
IV. fejezet: Az anyagok szerkezete és tulajdonságai – A változat 
 

1. Határozd meg egy mondatban az alábbi fogalmakat! (4 pont) 

Kovalens kötés: ……………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Ion: ………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Írd az állítás elé a hozzá tartozó anyag betűjelét! (12 pont) 

 

 

 

 

 

 

 

A) kén 

B) vas 

C) víz 

D) grafit 

E) mészkő 

 

 

 

 

 

 

 

 

…… 1. Molekulái polárisak. 

…… 2. Kristályrácsát fématomok alkotják. 

…… 3. Atomrácsos szerkezetű elem. 

…… 4. Nyolcatomos molekulákból áll. 

…… 5. Vízben nem oldódó kalciumvegyület. 

…… 6. Halmazában kationok és anionok kapcsolódnak össze. 

…… 7. Sárga színű, szilárd elem. 

…… 8. Molekulái apolárisak. 

…… 9. Puha anyag, amely vezeti az elektromos áramot. 

…… 10. Alacsony olvadáspontú szilárd anyag. 

…… 11. Jó oldószere a poláris molekulájú anyagoknak. 

…… 12. Különleges tulajdonsága, hogy mágnesezhető.

 

3. A molekulák szerkezete (10 pont) 

 

a) Hány vegyértékelektronja van az alábbi atomoknak? Írd a megfelelő számú pontot a vegyjelek köré! 

 

 

H   O   N   Cl 
 

b) Írd fel az alábbi molekulák szerkezeti képletét a kötő- és a nemkötő elektronpárok feltüntetésével! 

 

klór nitrogén víz ammónia hidrogén-klorid 

 

 

 

 

 

    

 

c) A hidrogén-klorid nagyon jól oldódik vízben. Mi ennek a molekulaszerkezeti magyarázata? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

 



4. Az ionvegyületek (8 pont) 

 

a) Milyen töltésű ionokat képeznek az alábbi atomok? Alakítsd át a vegyjelüket a töltések kiegészítésével 

ionképletté! 

 

K  O  Al  Mg  Cl 
 

b) Milyen összetételű ionvegyületeket képeznek egymással az alábbi ionok? Képlettel válaszolj! 

 

Ca2+ és S2-: ………………………. Na+ és S2-: …………………………… 

 

c) Mekkora a réz-szulfát (CuSO4) moláris tömege? Számítsd ki a periódusos rendszer adatai alapján! 

 

M(CuSO4) = ……………………. g/mol. 

 

 

5. A gyémánt szerkezete és tulajdonságai (11 pont) 

 

Húzd alá a helyes választ! 

a) A gyémánt kristályait felépítő részecskék: atomok – ionok – molekulák 

b) A részecskéket a kristályrácsban összetartó kötés: kovalens – ionos – fémes – másodrendű 

c) A gyémánt halmazállapota szobahőmérsékleten: gáz – folyadék – szilárd 

d) A gyémánt olvadáspontja: alacsony – magas 

e) A gyémánt keménysége: kicsi (puha) – nagy (kemény) 

f) A gyémánt megmunkálhatósága: könnyű – nehéz 

g) A gyémánt oldhatósága: vízben jó – benzinben jó – nem oldható 

h) A gyémánt az elektromos vezetése alapján: szigetelő – elektromos vezető 

 

Magyarázd meg röviden az e) kérdésre adott válaszodat! 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Válaszd ki az alábbi ábrák közül azt, amelyik a gyémánt szerkezetét szemlélteti! Karikázd be a betűjelét! 
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