezésének konverziója. 

A tiszta víz pH-jának és pOH-jának összege 

20 °C-on. 
 

A tiszta víz pH-jának és pOH-jának 

összege 50 °C-on. 

96500 C töltésmennyiséggel leválasztható 

hidrogéngáz térfogata. 
 

96500 C töltésmennyiséggel leválasztható 

oxigéngáz térfogata. 

Az oxigén átlagos oxidációs száma a 

H2S2O8-ban. 
 

Az oxigén átlagos oxidációs száma a 

K2MnO4-ban. 
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3. feladat ….pont/ 10 pont 

Az alábbi állításokról döntse el, hogy igazak, vagy hamisak! Tegyen X-et az állítás utáni 

megfelelő cellába! 

Állítás Igaz Hamis 

A grafit a vegyes kristályszerkezete miatt másodfajú vezetők közé tartozik.   

Az inhomogén és a heterogén fázis ugyan azt jelenti.   

Vegyületek képződéshője az a reakcióhő, amelyet akkor mérhetünk, ha az 

adott vegyület 1 mólját elemeinek standard körülmények között stabil 

módosulatából állítottuk elő. Akkor is, ha az adott vegyületet nem lehet 

elemeiből egy lépésben előállítani. 

  

Franciaország, Lengyelország, Németország közös jellemzője, hogy 

mindegyikről neveztek el a periódusos rendszerben egy elemet. 
  

Az extrakció alapja a megoszlási hányados.   

A legkisebb kényszer elve egyaránt alkalmazható kémiai és fizikai 

egyensúlyi folyamatokra. 
  

Az oxidációs számok összege valamennyi részecske esetén nulla.   

Egy mól Cu2+ és egy mól Ag+ leválasztásához egyaránt 96 500 C 

töltésmennyiség szükséges  
  

A hangyasav az egyetlen karbonsav, ami mutatja az aldehidekre jellemző 

ezüsttükör próbát. 
  

n db királis szénatomot tartalmazó molekula esetén a lehetséges 

sztereoizomerek száma 2n. 
  

4. feladat ….pont/ 5 pont 

Az alábbi koordinátarendszerekben rajzolja be azokat a diagramokat, amelyek a kémiai 

egyensúly kialakulását mutatják be! 

– Jelölje meg azt az időt, amikor a dinamikus egyensúly kialakult! 

– Jelezze az ábrán 1-es számmal a felső, 2-es számmal az alsó nyílnak megfelelő 

sebességet! 

– Jelezze az ábrán 3-as számmal a kiindulási, 4-es számmal termékeknek megfelelő 

koncentrációkat! 

 

re
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5. feladat ….pont/ 8 pont 

Az ábrán a víz fázisdiagramja látható. Az ábrán néhány pont betűvel lett jelezve. 

a

b c

d

e

f

g

n
y

o
m
ás

hőmérséklet  

A fázisdiagram alapján jelölje, hogy a betűvel jelzett pontokban milyen halmazállapot 

lehetséges! Tegyen X-et a megfelelő cellába! 

pont szilárd folyékony gőz 

a    

b    

c    

d    

e    

f    

g    

 

Milyen állapotot jelöl a szaggatott vonal? ........................................................  
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6. feladat 

100 cm3 vízből az oldott jódot 10,0 cm3 szén-tetrakloriddal kiráztuk. 

A vizes fázist 0,01 mol/dm3 koncentrációjú nátrium-tioszulfát mérőoldattal megtitráltuk. A 

fogyás 2,50 cm3 volt. 

A szerves fázisból 1,00 cm3 mintát 0,1 mol/dm3 koncentrációjú nátrium-tioszulfát 

mérőoldattal megtitráltuk. A fogyás 22,0 cm3 volt. 

 

A) Írja fel a titrálás reakcióegyenletét! ….pont/ 2 pont 

 

 

 

 

B) Számítsa ki a jód megoszlási hányadosát a víz – szén-tetraklorid között! 

 ….pont/ 8 pont 
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7. feladat ….pont/ 11 pont 

Egy vizsgálat szerint a be- és kilégezett levegő összetétele a következő: 

Komponens 
Belélegzett  Kilélegzett  

levegő összetétele térfogatszázalékban 

N2 78,3 78,6 

O2 20,38 15,10 

CO2 0,03 3,80 

Argon 0,93 0,90 

Vízgőz 0,36 1,60 

Összesen: 100 100 

A levegő egyéb összetevőitől, azok alacsony mértéke miatt tekintsünk el. 

Nyugodt légzéskor egy egészséges felnőtt ember 1 perc alatt 16-szor vesz levegőt, ekkor 

átlagosan 0,5 liter levegőt szívunk be és lélegzünk ki. 

A belélegzett levegő hőmérséklete egész nap 25 °C, a kilélegzett levegőé pedig 30 °C. 

A belélegzett levegő nyomása 1016 hPa, a kilélegzett levegőé pedig 1068 hPa 

Milyen irányba és mennyivel változik egy ember tömege naponta, ha csak a légzést vesszük 

figyelembe? 
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8. feladat 

A foszgén 400 K hőmérsékleten az alábbi reakció szerint disszociál: 

 COCl2(g) ⇌ CO(g) + Cl2(g) 

A folyamat egyensúlyi állandója ezen a hőmérsékleten Kc = 8,05∙10–4 mol/dm3. 

A) Írja fel a reakció koncentrációkkal felírt egyensúlyi állandóját! ….pont/ 1 pont 

 

 

 

B) A kiindulási anyag hány százaléka disszociál, ha 1 mol foszgén 

egy 25 dm3-es zárt edényben disszociál? ….pont/ 8 pont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) Határozza meg az egyensúlyi gázelegy térfogat-százalékos összetételét! 

 ….pont/ 6 pont 
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9. feladat 

100,0 cm3 sósavat (w = 10,00%, ρ = 1,047 g/cm3) és egy 100,0 cm3 kénsavoldatot tartalmazó 

(w = 10,00%, ρ = 1,066 g/cm3) elektrolizáló cellát sorba kapcsolunk és grafit elektródok 

alkalmazásával addig elektrolizáljuk, amíg a kénsavoldat két elektródján összesen 0,090 mol 

gáz fejlődik. 

A) Írja az elektródfolyamatokat az alábbi táblázatba: ….pont/ 4 pont 

 Katódfolyamat Anódfolyamat 

Sósav:   

Kénsavoldat:   

 

B) Számítsa ki, hogy hány tömegszázalékos lett a két oldat az 

elektrolízis végén! ….pont/ 10 pont 
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10. feladat ….pont/ 7 pont 

 

Számítással igazolja, hogy ecetsavból nem lehet 1,00 pH-jú oldatot készíteni! 

Ks = 1,75∙10–5 mol/dm3 

 

 


