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KEDVES DIÁKOK!

A könyv, amelyet a kezetekben tartotok, egy kétkötetes kémia-feladatgyűjtemény második kötete. A kiadvány célja 
segíteni az emelt óraszámú képzésben részt vevő, valamint az emelt szintű kémia-érettségivizsgára készülő tanu-
lókat.

2024. január 1-je után a kétszintű érettségi megújuló vizsgaleírás és követelményrendszer szerint kerül megszerve-
zésre. A részletes érettségivizsga-követelmények, valamint a vizsgaleírás a következő linken érhető el: 
https://bit.ly/3ouCNc2*.

A kétkötetes feladatgyűjtemény olyan feladattípusokat tartalmaz, amelyek az emelt szintű érettségi vizsga írásbeli, 
valamint szóbeli részén megjelennek.

Az írásbeli vizsgatevékenység során az elméleti ismeretekkel 50-60, míg számításból 40-50 pont gyűjthető össze.
Az esettanulmány feladatok célja a természettudományos szöveg értelmezési szintjének mérése. A feladat része 
egy legfeljebb 6000 karakter hosszúságú szöveg, amely alapján a kémiai ismeretek birtokában lehet megválaszolni 
a feltett kérdéseket.
Az egyszerű választásos feladatok a kémiai ismeretek pontos elsajátítását várják el a vizsgázótól. Az ilyen felada-
tok esetében az öt válaszlehetőség közül ki kell választani az egyetlen helyes vagy az egyetlen helytelen választ.
A négyféle asszociációs feladatok segítik az összehasonlítási képesség megerősítését. Az ilyen típusú felada-
tokban általában két-két anyag tulajdonságainak vagy két-két reakció(típus) jellemzőinek összehasonlítása jelenik 
meg.
A táblázatos feladatok szintén az összehasonlító képességek megerősítését hivatottak segíteni. Ezekben az egyes 
anyagok legfontosabb tulajdonságainak bemutatása szokott megjelenni a szerkezeti sajátságokon, fizikai jellem-
zőkön, illetve reakciókon keresztül. Igen gyakori az ilyen feladatok esetében az, hogy a tulajdonságok alapján kell 
rájönni arra, hogy mely anyago(ka)t kell a táblázatban bemutatni.
Az elemző és kísérletelemző feladatok célja az egyszerűen elvégezhető kémiai kísérletek eredményeinek 
bemutatása, a tapasztalatok magyarázata. A kísérletelemző feladatok esetében gyakran a tapasztalatok alapján 
kell beazonosítani a reagáló anyagokat.

Az írásbeli tevékenység egyik sarkalatos pontja a számítási feladatok rész. Ahogy az érettségi vizsgán, úgy ebben 
a feladatgyűjteményben is különböző típusú és nehézségű számítási feladatok jelennek meg. Az elsajátítást segí-
tendő az I–III. fejezetekben minden számítási feladattípusból három-három azonos jelenik meg (A, B és C alpont). 
A IV. fejezet célja az előző három fejezet segítségével elsajátított ismeretek összekapcsolása, így ebben a részben 
összetett feladatokkal találkozhattok. Ennek megfelelően ebben a fejezetben már minden feladatból egy-egy je-
lenik meg.

A példatár két kötetében összesen négy írásbeli mintafeladatsort találtok. Javasoljuk, hogy a megoldásuk során 
igyekezzetek olyan körülményeket kialakítani magatok körül, amilyenek majd rátok az érettségi vizsgán várni 
fognak (240 perc tiszta munkaidő megszakítások nélkül, csendben, egyedül dolgozva, csak a Négyjegyű függvény-
táblázatok és a számológép segítségét igénybe véve).

A feladatgyűjtemény tartalmaz a szóbeli vizsga A és C tételeinek megfelelő mintatételeket is. Az A tétel egy álta-
lános, szervetlen, szerves kémiai témakör átfogó ismertetése. Az A tétel hibátlan kifejtése 20 pontot eredményez a 
szóbeli vizsgatevékenység során. A C tétel egy olyan rövid feladat, amely egy, a tankönyvekben ritkán megjelenő 
kémiai probléma megoldását igényli. A problémajellegű feladat hibátlan megoldása 10 ponttal jutalmazható.

A feladatgyűjteményhez készült megoldókulcsokat a tankonyvkatalogus.hu oldalról lehet letölteni.

*A link utolsó letöltésének az időpontja: 2021. 09. 30.
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Jó tanácsok a sikeres emelt szintű írásbeli érettségi vizsgához

	◉ Az egész dolgozatra érvényes, hogy először olvasd el végig alaposan a feladatot, majd csak azután fogj hozzá 
a megoldásához! Ha befejezted az adott feladatot, akkor érdemes még egyszer végigolvasni a teljes feladatot, 
hogy minden kérdésre adtál-e választ, nem maradt-e ki véletlenül valami.

	◉ Az esettanulmány feladat esetében érdemes először kétszer elolvasni a kérdéseket, majd csak azután vé gig-
olvasni a szöveget. Így sokkal könnyebb észrevenni a kérdések megválaszolásához szükséges információkat. 
Akár alá is húzhatod ceruzával a szövegben azokat a mondatokat, amelyek egy-egy kérdés megválaszolásá-
hoz segítséget nyújtanak.

	◉ Az írásbeli érettségi vizsgán gyakori feladat a reakcióegyenlet írása. Ha reakcióegyenletet vagy sztöchio-
metriai egyenletet kér a feladat, akkor fel kell tüntetni az anyagok kémiai jelét (vegyjelét vagy képletét), 
valamint a sztöchiometriai együtthatókat. A termokémiai egyenletben ezen kívül szerepel még az anyagok 
halmazállapota és a reakcióhő is. Az ionegyenletben csak a reakciók lényegét tüntetjük fel.

	◉ Elektronszerkezet felírását igénylő feladatoknál fontos megbizonyosodni arról, hogy a teljes elektronszerke-
zet, vagy csak a vegyértékelektron-szerkezet felírását kéri-e a feladat.

	◉ Egyszerű választásos feladatok során, amelyekben az egyetlen igaz vagy egyetlen hamis válasz megjelö-
lése a feladat, célszerű minden választ alaposan végigolvasni, és akár minden állítás mellé odaírni, hogy igaz 
vagy hamis. Így egyszerű kiválasztani a megfelelő megoldást.

	◉ Ha egy számítási feladatot 45 perc alatt nem sikerül megoldanod, célszerű áttérni egy másik feladatra, hi-
szen így vélhetően kevesebb pontot fogsz a végén veszíteni.

	◉ A kerekítés a feladatban megadott és a számításnál is felhasznált adatok pontosságától függ. Az előforduló 
legkisebb értékes jegyet kell alkalmazni a végeredmény kerekítésénél is. Ha túl nagy a szám, és az egyszerű 
kerekítés nem megfelelő, akkor célszerű vagy mértékegységet váltani, vagy normálalakot használni és utána 
kerekíteni. Nemcsak a számítási feladatokban, de az elemző és esettanulmány feladatok számolási részénél is 
figyelni kell a kerekítésre.

	◉ Mindig figyelj arra, hogy a végeredmény után minden esetben szerepeljen a helyes mértékegység (ha van!), 
hiszen csak akkor adható meg rá a pont!
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10 III. SZERVES KÉMIA

20. A TELÍTETT SZÉNHIDROGÉNEK

Fontos ismeretek és jó tanácsok a feladatok megoldásaihoz

	◉ Molekulaképlet alapján fel kell tudni ismerni, hogy az adott vegyület az alkánok vagy a cikloalkánok közé 
tartozik-e. Az alkánok általános képlete: CnH2n + 2, a cikloalkánoké CnH2n.

	◉ A telített szénhidrogéneket jól oldják a folyékony szénhidrogének (illetve azok elegye), valamint az aceton, a 
kloroform, a szén-tetraklorid, a dietil-éter, a metanol és az etanol. 

	◉ A telített szénhidrogének csoportján belül különböző izomériák jelenhetnek meg. Konstitúciós izoméria 
háromnál nagyobb szénatomszám esetében fordul elő. Az alkánoknál legalább 7 szénatom kell az optikai 
izoméria megjelenéséhez, míg a cikloalkánok esetében ehhez már 5 szénatom is elég. Cikloalkánok legalább 
5 szénatom már elegendő lehet a geometriai izoméria megjelenéséhez. 

	◉ Bármely telített szénhidrogén égési reakciójának egyenletét fel kell tudni írni, ehhez pedig ismerni kell az 
általános égési egyenleteket is. Ezek számolási feladatokban (például képletmeghatározás, termokémia, gáz-
keverékek stb.) is sokszor előfordulnak. A telített szénhidrogének lángja sosem kormoz, amennyiben elegen-
dő oxigén vagy levegő áll rendelkezésre.

	◉ Összegképlettel fel kell tudni írni a telített szénhidrogének halogénnel való reakciójának lépéseit. Ne fe-
lejtsd el, hogy ezekben a reakciókban melléktermékként mindig hidrogén-halogenid keletkezik!

	◉ A földgáz és a kőolaj összetételével kapcsolatos kérdések is gyakoriak, ismerni kell az egyes frakciókat, a kő-
olajlepárlás termékeit, valamint a felhasználásukat. Tudnod kell, hogy a nem megújuló energiaforrások közé 
tartoznak, égésükkor jelentős mennyiségű szén-dioxid kerül a levegőbe.

A feladatokhoz szükséges elmélet megtalálható  
a Kémia 9–10. tankönyv II. kötet (OH-KEM910TB/II) következő leckéiben:

39. A szerves vegyületek csoportosítása
40. A metán
41. Az alkánok és a cikloalkánok
49. Az izoméria
50. Részösszefoglalás I.
88. A kőolaj feldolgozása

Egyszerű választásos feladatok

Válaszd ki az egyetlen megfelelő betűjelet!

1. Egy vegyület molekulaképlete C6H14. Mire következtethetünk biztosan a képlet alapján?

A) Ez egy telített szénhidrogén. B) Ez egy telített, gyűrűs szénhidrogén.  

C) Ez egy telített, elágazó láncú szénhidrogén. D) Ez egy telített, nyílt láncú szénhidrogén.

E) Ez egy telített, normál láncú szénhidrogén.
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1120. A TELÍTETT SZÉNHIDROGÉNEK

2. Melyik megállapítás HAMIS a telített szénhidrogénekkel kapcsolatban?

A)  Az olvadás- és forráspontjuk a moláris tömegükhöz képest alacsony.

B)  Molekuláikban csak tengelyszimmetrikus kovalens kötések vannak.

C)  Nyílt térben a levegő oxigéntartalma sosem elegendő a tökéletes égésükhöz.

D) A szénatomok körül tetraéderesen rendeződnek el a ligandumok.

E)  Apoláris oldószerekben jól oldódó vegyületek.

3. Melyik sor tartalmazza a vegyületeket forráspontjuk szerint csökkenő sorba rendezve?

A) Pentán, propán, heptán, metán. B) Heptán, pentán, propán, metán.

C) Heptán, propán, pentán, metán. D) Metán, propán, pentán, heptán.

E) Metán, pentán, propán, heptán.

4. Melyik termék NEM keletkezhet a n-hexán krakkolásakor?

A) Propán. B) Bután. C) Pentán.

D) Etén. E) Propén.

5. 1,000 mól propánt reagáltatunk 2,000 mól klórral. Ha feltételezzük, hogy teljes az átalakulás, és csak egyféle 
szerves termék képződik, akkor mekkora térfogatú, standard légköri nyomású, 273,0 K hőmérsékletű gáz kép-
ződik melléktermékként? Mi a képződő gáz?

A) 44,82 dm3 térfogatú H2-gáz fejlődik. B) 44,82 dm3 térfogatú HCl-gáz fejlődik.

C) 24,50 dm3 térfogatú H2-gáz fejlődik. D) 49,00 dm3 térfogatú HCl-gáz fejlődik.

E) 22,41 dm3 térfogatú H2-gáz fejlődik.

6. A felsorolt telített szénhidrogének közül melyik molekulának NINCS konstitúciós izomerje?

A) A propánnak. B) A 2-metilpropánnak. C) A butánnak.

D) A ciklohexánnak. E) A 2,2-dimetilpropánnak.

7. Milyen izomerjei lehetnek a 3-metilhexán molekulájának?

A) Konstitúciós izomerjei.   B) Konstitúciós és geometriai izomerjei.

C) Konstitúciós és optikai izomerjei. D) Geometriai és optikai izomerjei.

E) Geometriai izomerjei.

8. Milyen vegyületeket NEM tartalmazhat a kőolaj jelentős mennyiségben?

A) Normál láncú alkánokat.  B) Elágazó láncú alkánokat.

C) Aromás szénhidrogéneket.  D) 5-nél nagyobb szénatomszámú alkánokat.

E) Alkéneket.

9. Milyen típusú reakció játszódik le a metán és a vízgőz között 1000 °C körüli hőmérsékleten?

A) Szubsztitúció. B) Sav-bázis reakció. C) Redoxireakció.

D) Hőbontás. E) Krakkolás.

OH-KEM1112E - Gyűjtemény a Kémia emelt szintű oktatásához  11-12..indd   11OH-KEM1112E - Gyűjtemény a Kémia emelt szintű oktatásához  11-12..indd   11 2022. 03. 24.   19:06:572022. 03. 24.   19:06:57



12 III. SZERVES KÉMIA

10. Mit nevezünk szintézisgáznak?

A)  A metán és a hidrogén 3 : 1 térfogatarányú keverékét.

B)  A szén-monoxid és a hidrogén 1 : 3 térfogatarányú keverékét.

C)  A szén-dioxid és a hidrogén 1 : 3 térfogatarányú keverékét.

D)  A metán és a szén-monoxid 1 : 1 arányú keverékét.

E)  A metán és a vízgőz 1 : 3 arányú keverékét.

Négyféle asszociációs feladatok

Hasonlítsd össze az alkánokat és a cikloalkánokat! Az egyetlen megfelelő betűjellel válaszolj!

A) Az alkánok B) A cikloalkánok C) Mindkettő D) Egyik sem

11. A szénhidrogének közé tartoznak.

12. A szerkezetükben kizárólag egyszeres C–C-kötés fordul elő.

13. Szerkezetükben kizárólag másodrendű szénatomok fordulhatnak elő.

14. Közönséges körülmények között minden képviselőjük gáz-halmazállapotú.

15. Jellemző reakciójuk a szubsztitúció.

16. Levegőn tökéletesen elégethetők.

17. A molekulájukban mindig előfordul olyan szénatom, amelyhez három ligandum kapcsolódik.

18. Vízben jól oldódnak.

19. A négy szénatomot tartalmazó képviselőjükre nem jellemző a geometriai izoméria.

20. Szerkezetükben gyűrű található.

Hasonlítsd össze a metánt és a normál-dekánt! Az egyetlen megfelelő betűjellel válaszolj!

A) A metán B) A n-dekán C) Mindkettő D) Egyik sem

21. Közönséges körülmények között gáz-halmazállapotú.

22. Előfordulhat a kőolajban.

23. Levegőben égetve enyhén kormozó a lángja.

24. Másodrendű szénatomot tartalmaz.

25. Vannak konstitúciós izomerjei.

26. Magasabb hőmérsékleten kisebb szénatomszámú szerves vegyületekre bomlik.

27. Jellegzetes, a benzinére emlékeztető illata van.

28. Benzinben jól oldódik.

29. Összegképlete a CnH2n általános képletnek megfelelő.

30. Molekulájában előfordul legalább egy darab négyligandumos szénatom.
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1320. A TELÍTETT SZÉNHIDROGÉNEK

Hasonlítsd össze a n-pentánt és a 2,2-dimetilpropánt! Az egyetlen megfelelő betűjellel válaszolj!

A) A n-pentán B) A 2,2-dimetilpropán C) Mindkettő D) Egyik sem

31. A paraffin szénhidrogének közé tartozik.

32. Összegképlete: C5H12.

33. Nyílt láncú vegyület.

34. Molekulája kizárólag négyligandumos szénatomokat tartalmaz.

35. A 2-metilbután konstitúciós izomerje.

36. Molekulájának van optikai izomerje.

37. Negyedrendű szénatomot tartalmaz.

38. Krakkolása közben propán is keletkezhet.

39. Jó a vízoldhatósága.

40. Van geometriai izomerje.

Hasonlítsd össze a benzint és a petróleumot! Az egyetlen megfelelő betűjellel válaszolj!

A) A benzin B) A petróleum C) Mindkettő D) Egyik sem

41. Főként földgázból állítják elő.

42. A fosszilis energiahordozók közé tartozik.

43. A C5–C10 szénhidrogének keveréke.

44. Lámpaolajnak is nevezik.

45. Minőségét az oktánszámmal is kifejezhetjük.

46. Speciálisan tisztított változata a kerozin.

47. A kőolajból fermentációval állítható elő.

48. Előállítása ásványolajból frakcionált desztillációval történik.

49. A víznél nagyobb sűrűségű folyadék.

50. A keverékek közé tartozik.

Táblázatos feladatok

Add meg a táblázat sorszámozott celláiba szükséges válaszokat a szénhidrogénekre vonatkozóan!

A molekula összegképlete 51. 52.

A molekula félkonstitúciós képlete CH3–(CH2)
4
–CH3 53.

A vegyület szabályos neve 54. n-bután

A molekula alakja (lineáris, síkbeli, térbeli) 55. 56.

A szigma-kötések száma a molekulában 57. 58.
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14 III. SZERVES KÉMIA

A pi-kötések száma a molekulában 59. 60.

A molekula polaritása 61. 62.

A molekulák között szilárd halmazállapotban kialakuló legerősebb másodrendű 
kölcsönhatás neve 63. 64.

Egy olyan oldószer neve, amiben a vegyület nem oldódik 65. 66.

Egy olyan oldószer neve, amiben a vegyület jól oldódik 67. 68.

A vegyület tökéletes égésének rendezett reakcióegyenlete 69. 70.

1 mól szénhidrogén reakciója 2 mól klórral (rendezett reakcióegyenlet 
összegképlettel, a körülmények megadásával) 71. 72.

Egy konstitúciós izomerjének szerkezeti képlete és neve 73. 74.

Melyik vegyület forráspontja a magasabb: az eredeti vegyületé, vagy a fenti 
konstitúciós izomerjéé? 75. 76.

Az azonos szénatomszámú, csak másodrendű szénatomot tartalmazó  
cikloalkán-molekula szerkezeti képlete és neve 77. 78.

A cikloalkán tökéletes égésének rendezett egyenlete 79. 80.

1 mól cikloalkán reakciója 1 mól brómmal (reakcióegyenlet molekulaképlettel felírva, 
a szerves termék neve) 81. 82.

Az eredeti vegyület előfordulása a természetben 83. 84.

Egy példa az eredeti vegyület felhasználására 85. 86.

Add meg a táblázat sorszámozott celláiba szükséges válaszokat a telített szénhidrogénekre vonatkozóan!

alkánok cikloalkánok

Általános képletük 87. 88.

Térszerkezetük (lineáris, síkbeli, térbeli) 89. 90.

A molekuláik polaritása 91.

A molekuláik között szilárd halmazállapotban kialakuló legerősebb másodrendű 
kölcsönhatás neve 92.

Kristályrácstípusuk szilárd halmazállapotban 93.

Olvadás- és forráspontjuk 94.

Oldódási tulajdonságuk (vízben jól oldódnak, vízben nem oldódnak) 95.

Égésük jellemzője levegőben is 
tökéletes 96.
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1520. A TELÍTETT SZÉNHIDROGÉNEK

alkánok cikloalkánok

Égésük általános egyenlete 97. 98.

1 mól vegyület 1 mól halogénnel való szubsztitúciós reakciójának általános egyenlete 99. 100.

Előfordulásuk 101.

Előállításuk módja 102.

Egy példa a felhasználásukra 103.

Elemző és kísérletelemző feladatok

Hasonlítsd össze az alábbi, betűjelekkel jelölt szénhidrogéneket, és válaszolj a feltett kérdésekre!

A) 2-metilbután B) n-dekán C) ciklohexán

D) 2,2-dimetilpropán E) 3-etil-2-metilhexán

104. Rajzold fel a vegyületek szerkezeti képletét!

105. Írd fel a legkisebb moláris tömegű vegyület tökéletes égésének egyenletét!

106. Írd fel azt a reakcióegyenletet, amelyben 1 mól klór annak a vegyületnek 1 móljával lép reakcióba, amelynek 
felépítésében csak másodrendű szénatomok vesznek részt! Nevezd meg a reakció típusát! Add meg a kelet-
kező szerves termék tudományos nevét!

107. Írd fel a hőbontási reakció egyenletét a leghosszabb szénláncú molekulával úgy, hogy az egyik keletkező 
termék az etén legyen! Mire használhatják az iparban ezt a folyamatot?

108. Vannak-e konstitúciós izomerek a felsorolt molekulák között? Ha igen, add meg a betűjeleiket!

109. Melyik molekulának vannak olyan konstitúciós izomerjei, amelyeknél fellép a geometriai izoméria jelensége 
is? Add meg az egyik ilyen molekula geometriai izomerpárjának szerkezeti képletét is, valamint add meg az 
izomerek nevét!

Elemkimutatás szerves vegyületekben

PB-gázpalackból kiáramló gázt meggyújtjuk, és a keletkező égésterméket meszes vízbe vezetjük.

110. Milyen gázokat tartalmaz a PB-gázpalack?

111. Írd fel a (leg)kisebb moláris tömegű gáz tökéletes égésének rendezett egyenletét!

112. Milyen oldatot nevezünk „meszes víz”-nek?

113. Mit tapasztalunk, ha az égésterméket meszes vízbe vezetjük? Írd fel a lejátszódó reakció egyenletét, magya-
rázd tapasztalataidat!

114. Az eredeti vegyületben melyik kémiai elemet mutathattuk ki a fenti kísérlet segítségével?

Egy másik kémiai elem kimutatása is lehetséges az égési folyamat vizsgálatakor. Válaszolj az ezzel kapcsolatos kérdé-
sekre is!

115. Mit tapasztaltunk volna, ha az égéstermék útjába pár másodpercig hideg üveglapot tartottunk volna? Mi a 
bekövetkező változás magyarázata?

116. Milyen kémiai elem kimutatására lett volna alkalmas ez utóbbi vizsgálat?
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16 III. SZERVES KÉMIA

Számítási feladatok

117. A) Mi az összegképlete annak a szénhidrogénnek, amely 81,82 w% szenet tartalmaz?

B) Mi az összegképlete annak a szénhidrogénnek, amely 82,76 w% szenet tartalmaz?

C) Mi az összegképlete annak a szénhidrogénnek, amely 75,00 w% szenet tartalmaz?

118. A) Milyen tapasztalati képletre következtethetünk abból, hogy egy szénhidrogén 85,7 w% szenet tartalmaz?

B) Milyen tapasztalati képletre következtethetünk abból, hogy egy szénhidrogén 92,3 tömegszázalék szenet 
tartalmaz?

C) Milyen tapasztalati képletre következtethetünk abból, hogy egy szénhidrogén 14,3 w% hidrogént tartalmaz?

119. A)  Milyen tapasztalati képletre következtethetünk abból, hogy egy szénhidrogén 85,70 w% szenet tartal-
maz? Mi lehet a vegyület molekulaképlete, ha tudjuk, hogy közönséges körülmények között a brómos 
vizet nem színteleníti el, és az azonos állapotú levegőre vonatkoztatott sűrűsége 2,414? Rajzold fel, és 
nevezd el egy lehetséges konstitúcióját!
A levegő átlagos moláris tömege: 29,00 

g
mol

.

B) Milyen tapasztalati képletre következtethetünk abból, hogy egy szénhidrogén 85,7 w% szenet tartalmaz? 
Mi lehet a vegyület molekulaképlete, ha tudjuk, hogy közönséges körülmények között a brómos vizet 
nem színteleníti el, és 25,0 °C hőmérsékleten, standard légköri nyomáson mért sűrűsége 3,43 

g
dm3

? Raj-
zold fel, és nevezd el egy lehetséges konstitúcióját!

C) Milyen tapasztalati képletre következtethetünk abból, hogy egy szénhidrogén 85,70 w% szenet tartal-
maz? Mi lehet a vegyület molekulaképlete, ha tudjuk, hogy közönséges körülmények között a brómos 
vizet nem színteleníti el, és az azonos állapotú levegőre vonatkoztatott sűrűsége 2,897? Rajzold fel, és 
nevezd el egy lehetséges konstitúcióját!
A levegő átlagos moláris tömege: 29,00 

g
mol

.

120. A)  Melyik az a telített, nyílt láncú, közönséges körülmények között gáz-halmazállapotú szénhidrogén, amely-
nek 10,0 cm3-ét tökéletesen elégetve, az égés után keletkező füstgázt lehűtve, majd meszes vízen átbu-
borékoltatva 30,0 cm3-nyi térfogatcsökkenést tapasztalunk?
(A gázok térfogatait azonos körülmények között mértük.)

B) Melyik az a telített, nyílt láncú, közönséges körülmények között gáz-halmazállapotú szénhidrogén, amely-
nek 2,50 dm3-ét tökéletesen elégetve, az égés után keletkező füstgázt lehűtve, majd meszes vízen átbu-
borékoltatva 10,0 dm3-nyi térfogatcsökkenést tapasztalunk?
(A gázok térfogatait azonos körülmények között mértük.)

C) Melyik az a telített, nyílt láncú, közönséges körülmények között gáz-halmazállapotú szénhidrogén, amely-
nek 3,00 m3-ét tökéletesen elégetve, az égés után keletkező füstgázt lehűtve, majd meszes vízen átbubo-
rékoltatva 12,0 m3-nyi térfogatcsökkenést tapasztalunk?
(A gázok térfogatait azonos körülmények között mértük.)

121. A)  Egy telített, nyílt láncú szénhidrogén bizonyos mennyiségét tökéletesen elégetve, a keletkező füstgázt tö-
mény kénsavas gázmosón átvezetve 0,9000 gramm tömegnövekedést tapasztaltunk. A maradék füstgázt 
meszes vízbe vezetve 25,00 °C hőmérsékleten és standard nyomáson mérve 918,8 cm3-nyi térfogatcsök-
kenés történt. Melyik szénhidrogént égettük el? Mekkora tömegű volt az elégetett minta?

B) Egy telített, nyílt láncú szénhidrogén bizonyos mennyiségét tökéletesen elégetve, a keletkező füstgázt tö-
mény kénsavas gázmosón átvezetve 10,44 gramm tömegnövekedést tapasztaltunk. A maradék füstgázt 
meszes vízbe vezetve 25,00 °C hőmérsékleten és standard nyomáson mérve 12,43 dm3-nyi térfogatcsök-
kenés történt. Melyik szénhidrogént égettük el? Mekkora tömegű volt az elégetett minta?
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1720. A TELÍTETT SZÉNHIDROGÉNEK

C) Egy telített, nyílt láncú szénhidrogén bizonyos mennyiségét tökéletesen elégetve, a keletkező füstgázt 
tömény kénsavas gázmosón átvezetve 56,7 gramm tömegnövekedést tapasztaltunk. A maradék füstgázt 
meszes vízbe vezetve 25,0 °C hőmérsékleten és standard nyomáson mérve 68,6 dm3-nyi térfogatcsökke-
nés történt. Melyik szénhidrogént égettük el? Mekkora tömegű volt az elégetett minta?

122. A)  Egy telített, nyílt láncú szénhidrogén 5,80 grammját tökéletesen elégettük. Az égetéshez 20,7 dm3 stan-
dardállapotú oxigéngázt használtunk. A keletkező füstgáz vizsgálata során megállapítottuk, hogy az oxi-
gént 30,0%-os feleslegben alkalmaztuk. Add meg az elégetett szénhidrogén molekulaképletét!

B) Egy telített, nyílt láncú szénhidrogén 8,00 grammját tökéletesen elégettük. Az égetéshez 29,4 dm3 stan-
dardállapotú oxigéngázt használtunk. A keletkező füstgáz vizsgálata során megállapítottuk, hogy az oxi-
gént 20,0%-os feleslegben alkalmaztuk. Add meg az elégetett szénhidrogén molekulaképletét!

C) Egy telített, nyílt láncú szénhidrogén 10,0 mmol-ját tökéletesen elégettük. Az égetéshez 2,94 dm3 stan-
dardállapotú oxigéngázt használtunk. A keletkező füstgáz vizsgálata során megállapítottuk, hogy az oxi-
gént 50,0%-os feleslegben alkalmaztuk. Add meg az elégetett szénhidrogén molekulaképletét!

123. A)  Egy telített, nyílt láncú szénhidrogén 10,00 cm3-ét 476,2 cm3 levegőben tökéletesen elégetünk. A kelet-
kező forró füstgázt lehűtjük, a lecsapódó vizet eltávolítjuk az égéstermékből. A maradék füstgázt lúgol-
daton vezetjük át, amelynek hatására térfogata 50,00 cm3-rel csökken. Melyik szénhidrogént égetjük el? 
Hány %-os levegőfelesleget alkalmazunk? A  lúgoldaton való átbuborékoltatás után mekkora térfogatú 
gáz marad vissza?
(A levegő 21,00% oxigént és 79,00% nitrogént tartalmaz, a gázok térfogatát azonos körülmények között 
mérjük.)

B) Egy telített, nyílt láncú szénhidrogén 23,50 cm3-ét 714,3 cm3 levegőben tökéletesen elégetünk. A kelet-
kező forró füstgázt lehűtjük, a lecsapódó vizet eltávolítjuk az égéstermékből. A maradék füstgázt lúgol-
daton vezetjük át, amelynek hatására térfogata 70,50 cm3-rel csökken. Melyik szénhidrogént égetjük el? 
Hány %-os levegőfelesleget alkalmazunk? A  lúgoldaton való átbuborékoltatás után mekkora térfogatú 
gáz marad vissza?
(A levegő 21,00% oxigént és 79,00% nitrogént tartalmaz, a gázok térfogatát azonos körülmények között 
mérjük.)

C) Egy telített, nyílt láncú szénhidrogén 30,00 cm3-ét 1,905 dm3 levegőben tökéletesen elégetünk. A kelet-
kező forró füstgázt lehűtjük, a lecsapódó vizet eltávolítjuk az égéstermékből. A maradék füstgázt lúgol-
daton vezetjük át, amelynek hatására térfogata 0,2100 dm3-rel csökken. Melyik szénhidrogént égetjük el? 
Hány %-os levegőfelesleget alkalmazunk? A lúgoldaton való átbuborékoltatás után mekkora térfogatú 
gáz marad vissza?
(A levegő 21,00% oxigént és 79,00% nitrogént tartalmaz, a gázok térfogatát azonos körülmények között 
mérjük.)

124. A)  Egy telített, nyílt láncú szénhidrogént 1,000 : 3,000 anyagmennyiség-arányban klórral reagáltattunk, 
miközben csak egyféle szerves termék keletkezett a reakcióban. Az átalakulás során keletkezett szerves 
termék tömege 120,4%-kal nagyobb, mint a kiindulási szénhidrogéné. Mi a kiindulási szénhidrogén mole-
kulaképlete? Írd fel a lejátszódott reakció rendezett egyenletét!

B) Egy telített, nyílt láncú szénhidrogént 1,00 : 2,00 anyagmennyiség-arányban klórral reagáltattunk, miköz-
ben csak egyféle szerves termék keletkezett a reakcióban. Az átalakulás során keletkezett szerves termék 
tömege 80,2%-kal nagyobb, mint a kiindulási szénhidrogéné. Mi a kiindulási vegyület molekulaképlete? 
Írd fel a lejátszódott reakció rendezett egyenletét!

C) Egy telített, nyílt láncú szénhidrogént 1,00 : 1,00 anyagmennyiség-arányban klórgázzal reagáltattunk, 
miközben csak egyféle szerves termék keletkezett a reakcióban. Az átalakulás során keletkezett szerves 
termék tömege 115%-kal nagyobb, mint a kiindulási szénhidrogéné. Mi a kiindulási szénhidrogén mole-
kulaképlete? Írd fel a lejátszódott reakció rendezett egyenletét!
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18 III. SZERVES KÉMIA

125. A)  A homológ sorban egymást követő két alkánból álló gázelegy átlagos moláris tömege 25,33 
g

mol
. Mely 

alkánokból áll a gázelegy? Milyen anyagmennyiség-arányban vannak jelen az alkánok a gázelegyben?

B) A homológ sorban egymást követő két alkánból álló gázelegy átlagos moláris tömege 40,5 
g

mol
. Mely 

alkánokból áll a gázelegy? Milyen anyagmennyiség-arányban vannak jelen a paraffinok a gázelegyben?

C) A homológ sorban egymást követő két alkánból álló gázelegy átlagos moláris tömege 53,33 
g

mol
. Mely 

alkánokból áll a gázelegy? Milyen anyagmennyiség-arányban vannak jelen az alkánok a gázelegyben?

126. A)  A homológ sorban egymást követő két alkánból álló gázelegy 10,0 cm3-ét tökéletesen elégetve, az égés-
terméket lehűtve, a keletkező vizet kondenzálták és eltávolították a gáztérből. A maradék füstgázt lúgol-
daton vezették át, amelynek hatására 23,0 cm3-nyi térfogatcsökkenést tapasztaltak. Mely szénhidrogének 
alkották a gázelegyet? Milyen térfogat-százalékos összetételű volt az eredeti gázelegy?
(A gázok térfogatát azonos körülmények között mérték.)

B) A homológ sorban egymást követő két alkánból álló gázelegy 25,0 cm3-ét tökéletesen elégetve, az égés-
terméket lehűtve, a keletkező vizet kondenzálták és eltávolították a gáztérből. A maradék füstgázt lúgol-
daton vezették át, amelynek hatására 85,0 cm3-nyi térfogatcsökkenést tapasztaltak. Mely szénhidrogének 
alkották a gázelegyet? Milyen térfogat-százalékos összetételű volt az eredeti gázelegy?
(A gázok térfogatát azonos körülmények között mérték.)

C) A homológ sorban egymást követő két alkánból álló gázelegy 1,00 dm3-ét tökéletesen elégetve, az égés-
terméket lehűtve, a keletkező vizet kondenzálták és eltávolították a gáztérből. A maradék füstgázt lúgol-
daton vezették át, amelynek hatására 4,20 dm3-nyi térfogatcsökkenést tapasztaltak. Mely szénhidrogé-
nek alkották a gázelegyet? Milyen térfogat-százalékos összetételű volt az eredeti gázelegy?
(A gázok térfogatát azonos körülmények között mérték.)

127. A)  Egy telített, nyílt láncú szénhidrogént levegőben tökéletesen elégetünk. A  keletkező forró füstgázt le-
hűtjük, vízmentesre szárítjuk, és meghatározzuk térfogat-százalékos összetételét: 7,146% szén-dioxid, 
8,214% oxigén és 84,64% nitrogén. Melyik szénhidrogént égetjük el? Hány százalékos levegőfelesleget 
alkalmazunk?
(A levegő 21,00% oxigént és 79,00% nitrogént tartalmaz.)

B) Egy telített, nyílt láncú szénhidrogént levegőben tökéletesen elégetünk. A keletkező forró füstgázt lehűtjük, 
vízmentesre szárítjuk, és meghatározzuk térfogat-százalékos összetételét: 9,10% szén-dioxid, 7,12% oxi-
gén és 83,8% nitrogén. Melyik szénhidrogént égetjük el? Hány százalékos levegőfelesleget alkalmazunk?
(A levegő 21,0% oxigént és 79,0% nitrogént tartalmaz.)

C) Egy telített, nyílt láncú szénhidrogént levegőben tökéletesen elégetünk. A keletkező forró füstgázt lehűtjük, 
vízmentesre szárítjuk, és meghatározzuk térfogat-százalékos összetételét: 9,23% szén-dioxid, 7,40% oxi-
gén és 83,4% nitrogén. Melyik szénhidrogént égetjük el? Hány százalékos levegőfelesleget alkalmazunk?
(A levegő 21,0% oxigént és 79,0% nitrogént tartalmaz.)
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1920. A TELÍTETT SZÉNHIDROGÉNEK

A korábbi emelt szintű érettségi vizsga feladatsorokban  
előforduló feladatok

Vizsgaidőszak A vizsga 
eredeti nyelve

A feladat 
sorszáma

Kizárólag ehhez  
a témakörhöz kapcsolódik? A feladat elérési útvonala*

Esettanulmány feladatok

2006. május magyar 1. nem https://bit.ly/373FQ0V

2008. május magyar 1. igen https://bit.ly/3lbm7oD

2009. október magyar 2. nem https://bit.ly/36ZleXR

Egyszerű választásos feladatok

leválogatott nem https://bit.ly/3BH0MsG

Táblázatos feladatok

2008. október magyar 3. nem https://bit.ly/2TzdWXy

2016. május angol 2. nem https://bit.ly/3eWRv6m

2019. október magyar 2. nem https://bit.ly/3zDRgoA

2020. május angol 4. nem https://bit.ly/3kVhPS3

Számítási feladatok

2006. május magyar 7. igen https://bit.ly/3eYTdDZ

2006. október magyar 7. igen https://bit.ly/3iNnzdJ

2007. október magyar 7. igen https://bit.ly/3yiUDAM

2009. október magyar 9. nem https://bit.ly/3x3Hlqr

2010. május magyar 8. nem https://bit.ly/2UPLIbJ

2011. május magyar 8. nem https://bit.ly/3iSeXCE

2011. október magyar 6. nem https://bit.ly/3x6Ofvk

2012. május magyar 8. nem https://bit.ly/3zHXJPr

2013. május angol 8. igen https://bit.ly/2VaZSUO

2015. május angol 7. igen https://bit.ly/3i5Ydc1

2016. október magyar 7. igen https://bit.ly/2UGwRQZ

2017. május magyar 6. igen https://bit.ly/3x5rl7q

2018. május magyar 6. igen https://bit.ly/2Vhe6na

2019. május magyar 6. igen https://bit.ly/2UO6NDr

2019. október magyar 7. nem https://bit.ly/3BK1qG4

2020. május magyar 7. igen https://bit.ly/3i4Xecf

A témakörhöz kapcsolódó kísérletek sorszáma a 2021. májusi vizsgaidőszakra nyilvánosságra hozott emelt 
szintű szóbeli érettségi vizsga B tételsorában:

53., 60., 61.

* A linkek megtekintésének utolsó időpontja: 2021. 07. 26.
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21. A TELÍTETLEN SZÉNHIDROGÉNEK

III. SZERVES KÉMIA

Fontos ismeretek és jó tanácsok a feladatok megoldásaihoz

	◉ A telítetlen szénhidrogénekben n számú szénatomhoz (2n + 2)-nél kevesebb hidrogénatom kapcsolódhat. 
Az alkének általános képlete (CnH2n) azonos a cikloalkánokéval. Az alkinek általános képlete CnH2n – 2, hason-
lóan az alkadiénekhez. Egy pi-kötés kialakulása a molekulában mindig kettővel csökkenti a hidrogénatomok 
számát a maximálishoz képest.

	◉ Elnevezésük az alkánokra is vonatkozó szabályok szerint történik néhány eltéréssel: -én vagy -in végződéssel 
jelöljük a kétszeres, illetve a háromszoros kovalens kötés megjelenését a szénatomok között. Ezek helyét a 
végződés előtt számmal adjuk meg: hányadik szénatomon kezdődik a többszörös kötés. Az alaplánc számo-
zását nem a legközelebbi elágazás, hanem a többszörös kötés határozza meg, és a többszörös kötés mindig 
az alaplánc része, még akkor is, ha ez nem a leghosszabb szénlánc.

	◉ A telítetlen szénhidrogéneknél a konstitúciós izoméria mellett a geometriai és az optikai izoméria is fellép-
het. Konstitúciós izomerek nemcsak úgy alakíthatók ki, hogy például a normál láncú molekulából elágazó 
láncút hozunk létre, hanem a kettős kötés helyzetének változtatása is konstitúciós izomereket eredményez: 
pl. but-1-én és but-2-én. A legkisebb szénatomszámú alkén, amelyiknél megjelenik a geometriai izoméria, a 
but-2-én.

 Hat szénatomszámtól már az optikai izoméria is megjelenik, pl. 3-metilpent-1-én.

	◉ A telítetlen szénhidrogénekben megjelenő pi-kötések lehetnek lokalizáltak, például propén, acetilén, vagy 
delokalizáltak, például buta-1,3-dién, karotinoidok, aromás vegyületek.

	◉ A telítetlen szénhidrogének fizikai tulajdonságai a megfelelő moláris tömegű alkánokéhoz hasonlóak. Meg-
határozó, hogy molekuláik apolárisak.

	◉ Kémiai tulajdonságaikra az addíciós és polimerizációs reakciók jellemzőek. Az aromás vegyületek – speci-
ális elektronszerkezetük miatt – könnyebben lépnek szubsztitúciós reakciókba. Valamennyien éghetőek, 
égésük levegőn kormozó lánggal megy végbe a nagy széntartalmuk miatt. Az aszimmetrikus képviselőik 
sav- és vízaddíciós folyamataira alkalmazni kell a Markovnyikov-szabályt. 

	◉ A természetben a nagy reakciókészségük miatt nagy mennyiségben nem halmozódnak fel. Előállításuk ál-
talában kőolajalapú. Felhasználásuk széles körű: műanyagipari alapanyagok, oldószerek, festék- és lakkipari 
alapanyagok, robbanószerek stb. 

A feladatokhoz szükséges elmélet megtalálható  
a Kémia 9–10. tankönyv II. kötet (OH-KEM910TB/II) következő leckéiben:

42. Az etén
43. Az alkének
44. A diének és a poliének
45. Az etin
46. A benzol
47. Egyéb aromás szénhidrogének
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2121. A TELÍTETLEN SZÉNHIDROGÉNEK

Egyszerű választásos feladatok

Válaszd ki az egyetlen megfelelő betűjelet!

1. Az alábbi képletek közül melyik lehet telítetlen vegyületé?

A) CH4 B) C2H4 C) C2H6 D) C3H8 E) C8H18

2. Az alábbi képletek közül melyik NEM lehet telítetlen vegyületé?

A) C4H10 B) C4H8 C) C4H6

D) C6H12 E) C12H22

3. Melyik vegyület molekulája síkalkatú az alábbiak közül?

A) A propén. B) A but-1-én. C) A toluol.

D) A buta-1,3-dién. E) Az izoprén.

4. Melyik vegyület molekulája tartalmazza a legtöbb π-kötést az alábbiak közül?

A) A ciklohexán. B) A ciklohexén. C) A sztirol.

D) A benzol. E) A 3-metilpent-2-én.

5. Melyik vegyület színteleníti el a brómos vizet közönséges körülmények között?

A) A propán. B) A ciklopropán. C) A propén.

D) A metilciklopentán. E) A benzol.

6. Melyik vegyületben fordul elő többszörös kötés a szénatomok között?

A) A ciklopentánban. B) A 2,2-dimetilbutánban. C) A 2-metilpentánban.

D) A pent-1-énben. E) A hexadekánban.

7. Melyik vegyület molekulájában helyezkedik el az összes atom ugyanabban az egy síkban?

A) A ciklohexán. B) A ciklopentán. C) A toluol.

D) A xilol. E) A benzol.

8. Az acetilénre vonatkozó alábbi állítások közül melyik HIBÁS?

A) Közönséges körülmények között színtelen, édeskés illatú gáz.

B) A természetben nem halmozódik fel nagy mennyiségben.

C) Metán hőbontásával előállítható.

D) Alkálifémekkel hidrogéngáz fejlődése közben sóképzésre hajlamos.

E) Hegesztésre is használják.
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22 III. SZERVES KÉMIA

 9. A benzolra vonatkozó alábbi állítások közül melyik IGAZ?

A) Összegképlete C6H12.

B) Poláris oldószerként nagy mennyiségben használták.

C) A hétköznapi életben benzinnek nevezik.

D) Nitráló eleggyel szubsztitúciós reakcióba lép.

E) Kőolajból nem állítható elő.

10. A konjugált kettőskötés-rendszer kifejezés azt jelenti, hogy a molekulában…

A) a szénatomok között kizárólag kétszeres kötések vannak.

B) legalább két darab kétszeres kötés van.

C) a szénatomok közötti kétszeres kötések egymás után következnek.

D) a szénatomok közötti kétszeres kötések egyszeres kötésekkel váltakozva helyezkednek el.

E) a szénatomok közötti kétszeres kötések mindig az első szénatom után, illetve az utolsó szénatom előtt 
helyezkednek el.

11. A szerves vegyületek szerkezetére vonatkozóan az aromás kifejezés…

A) az ebbe a csoportba tartozó anyagok kellemes illatára utal.

B) egy síkalkatú, gyűrűsen delokalizált, stabilis pi-elektronrendszert jelöl.

C) egy síkalkatú, gyűrűsen delokalizált, 6 darab pi-elektronpárból felépülő rendszert jelöl.

D) a telített szerkezetet fejezi ki, vagyis a szénatomok között kizárólag egyszeres kötések lehetnek.

E) a konjugált kettős kötéseket tartalmazó nyílt láncú vegyületeket jelöli.

12. Melyik vegyület brómaddíciója során kell alkalmaznunk a Markovnyikov-szabályt?

A) Az etén. B) A propén. C) A but-2-én.

D) Az acetilén. E) Egy vegyület esetében sem alkalmazandó.

13. Melyik vegyület vízaddíciója során kell alkalmaznunk a Markovnyikov-szabályt?

A) Az etén. B) A propén. C) A but-2-én.

D) Az acetilén. E) A benzol.

14. A toluolra vonatkozó állítások közül melyik HAMIS?

A) Összegképlete: C7H8.

B) Színtelen, jellegzetes szagú folyadék.

C) Apoláris oldószerként nagy mennyiségben használják.

D) Erősen rákkeltő hatású (karcinogén).

E) Szubsztitúciós reakciókra hajlamos vegyület.

OH-KEM1112E - Gyűjtemény a Kémia emelt szintű oktatásához  11-12..indd   22OH-KEM1112E - Gyűjtemény a Kémia emelt szintű oktatásához  11-12..indd   22 2022. 03. 24.   19:07:012022. 03. 24.   19:07:01



2321. A TELÍTETLEN SZÉNHIDROGÉNEK

15. A pent-1-ént savaddíciós reakcióban hidrogén-kloriddal reagáltatjuk. Mi lesz a legnagyobb mennyiségben 
képződő szerves termék szabályos neve?

A) 1-klórpentán. B) Pentil-klorid. C) 2-klórpentán.

D) Metil-butil-klorid. E) 2-klórpent-1-én.

Négyféle asszociációs feladatok

Hasonlítsd össze a propént és a benzolt! Az egyetlen megfelelő betűjellel válaszolj!

A) A propén B) A benzol C) Mindkettő D) Egyik sem

16. A szénhidrogének közé tartozik.

17. Molekulája pi-kötés(eke)t tartalmaz.

18. Közönséges körülmények között színtelen, szagtalan folyadék.

19. Levegőben kormozó lánggal ég.

20. Addíciós reakciókba könnyen vihető.

21. Tapasztalati képlete (CH)n.

22. Brómmal közönséges körülmények között reakcióba lép.

23. Brómozása során mindig keletkezik melléktermék.

24. A víznél kisebb sűrűségű folyadék.

25. Polimerizált származéka nagy jelentőségű műanyag.

Hasonlítsd össze az alkineket és az aromás szénhidrogéneket! Az egyetlen megfelelő betűjellel válaszolj!

A) Az alkinek B) Az aromás szénhidrogének C) Mindkettő D) Egyik sem

26. Molekuláikat csak szén- és hidrogénatomok építik fel.

27. Molekuláik mindig tartalmaznak pi-kötéseket.

28. A levegő 21%-nyi oxigéntartalma elegendő a tökéletes égésükhöz.

29. Van CnHn tapasztalati képlettel rendelkező képviselőjük.

30. Ebbe a csoportba tartozik az a C8H8 összegképletű vegyület is, amelyet hűtve kell tárolni, mert már szobahő-
mérsékleten is könnyen polimerizálódik.

31. Ebbe a csoportba tartozik az a vegyület is, amelyet laboratóriumban kalcium-karbidból vízzel való reakcióval 
állítunk elő.

32. Van olyan képviselője a csoportnak, amely lineáris alakú.

33. Minden ebbe a csoportba tartozó vegyület molekulája síkalkatú.

34. Molekuláik tartalmazhatnak négyligandumos szénatomot.

35. Molekuláik mindig tartalmaznak legalább egy darab háromszoros kötést.
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Hasonlítsd össze a polimerizációt és az addíciót! Az egyetlen megfelelő betűjellel válaszolj!

A) A polimerizáció B) Az addíció C) Mindkettő D) Egyik sem

36. A kémiai változások közé tartozik.

37. A fizikai változások közé tartozik.

38. Akár szobahőmérsékleten is lejátszódhat.

39. Az átalakulás közben minden esetben térhálós polimer keletkezik.

40. Ez játszódik le, amikor több száz propénmolekula egymással összekapcsolódik.

41. A propán brómozása is ilyen folyamat.

42. A folyamat közben kis méretű szerves molekulák kapcsolódnak egymáshoz vízkilépés mellett.

43. Ezzel a folyamattal műanyag is előállítható.

44. Telítetlen szénhidrogének átalakítása történik a folyamatban.

45. Aromás vegyületek nem vesznek részt ilyen folyamatban.

Hasonlítsd össze az etint és az izoprént! Az egyetlen megfelelő betűjellel válaszolj!

A) Az etin B) Az izoprén C) Mindkettő D) Egyik sem

46. Tapasztalati képlete CnHn.

47. Közönséges körülmények között színtelen, szagtalan gáz.

48. Szilárd halmazállapotban molekularácsban kristályosodik.

49. Molekulája két darab pi-kötést tartalmaz.

50. Brómaddíciója során többféle termék képződhet.

51. A természetben még kötött állapotban sem fordul elő jelentősebb mennyiségben.

52. Polimerizációja során az ipar számára jól hasznosítható termék képződik.

53. Részleges hidrogén-klorid-addíciója a Zajcev-szabálynak megfelelően történik.

54. Származékai a terpének, illetve a karotinoidok.

55. Poláris molekulájú vegyület, ezért az acetonnal elegyedik.

Táblázatos feladatok

Azonosítsd a megadott információk alapján a két szénhidrogént, majd add meg a hiányzó adatokat!

A molekula összegképlete CxH6 CyH6

x, illetve y értéke 56. 57.

Halmazállapota (25 °C hőmérséklet, 0,1 MPa nyomás) gáz folyadék

Lokalizált pi-kötéseinek száma 1 58.

Delokalizált vagy konjugált pi-kötéseinek száma 0 59.

Égésének jellemzője (tökéletes, kormozó) 60. 61.

OH-KEM1112E - Gyűjtemény a Kémia emelt szintű oktatásához  11-12..indd   24OH-KEM1112E - Gyűjtemény a Kémia emelt szintű oktatásához  11-12..indd   24 2022. 03. 24.   19:07:012022. 03. 24.   19:07:01



2521. A TELÍTETLEN SZÉNHIDROGÉNEK

A molekula összegképlete CxH6 CyH6

Jellemző reakciója addíció szubsztitúció

A molekula szerkezeti képlete  
(a kötő és a nemkötő elektronpárok feltüntetésével) 62. 63.

A molekula alakja (lineáris, síkalkatú, térbeli) 64. 65.

Tökéletes égésének rendezett egyenlete 66. 67.

1 mol vegyület tökéletes égéséhez felhasznált levegő anyagmennyisége 
(20%-os oxigéntartalmat feltételezve) 68. 69.

Brómozásának egyenlete (atomcsoportos képletekkel) 70. 71.

Brómozásának körülményei 72. 73.

Reagál-e HCl-dal? Ha igen, akkor a reakció egyenlete  
(atomcsoportos képletekkel) 74. 75.

Élettani hatása erősen rákkeltő

Egy jellemző konkrét példa a felhasználására 76. 77.

Az alábbi táblázatban a C4H6 , valamint a C6H6 összegképletű izomerek tulajdonságait foglaljuk össze. Azonosítsd az 
egyes izomereket, valamint add meg a hiányzó információkat!

Molekulaképlet C4H6 C6H6

Egy olyan lehetséges izomer konstitúciós képlete, amely molekulája síkalakú: 78. 79.

	◉ a molekula szabályos neve 80. 81.

	◉ 1 mól vegyület reakciója 1 mól brómmal 82. 83.

	◉ a reakció körülményei 84. 85.

	◉ a keletkező szerves termék neve 86. 87.

Egy olyan lehetséges izomer konstitúciós képlete, amely normál láncú, és a molekulában csak 
egyszeres és háromszoros kovalens kötések vannak: 88. 89.

	◉ a molekula szabályos neve 90. 91.

	◉ 1 mól vegyület brómmal történő teljes telítésének rendezett egyenlete (atomcsoportos 
képlettel) 92. 93.

Felírható-e erre a molekulaképletre olyan izomer, amely nyílt láncú és elágazó szerkezetű?

	◉ Ha igen, add meg egy ilyen izomer konstitúcióját! (Ha nem találsz ilyenre példát, írd oda, 
hogy nincs ilyen!)

94. 95.

	◉ Írd fel tökéletes égésének rendezett egyenletét! (Ha nem találsz példát a fenti feltételeknek 
megfelelő izomerre, akkor is írj fel az összegképletnek megfelelő égési egyenletet!) 96. 97.

Felírható-e erre a molekulaképletre olyan izomer, amely gyűrűs szerkezetű? (Igen./Nem.) 98. 99.

	◉ Előfordulhat-e a természetben tiszta állapotban, nagyobb mennyiségben ez az izomer? A 
válaszodat indokold meg! 100. 101.
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Elemző és kísérletelemző feladatok

Tekintsd a következő – betűkkel jelölt – vegyületeket, és válaszolj a rájuk vonatkozó kérdésekre!

A) CH2=CH–CH3 B) H–C≡C–H C) toluol D) CH3–C≡C–CH3

E) sztirol F) CH3–CH=CH–CH3 G) CH2=CH–CH=CH2

102. Add meg a lineáris alakú molekulával rendelkező vegyület(ek) betűjelét/betűjeleit!
 Írd fel laboratóriumi előállításának/előállításuknak egyenletét!

103. Sorold fel a kizárólag lokalizált pi-kötéseket tartalmazó molekulák betűjeleit!

104. Sorold fel a delokalizált pi-kötéseket (is) tartalmazó molekulák betűjeleit!

105. Válassz ki a felsoroltak közül egy-egy vegyületet (lehetőleg kerülve az ismétlődéseket!), amelyre igaz, hogy

a) közönséges körülmények között elszínteleníti a brómos vizet.

A kiválasztott vegyület betűjele:

Írd fel a lejátszódó reakció rendezett egyenletét atomcsoportos képlettel!

b) tapasztalati képlete (CH)n, és közönséges körülmények között folyékony halmazállapotú.

A kiválasztott vegyület betűjele:

A kiválasztott vegyület polimerizációs reakciójának egyenlete:

c) aromás és telített szénhidrogéncsoport is részt vesz a felépítésében.

A kiválasztott vegyület betűjele:

Molekulái között szilárd halmazállapotban kialakuló legerősebb kölcsönhatás:

Mi jellemzi a vegyület vízoldékonyságát? A válaszodat támaszd alá!

d) nátriummal képes reakcióba lépni.

A kiválasztott molekula betűjele:

A lejátszódó reakció egyenlete:

A keletkező termékek neve:

e) polimerizálható.

A kiválasztott molekula betűjele:

Írd fel a reakció egyenletét!

f) savaddíciója során figyelembe kell venni a Markovnyikov-szabályt.

A kiválasztott molekula betűjele:

A lejátszódó reakció egyenlete:

g) vízaddíciója során nem kell figyelembe venni a Markovnyikov-szabályt.

A kiválasztott molekula betűjele:

A lejátszódó reakció egyenlete:
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106. Add meg a C) és az E) molekulák szerkezeti képletét!

107. Add meg az összes olyan molekula betűjelét, amelynél fellép a geometriai izoméria!

 Betűjel(ek):

 A geometriai izomerek szerkezeti képlete és neve:

108. Az összegképlet felhasználásával add meg a C) vegyület tökéletes égésének egyenletét!

 Mit tapasztalunk, ha levegőben történik a toluol égetése?

 Írj példát a toluol egy jellemző felhasználására!

109. A felsoroltak közül a legtöbb pi-kötést tartalmazó molekula betűjele:

110. A felsoroltak közül a legtöbb szénatomot tartalmazó molekula betűjele:

111. A felsoroltak közül a legtöbb hidrogénatomot tartalmazó molekula(ák) betűjele: 

Számítási feladatok

112. A) Egy szénhidrogén héliumra vonatkoztatott sűrűsége 13,50, a széntartalma 88,89 tömegszázalék.
Mi a vegyület molekulaképlete? Milyen nyílt láncú konstitúciók írhatók fel erre a képletre? Add meg a 
lehetséges konstitúciós izomerek szerkezeti képletét!

B) Egy szénhidrogén kénhidrogénre vonatkoztatott sűrűsége 2,000, széntartalma 88,24 tömegszázalék.
Mi a vegyület molekulaképlete? Milyen nyílt láncú konstitúciók írhatók fel erre a képletre? Add meg három 
lehetséges konstitúciós izomer szerkezeti képletét!

C) Egy szénhidrogén nitrogéngázra vonatkoztatott sűrűsége 2,000, széntartalma 85,71 tömegszázalék.
Mi a vegyület molekulaképlete? Milyen nyílt láncú konstitúciók írhatók fel erre a képletre? Add meg a 
lehetséges konstitúciós izomerek szerkezeti képletét!

113. A)  Egy szénhidrogén tökéletes elégetése során a keletkező szén-dioxid és víz anyagmennyiség-aránya 
1,000 : 1,000.
Milyen tapasztalati képletre következtethetünk ebből? Mi a vegyület molekulaképlete, ha tudjuk, hogy 
0,3250  mol vegyület tökéletes elégetése során 47,78  dm3 térfogatú, standardállapotú szén-dioxid-gáz 
keletkezett?

B) Egy szénhidrogén tökéletes elégetése során a keletkező szén-dioxid és víz anyagmennyiség-aránya 
5,00 : 4,00.
Milyen tapasztalati képletre következtethetünk ebből? Mi a vegyület molekulaképlete, ha tudjuk, hogy 
0,200  mol vegyület tökéletes elégetése során 24,5  dm3 térfogatú, standardállapotú szén-dioxid-gáz 
keletkezett?

C) Egy szénhidrogén tökéletes elégetése során a keletkező szén-dioxid és víz anyagmennyiség-aránya 
1,00 : 1,00.
Milyen tapasztalati képletre következtethetünk ebből? Mi a vegyület molekulaképlete, ha tudjuk, hogy 
0,250  mol vegyület tökéletes elégetése során 24,5  dm3 térfogatú, standardállapotú szén-dioxid-gáz 
keletkezett?
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114. A)  Etént és pent-1-ént 3,00 : 1,00 anyagmennyiség-arányban tartalmazó keveréket tökéletesen elégetünk. Az 
égetéshez felhasznált levegő 20,0 térfogatszázalék oxigént tartalmaz.
A kiindulási keverék térfogatához képest hányszoros térfogatú azonos állapotú levegő szükséges a 
keverék tökéletes elégetéséhez? Az égés során a kiindulási keverék térfogatához képest hányszoros 
térfogatú azonos állapotú szén-dioxid-gáz fejlődik?

B) Propént és but-2-ént 1,00 : 2,00 anyagmennyiség-arányban tartalmazó keveréket tökéletesen elégetünk. 
Az égetéshez felhasznált levegő 20,0 térfogatszázalék oxigént tartalmaz.
A kiindulási keverék térfogatához képest hányszoros térfogatú azonos állapotú levegő szükséges a 
keverék tökéletes elégetéséhez? Az égés során a kiindulási keverék térfogatához képest hányszoros 
térfogatú azonos állapotú szén-dioxid-gáz fejlődik?

C) But-1-ént és hex-1-ént 1,00  :  1,00  anyagmennyiség-arányban tartalmazó keveréket tökéletesen elége-
tünk. Az égetéshez felhasznált levegő 20,0 térfogatszázalék oxigént tartalmaz.
A kiindulási keverék térfogatához képest hányszoros térfogatú azonos állapotú levegő szükséges a 
keverék tökéletes elégetéséhez? Az égés során a kiindulási keverék térfogatához képest hányszoros 
térfogatú azonos állapotú szén-dioxid-gáz fejlődik?

115. A)  Etént és pent-1-ént 2,00 : 5,00 tömegarányban tartalmazó keveréket tökéletesen elégetünk. Az égetéshez 
felhasznált levegő 20,0 térfogatszázalék oxigént tartalmaz.
A kiindulási keverék térfogatához képest hányszoros térfogatú azonos állapotú levegő szükséges a 
keverék tökéletes elégetéséhez? Az égés során a kiindulási keverék térfogatához képest hányszoros 
térfogatú azonos állapotú szén-dioxid-gáz fejlődik?

B) Propént és but-2-ént 3,00 : 2,00 tömegarányban tartalmazó keveréket tökéletesen elégetünk. Az égetés-
hez felhasznált levegő 20,0 térfogatszázalék oxigént tartalmaz.
A kiindulási keverék térfogatához képest hányszoros térfogatú azonos állapotú levegő szükséges a 
keverék tökéletes elégetéséhez? Az égés során a kiindulási keverék térfogatához képest hányszoros 
térfogatú azonos állapotú szén-dioxid-gáz fejlődik?

C) But-1-ént és hex-1-ént 2,00:9,00 tömegarányban tartalmazó keveréket tökéletesen elégetünk. Az égetés-
hez felhasznált levegő 20,0 térfogatszázalék oxigént tartalmaz.
A kiindulási keverék térfogatához képest hányszoros térfogatú azonos állapotú levegő szükséges a 
keverék tökéletes elégetéséhez? Az égés során a kiindulási keverék térfogatához képest hányszoros 
térfogatú azonos állapotú szén-dioxid-gáz fejlődik?

116. A)  Propénből és but-1-énből álló gázkeverék 1,54  grammját tökéletesen elégetjük. A  reakció során meg-
mérjük a felszabadult hőmennyiséget, ami 75,0 kJ. A folyamat során szén-dioxid-gáz és cseppfolyós víz 
keletkezik.
A képződéshőadatok ismeretében számítsd ki az égési reakciók reakcióhőjét! Határozd meg, hogy a kiin-
dulási gázkeverék milyen anyagmennyiség-arányban tartalmazta a szénhidrogéneket! Milyen volt a kiin-
dulási gázkeverék tömegszázalékos összetétele?

ΔkH(propén) = 20,0 
kJ

mol
; ΔkH(but-1-én) = 0,100 

kJ
mol

; ΔkH(CO2) = –394 
kJ

mol
; ΔkH(H2O,f ) = –286 

kJ
mol

.

B) Hex-1-énből és sztirolból álló folyadékelegy 7,320 grammját tökéletesen elégetjük. A reakció során meg-
mérjük a felszabadult hőmennyiséget, ami 332,3 kJ. A folyamat során szén-dioxid-gáz és cseppfolyós víz 
keletkezik.
A képződéshőadatok ismeretében számítsd ki az égési reakciók reakcióhőjét! Határozd meg, hogy a ki-
indulási folyadékelegy milyen anyagmennyiség-arányban tartalmazta a szénhidrogéneket! Milyen volt a 
kiindulási folyadékelegy tömegszázalékos összetétele?

ΔkH(hex-1-én) = –74,20 
kJ

mol
;   ΔkH(sztirol) = 103,8 

kJ
mol

;   ΔkH(CO2) = –394 
kJ

mol
;

ΔkH(H2O,f ) = –286 
kJ

mol
.
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C) Propénből és propinből álló gázkeverék 16,40 grammját tökéletesen elégetjük. A reakció során megmér-
jük a felszabadult hőmennyiséget, ami 799,8 kJ. A folyamat során szén-dioxid-gáz és cseppfolyós víz ke-
letkezik.
A képződéshőadatok ismeretében számítsd ki az égési reakciók reakcióhőjét! Határozd meg, hogy a kiin-
dulási gázkeverék milyen anyagmennyiség-arányban tartalmazta a szénhidrogéneket! Milyen volt a kiin-
dulási gázkeverék tömegszázalékos összetétele?

ΔkH(propén) = 20,00 
kJ

mol
; ΔkH(propin) = 184,9 

kJ
mol

; ΔkH(CO2) = –394,0 
kJ

mol
; ΔkH(H2O,f ) = –286,0 

kJ
mol

.

117. A)  Egy ismeretlen, közönséges körülmények között folyékony halmazállapotú szénhidrogént oxigénfeles-
legben tökéletesen elégetünk. 3,92 gramm vegyület tökéletes égésekor 186 kJ hő felszabadulását mér-
jük, miközben szén-dioxid-gáz és folyékony halmazállapotú víz keletkezik. Ha ugyanennek a vegyületnek 
5,60 grammját égetjük el tökéletesen, 9,80 dm3 szén-dioxid-gáz keletkezését mérjük standard körülmé-
nyek között. Gáz-halmazállapotúvá alakítva az azonos állapotú oxigénhez viszonyított sűrűsége 3,50.
Mi az elégetett szénhidrogén molekulaképlete? Írj fel az adott összegképletre vonatkozó három lehetsé-
ges konstitúciós izomert szerkezeti képlettel! Nevezd el ezeket az izomereket! Számítsd ki az égés reakci-
óhőjét és a kiindulási vegyület képződéshőjét!

ΔkH(CO2) = –394 
kJ

mol
;  ΔkH(H2O,f ) = –286 

kJ
mol

.

B) Egy ismeretlen, közönséges körülmények között gáz-halmazállapotú szénhidrogént oxigénfeleslegben 
tökéletesen elégetünk. 8,33 dm3 szén-dioxid-gáz és 4,59 gramm víz keletkezését mérjük standard körül-
mények között. A vegyület 1,35 grammjának tökéletes égésekor 63,6 kJ hő felszabadulását mérjük csepp-
folyós víz képződése közben.
Mi az elégetett szénhidrogén molekulaképlete? Írj fel az adott összegképletre vonatkozó három lehetsé-
ges nyílt láncú konstitúciós izomert szerkezeti képlettel! Nevezd el ezeket az izomereket! Számítsd ki az 
égés reakcióhőjét és a kiindulási vegyület képződéshőjét!

ΔkH(CO2) = –394 
kJ

mol
;  ΔkH(H2O,f ) = –286 

kJ
mol

.

C) Egy ismeretlen, közönséges körülmények között gáz-halmazállapotú szénhidrogént oxigénfeleslegben 
tökéletesen elégetünk. 25,73  dm3 szén-dioxid-gáz és 12,60  gramm víz keletkezését mérjük standard 
körülmények között. A vegyület 6,000 grammjának tökéletes égésekor 291,0 kJ hő felszabadulását mérjük 
cseppfolyós víz képződése közben.
Mi az elégetett szénhidrogén molekulaképlete? Írj fel az adott összegképletre vonatkozó összes lehetsé-
ges nyílt láncú konstitúciós izomert szerkezeti képlettel! Nevezd el ezeket az izomereket! Számítsd ki az 
égés reakcióhőjét és a kiindulási vegyület képződéshőjét!

ΔkH(CO2) = –394,0 
kJ

mol
;  ΔkH(H2O,f ) = –286,0 

kJ
mol

.

118. A) Propénből és propinből álló keverék 20,4 grammját 19,6 dm3 standardállapotú hidrogénnel telíthetünk.
Számítással határozd meg, hogy milyen volt a kiindulási gázkeverék anyagmennyiség- és tömegszázalé-
kos összetétele! Milyen anyagmennyiségű szén-dioxid-gáz keletkezne, ha a kiindulási gázelegyet tökéle-
tesen elégetnénk?

B) But-1-énből és buta-1,3-diénből álló keverék 5,55  grammjának teljes telítéséhez 20,0  gramm tömegű 
bróm szükséges.
Számítással határozd meg, hogy milyen volt a kiindulási keverék anyagmennyiség- és tömegszázalékos 
összetétele! Milyen anyagmennyiségű szén-dioxid-gáz keletkezne, ha a kiindulási gázelegyet tökéletesen 
elégetnénk?

C) Sztirolból és izoprénből álló elegy 9,14 grammját 21,6 gramm tömegű brómmal telíthetünk teljesen közön-
séges körülmények között. (A sztirol esetében csak az oldallánc lép ilyen körülmények között reakcióba.)
Számítással határozd meg, hogy milyen volt a kiindulási keverék anyagmennyiség- és tömegszázalékos 
összetétele! Milyen anyagmennyiségű szén-dioxid-gáz keletkezne, ha a kiindulási gázelegyet tökéletesen 
elégetnénk?
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A korábbi emelt szintű érettségi vizsga feladatsorokban előforduló 
feladatok

Vizsgaidőszak
A vizsga 
eredeti 
nyelve

A feladat 
sorszáma

Kizárólag ehhez 
a témakörhöz 
kapcsolódik?

A feladat elérési útvonala*

Esettanulmány feladat

2019. május angol 4. nem https://bit.ly/3DvnpRK

Egyszerű választásos feladatok

leválogatott nem https://bit.ly/3BH0MsG

Elemző feladatok

2006. május magyar 2. nem https://bit.ly/2WCJRI0

2008. május magyar 1. igen https://bit.ly/2WDx5Jn

Számítási feladatok

2006. február magyar 6. igen https://bit.ly/2Y8JVzR

2011. május magyar 8. nem https://bit.ly/3gFpNeU 

2014. október magyar 8. nem https://bit.ly/3mIvgWo

2015. október magyar 8. nem https://bit.ly/3mFAl1F

2016. május angol 7. igen https://bit.ly/3mI3CJ1

2017. május angol 6. nem https://bit.ly/3DrsavN

2017. október magyar 7. igen https://bit.ly/3kFla66

2019. október magyar 6. igen https://bit.ly/3zrBjlN

2019. október magyar 7. nem https://bit.ly/3DkGOou

A témakörhöz kapcsolódó kísérletek sorszáma a 2021. májusi vizsgaidőszakra nyilvánosságra hozott emelt 
szintű szóbeli érettségi vizsga B tételsorában:

51., 52., 53.

*A linkek megtekintésének utolsó időpontja: 2021. 08. 29.
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22. A SZÉNHIDROGÉNEK ÉS SZÁRMAZÉKAIK – 
VEGyES fELADATOK

Fontos ismeretek és jó tanácsok a feladatok megoldásaihoz

	◉ A halogéntartalmú szerves vegyületek molekulákból állnak. Mivel nem tartalmaznak halogenidiont, az 
ezüst(I)-nitrát-oldat hatására nem képeznek csapadékot.

	◉ Halogéntartalmú szerves vegyületet szubsztitúcióval (alkánokból, cikloalkánokból és aromásokból), illetve 
addícióval (alkénekből, alkadiénekből, alkinekből) állíthatunk elő.

	◉ Az aszimmetrikus molekulájú halogéntartalmú szerves vegyületek saveliminációs reakciói esetében alkal-
mazni kell a Zajcev-szabályt.

	◉ A polimerizáció során a szénláncba a monomerből csak az a két szénatom fog beépülni, amely a kettős kö-
tést korábban tartalmazta. A többi szénatom elágazásként fog megjelenni a polimerben.

	◉ Geometriai izoméria nemcsak az alkének, de a cikloalkánok esetében is megjelenik. Ez főként a ciklopropán 
és a ciklobután származékai esetében bír jelentőséggel.

	◉ A geometriai izomerek közül a transzizomerek energetikailag stabilisabbak.

A feladatokhoz szükséges elmélet megtalálható  
a Kémia 9–10. tankönyv II. kötet (OH-KEM910TB/II) következő leckéiben:

48. A fontosabb halogénezett szénhidrogének
49. Az izoméria
50. Részösszefoglalás I.
89. A műanyagok

Egyszerű választásos feladatok

Válaszd ki az egyetlen megfelelő betűjelet!

1. Melyik anyag forráspontja a legalacsonyabb az alábbiak közül?

A) A propáné. B) A 2,2-dimetilpropáné. C) A pentáné. 

D) A ciklopentáné. E) A benzolé.

2. Melyik molekulára igaz, hogy valamennyi atomja egy síkban van?

A) Az etán. B) A propán. C) Az etén. 

D) A propén. E) A propin.

����
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NAT
2020
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3. Melyik sorra igaz, hogy közönséges körülmények között csak gáz-halmazállapotú anyagokat tartalmaz?

A) Metán, etilén, kloroform, acetilén. B) Etán, propén, vinil-klorid, metán.

C) Etilén, 2,2-dimetilbután, szén-tetraklorid, etin. D) Benzol, toluol, sztirol, kloroform.

E) Propán, propén, kloroform, propin.

4. Az alábbi általános képlettel leírt vegyületek közül melyik jelöl olyan anyagokat, amelyeknek levegőn történő 
égetése NEM eredményez kormozó lángot?

A) CnH4n B) Cn + 2H2n C) CnH2n + 2 D) CnH2n – 2 E) Cn – 2H2n

5. Melyik megállapítás igaz valamennyi szénhidrogénre?

A) Molekuláikban a szénatom körül tetraéderesen rendeződnek a ligandumok.

B) Csak négyligandumos szénatomot tartalmaznak.

C) Csak négy vegyértékű szénatomot tartalmaznak.

D) Közönséges körülmények között elszíntelenítik a brómos vizet.

E) Polimerizációjukkal termoplasztikus műanyagokat állíthatunk elő.

6. Az acetaldehid ipari előállítása során milyen típusú kémiai reakció játszódik le?

A) Dehidrogénezés. B) Elimináció. C) Szubsztitúció. 

D) Addíció. E) Polimerizáció.

7. Melyik megállapítás igaz valamennyi aromás szénhidrogénre?

A) Molekulájuk stoptábla alakú, és hat szénatomot tartalmaz.

B) Molekulájukra a székkonformáció jellemző, és hat hidrogént tartalmaz.

C) Molekulájuk sík alakú, és hat delokalizált pi-elektronpárt tartalmaz.

D) Molekulájukban egyenlőtlen az elektroneloszlás, így a halogénszubsztitúció csak egy adott szénatomon va-
lósulhat meg.

E) Molekulájuk sík alakú gyűrűt, és gyűrűsen delokalizált elektronrendszert tartalmaz.

8. A metán klórozása során…

A) melléktermék nem keletkezik. B) csak egyféle termék keletkezhet.

C) addíciós reakció játszódik le. D) melléktermékként hidrogén keletkezik.

E) szubsztitúciós reakció játszódik le.

9. A but-1-énre vonatkozó állítások közül melyik HAMIS?

A) Molekulájában 3 darab szigma- és 1 darab pi-kötés van.

B) Molekulája térbeli alakzat.

C) Molekulája 3 és 4 ligandumos szénatomokat tartalmaz.

D) Hidrogén-klorid-addíciója során 2-klórbután keletkezik.

E) A molekulának nincs geometriai, de vannak konstitúciós izomerjei.
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10. A pent-1-énre hidrogén-kloridot addicionálva…

A) a reakció savas kémhatású melléktermék képződése közben játszódik le.

B) a Markovnyikov-szabály érvényesül.

C) 1-klórpentán a legnagyobb mennyiségben keletkező szerves termék.

D) a Zajcev-szabály érvényesül.

E) 2-klórpent-1-én a legnagyobb mennyiségben keletkező szerves termék.

11. A halogénezett szénhidrogénekre vonatkozó alábbi állítások közül melyik HAMIS?

A) A halogénatom beépülése a molekulába megváltoztathatja a teljes molekula elektroneloszlásának szim-
metriáját.

B) A kloroform közönséges körülmények között színtelen, bódító illatú, erősen gyúlékony folyadék.

C) Az etil-kloridot sportsérülések esetén alkalmazhatják, mivel a nagy párolgáshője fagyasztja a sérült terüle-
tet, így átmenetileg csökkenti a fájdalmat.

D) A halogénezett szénhidrogének felhasználása az utóbbi évtizedekben környezetvédelmi okokból jelen-
tősen visszaszorult.

E) A szén-tetrakloridot a vegyipar apoláris oldószerként használja.

12. Melyik alábbi párosítás helyes?

A) Addíció – krakkolás.   B) Szubsztitúció – helyettesítési reakció.

C) Markovnyikov-szabály – elimináció. D) Zajcev-szabály – addíció.

E) Hőbontás – exoterm.

13. Az alábbi állítások közül melyik igaz?

A) A „tercier szénatom” kifejezés arra utal, hogy az adott szénatomhoz három hidrogénatom kapcsolódik.

B) Az alkánok közönséges körülmények között színtelen, szagtalan, gáz-halmazállapotú anyagok.

C) Az alkének homológ sorában az olvadás- és forráspont egyaránt egyenletesen nő a szénatomszám növe-
kedésével.

D) A folyékony szénhidrogének kiváló apoláris oldószerek.

E) A benzol klórozása során hidrogéngáz fejlődik, amit a durranógázpróbával bizonyíthatunk.

14. A konjugált diénekre vonatkozó alábbi megállapítások közül válaszd ki az egyetlen igaz állítást!

A) A molekuláik két szigma-kötést tartalmaznak.

B) A konjugáció hatással van kémiai tulajdonságaikra is.

C) A savaddíciójuk során – a körülmények függvényében – csak kétféle termék keletkezhet.

D) A brómaddíciójuk során – a körülmények függvényében – csak kétféle termék keletkezhet.

E) A konjugáció miatt az égésük tökéletes.
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15. Az alábbi állítások közül melyik HAMIS?

A) Az etán végtelen számú konformerrel rendelkezik, amelyek közül az ún. „nyitott” állású energetikailag a 
legstabilisabb.

B) A naftalin minden atomja egy síkban helyezkedik el.

C) Az etilén vízaddíciója során a kénsav a katalizátor szerepét tölti be.

D) A szén-tetraklorid egy vízzel nem elegyedő, halványkékes színű lánggal égő folyadék.

E) Az izoprén közönséges körülmények között a brómos vizet elszínteleníti.

Négyféle asszociációs feladatok

Hasonlítsd össze az alkánokat és az alkéneket! Az egyetlen megfelelő betűjellel válaszolj!

A) Az alkánok B) Az alkének C) Mindkettő D) Egyik sem

16. Telített szénhidrogének.

17. Képviselőik homológ sorba rendezhetők.

18. Molekuláikban a szén- és a hidrogénatomok mólaránya 1 : 2.

19. Molekuláikban a szén és a hidrogén tömegaránya 3 : 1.

20. Jellemző reakciójuk a szubsztitúció.

21. Tökéletes égésük során szén-dioxid- és hidrogéngáz keletkezik.

22. Levegőn nem tökéletes az égésük.

23. Egyes képviselőik reakciója során alkalmazni kell a Markovnyikov-szabályt.

24. Delokalizált pi-kötést tartalmaznak.

25. A természetben felhalmozódhatnak.

Hasonlítsd össze a but-1-ént és az 1-klórbutánt! Az egyetlen megfelelő betűjellel válaszolj!

A) A but-1-én B) Az 1-klórbután C) Mindkettő D) Egyik sem

26. A szénhidrogének közé tartozó vegyület.

27. Levegőn történő égése kizárólag szén-dioxidot és vizet eredményez.

28. Molekulája négy szénatomot tartalmaz.

29. Molekulája lineáris alakú.

30. Molekulája csak négyligandumos szénatomot tartalmaz.

31. Tökéletes égése során 1 : 1 arányban keletkezik szén-dioxid és víz.

32. Szubsztitúciós reakcióban alkohollá alakítható.

33. Nincs geometriai izomerje.

34. Molekulája nem tartalmaz nemkötő elektronpárt.

35. Molekulája tartalmaz szekunder szénatomot.
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Hasonlítsd össze az addíciót és a szubsztitúciót! Az egyetlen megfelelő betűjellel válaszolj!

A) Az addíció B) A szubsztitúció C) Mindkettő D) Egyik sem

36. A kémiai változások közé tartozik.

37. A tisztán fizikai változások közé tartozik.

38. Az alkénekre jellemző reakció.

39. A cikloalkánokra jellemző reakció.

40. Ebben a reakcióban mindig keletkezik melléktermék.

41. Az oldalláncot nem tartalmazó aromás vegyületekre jellemző reakció.

42. Ilyen reakció a benzol nitrálása.

43. A leggyakrabban ez játszódik le, ha a brómos víz elszíntelenedik.

44. A folyamat során mindössze egy termék képződik.

45. A bután nem vesz részt ilyen folyamatban.

Hasonlítsd össze az etént és a vinil-kloridot! Az egyetlen megfelelő betűjellel válaszolj!

A) Az etén B) A vinil-klorid C) Mindkettő D) Egyik sem

46. A telítetlen szénhidrogének közé tartozik.

47. A telített szerves vegyületek közé tartozik.

48. Közönséges körülmények között gáz-halmazállapotú anyag.

49. Molekulája tökéletesen apoláris.

50. Fontos műanyagipari alapanyag.

51. Jellemző átalakulása a szubsztitúció.

52. Jellemző reakciója az addíció.

53. Polimerizációs reakciója a vegyipar számára nem bír nagy jelentőséggel.

54. Krakkolási folyamatban gyakori melléktermék.

55. Az acetilén savaddíciójával előállítható.

Táblázatos feladatok

Hasonlítsd össze a következő anyagok tulajdonságait a táblázatban megadott szempontsor alapján!

propán but-1-én benzol kloroform

A molekula szerkezeti képlete a kötő és nemkötő 
elektronpárok feltüntetésével 56. 57. 58. 59.

A molekula alakja (lineáris, sík, térbeli) 60. 61. 62. 63.

A molekulában előforduló szigma-kötések száma 64. 65. 66. 67.

A molekulában előforduló pi-kötések száma 68. 69. 70. 71.

A szilárd halmazát összetartó legerősebb kötés 72. 73. 74. 75.
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propán but-1-én benzol kloroform

Halmazállapota (25 °C, 0,101 MPa) 76. 77. 78. 79.

Tökéletes égésének rendezett egyenlete 80. 81. 82.

Reakciója brómmal (egyenlet és körülmények) 83. 84. 85.

Jellemző rá a polimerizáció (igen, nem) 86. 87. 88. 89.

Elreagál nátrium-hidroxid-oldattal (igen, nem) 90. 91. 92. 93.

Elreagál hidrogén-kloriddal (igen, nem) 94. 95. 96.

Mesterséges vegyület (igen, nem) 97. 98. 99. 100.

Azonosítsd az anyagot, majd a megadott információk alapján válaszolj a rá vonatkozó kérdésre!

Információ az anyagról

A vegyület molekulájának 
a szerkezeti képlete 
(a kötő és nemkötő  

elektronpárok jelölésével)

Kérdés a vegyülettel kapcsolatban

A legegyszerűbb szénhidrogén 101.

Az 1200 °C hőmérsékleten 
bekövetkező hőbontásának 

egyenlete:  
102.

A legkisebb szénatomszámú 
szénhidrogén, amely egyetlen pi-kötést 

tartalmaz
103.

A laboratóriumi előállításának 
egyenlete:  

104.

Két szénatomos szénhidrogén,  
amely 2 pi-kötést tartalmaz 105. A vízaddíciójának az egyenlete:  

106.

A legegyszerűbb szénhidrogén,  
amelynek vízaddíciója során figyelembe 

kell vennünk a Markovnyikov-szabályt
107. A polimerizációjának egyenlete:  

108.

Négy szénatomos szénhidrogén, 
amelynél fellép a geometriai izoméria 

jelensége

Az energetikailag stabilisabb 
geometriai izomer szerkezeti képlete: 

109.

Az energetikailag stabilisabb izomer 
neve:  
110.

Hat szénatomos telített szénhidrogén,  
amely kizárólag másodrendű 

szénatomokat tartalmaz
111.

Tökéletes égésének rendezett 
reakcióegyenlete:  

112.

Hat szénatomos, jellegzetes szagú, erősen 
rákkeltő folyadék, molekulái sík alakúak 113. Reakciója a nitrálóeleggyel:  

114.

Egy szénatomos, klórozott szénhidrogén-
származék, amelynek molekulái 

tökéletesen szimmetrikusak
115.

Előállításának egyenlete a metánból 
kiindulva:  

116.

Az alkinek homológ sorának  
második tagja 117.

A teljes hidrogénaddíciójának 
rendezett egyenlete:  

118.

A normálláncú alkánok homológ sorának 
5. tagja 119.

Reakciója egy mól klórral (egyenlet 
összegképletekkel felírva):  

120.

OH-KEM1112E - Gyűjtemény a Kémia emelt szintű oktatásához  11-12..indd   36OH-KEM1112E - Gyűjtemény a Kémia emelt szintű oktatásához  11-12..indd   36 2022. 03. 24.   19:07:042022. 03. 24.   19:07:04



3722. A SZÉNHIDROGÉNEK ÉS SZÁRMAZÉKAIK – VEGyES fELADATOK

Elemző és kísérletelemző feladatok

A benzin

Kis méretű konzervdobozba töltsünk 1-2 cm3 benzint, majd égő gyújtópálca segítségével gyújtsuk meg! Ha az égő 
benzinre – a doboz fala mellett – óvatosan ráöntünk mintegy 10 cm3 vizet, a benzin folytatja az égést.

121. Kémiai értelemben milyen csoportba sorolhatjuk a benzint felépítő molekulákat?

122. Milyen a benzint alkotó molekulák polaritása?

123. Mi történik, amikor a benzinhez vizet öntünk? Keverednek-e egymással ezek a folyadékok? Mi ennek az oka?

124. Miért nem tudjuk a víz segítségével eloltani az égő benzint?

Egy gázfejlesztő készülékben szén-dioxid-gázt állítunk elő. Egy 400 cm3-es főzőpoharat megtöltünk a gázfejlesztő 
készülékből kiáramló gázzal.

125. Szájával lefelé vagy felfelé tartsuk a főzőpoharat, hogy meg tudjuk tölteni azt szén-dioxiddal? Válaszodat in-
dokold!

126. Mit tapasztalnál, ha az égő benzinre öntenéd a főzőpohárból a szén-dioxidot? Magyarázd meg a tapasztala-
tokat!

Az etilén

Egy laboratóriumi gázfejlesztő készülékben etiléngázt állítunk elő.

127. Milyen folyékony és szilárd halmazállapotú anyagok szükségesek az etilén laboratóriumi előállításához?

128. Írd fel a lejátszódó reakció egyenletét, nevezd meg a reakció típusát!

129. Milyen hőmérsékletet kell alkalmaznunk ahhoz, hogy kizárólag etilén keletkezzen a folyamatban?

A fejlődő etilént víz alatt fogjuk fel, megtöltünk vele egy kémcsövet.

130. Miért fogható fel az etilén víz alatt?

131. Mi történt volna, ha benzinbe vezetjük az etilént? Felfogható-e benzin alatt is ez a gáz? A válaszodat indokold!

A gázfejlesztő készülék kivezető csövéhez kihúzott végű üvegcsövet csatlakoztatunk, majd – negatív durranógázp-
róba után – meggyújtjuk a kihúzott üvegcső végén kiáramló gázt. A láng fölé száraz üveglapot tartva azon pára-
gyűrű jelenik meg. Fehér csempét tartva a láng fölé, azon fekete lerakódás megjelenését tapasztaljuk.

132. Miért kell durranógázpróbát végeznünk az égetés előtt?

133. A lecsapódó pára megjelenéséből milyen következtetést vonhatunk le az etilén elemi összetételére vonatko-
zóan?

134. Mit tartalmaz a fekete lerakódás? Mire következtethetünk ennek megjelenéséből?

135. Írd fel az etilén tökéletes égésének rendezett reakcióegyenletét!

A fejlődő etiléngázt híg brómos vízbe vezetjük. Az oldat rövid idő alatt közönséges körülmények között is elszín-
telenedik.

136. Milyen színű a brómos víz? Milyen kémiai részecskék okozzák a színét?

137. Az etilén milyen szerkezeti tulajdonsága okozza, hogy közönséges körülmények között elszínteleníti a bró-
mos vizet?
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138. Írd fel a lejátszódó reakció egyenletét, nevezd meg a reakció típusát!

139. Milyen más kiindulási anyagok segítségével lehetne ugyanezt a szerves terméket előállítani? Nevezd meg a 
reakció(k) típusát!

Hat szénatomos molekulákból felépülő anyagok

Három darab hat szénatomos molekulából felépülő anyagot vizsgálunk. Valamennyi a szénhidrogének közé tarto-
zik. Mindhárom anyagból egy keveset kémcsőbe öntünk, majd kevés híg brómos vizet öntünk mindegyik mintához. 
Összerázás után mindhárom kémcsőben kétfázisú rendszer megjelenését tapasztaljuk. Az első kémcsőben mind-
két fázis színtelen, a másik két kémcsőben a felső fázis sárga/narancssárga/vörösbarna színű, az alsó fázis színtelen.

140. A szénhidrogének milyen tulajdonságára következtethetünk abból, hogy brómos vízzel összerázva kétfázisú 
rendszer keletkezik?

141. Mire következtethetünk abból, hogy az első kémcsőben mindkét fázis színtelen?

142. Milyen vegyületcsoportba tartozhat az első kémcsőben lévő anyagunk?

143. Rajzold fel az egyik lehetséges vegyület atomcsoportos képletét, és add meg a nevét!

144. Írd fel a kiválasztott vegyülettel a színváltozásért felelős reakció egyenletét! Nevezd meg a reakció típusát!

145. Milyen anyagokat tartalmazhatnak a színtelen, illetve a színes fázisok?

146. Mire következtethetünk abból, hogy a második és a harmadik kémcsőben a színtelen fázis alul, míg a színes 
felül helyezkedik el?

147. Milyen típusú szénhidrogének nem képesek elszínteleníteni a brómos vizet közönséges körülmények között?

148. Ezek alapján milyen vegyületeket tartalmazhat a 2. és a 3. kémcső, ha tudjuk, hogy a két vegyület molekulája 
több szempontból is eltér egymástól?

149. Milyen egyszerű kísérlet segítségével tudnánk beazonosítani, hogy a két utolsó kémcsőben melyik vegyü-
letcsoport képviselői vannak? Írd le a kísérlet lényegét, a várható tapasztalatokat, valamint az ebből levont 
következtetéseket!

Halogéntartalmú szerves vegyületek

A halogéntartalmú szerves vegyületek viszonylag egyszerűen előállíthatók szénhidrogénekből kiindulva és köny-
nyen továbbalakíthatók oxigéntartalmú szerves vegyületekké is. A következő feladatban ezekről az átalakításokról 
lesz szó.

150. Metán klórozását szeretnénk megvalósítani. Milyen körülmények között reagál a metán klórral? Add meg a le-
játszódó reakció típusát! Írd fel azon reakció rendezett egyenletét, amelyben a metánból klórmetán képződik!

151. But-1-ént brómos vízbe vezetünk. Milyen változást tapasztalunk? Írd fel a lejátszódó reakció rendezett egyen-
letét, nevezd meg a reakció típusát! Add meg a keletkező szerves termék nevét!

152. But-1-énből kiindulva monoklórszármazékot szeretnénk előállítani. Mi legyen a reakciópartner? Írd fel a leját-
szódó reakció egyenletét, nevezd meg a reakció típusát! Nevezd el a keletkező szerves terméket!

153. A benzolt brómos vízzel rázzuk össze. Az összerázás után kis idővel a kémcsőben egy kétfázisú rendszer kelet-
kezését tapasztaljuk, az alsó fázis színtelen, a felső fázis sárgásbarna színű. Mit tartalmaznak az egyes fázisok? 
Hogyan kellene a körülményeken változtatnunk ahhoz, hogy mindkét fázis színtelen legyen? Írd fel a lejátszó-
dó reakció egyenletét, nevezd meg a reakció típusát! Add meg a keletkező szerves termék nevét!

154. 1-klórpropánt híg nátrium-hidroxid-oldattal összekeverünk, majd az edény tartalmát enyhén melegítjük. Írd 
fel a lejátszódó reakció egyenletét! Nevezd meg a reakció típusát! Add meg a keletkező szerves termék nevét!
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155. Mi történt volna, ha az 1-klórpropánt nem híg, hanem tömény (45-50 tömegszázalékos) nátrium-hidroxid-ol-
dattal erősebben melegítjük? Írd fel a lejátszódó reakció egyenletét! Nevezd meg a reakció típusát! Nevezd el 
a keletkező szerves terméket!

A nem szimmetrikus alkének sav- és vízaddíciós folyamataira speciális szabályok vonatkoznak, mint ahogyan a sav- 
és vízeliminációs reakciók is speciális szabályok szerint játszódnak le.

156. But-1-én molekulára hidrogén-kloridot addicionálunk, majd eliminációval el is távolítjuk a HCl-ot. Írd fel a két 
reakció egyenletét, nevezd meg a folyamatok során keletkező szerves termékeket!

157. Milyen kapcsolatban áll egymással a kiindulási és a keletkező szénhidrogén?

Számítási feladatok

158. A)  Egy propán–bután gázelegy tökéletes elégetéséhez 28,0-szoros térfogatú, a gázeleggyel azonos állapotú, 
20,0 térfogatszázalék oxigént tartalmazó levegő szükséges. Írd fel a szénhidrogének égésének rendezett 
egyenletét! Add meg a kiindulási gázelegy térfogat- és tömegszázalékos összetételét!

B) Egy etán–but-1-én gázelegy tökéletes elégetéséhez 20,0-szoros térfogatú, a gázeleggyel azonos állapotú, 
20,0 térfogatszázalék oxigént tartalmazó levegő szükséges. Írd fel a szénhidrogének égésének rendezett 
egyenletét! Add meg a kiindulási gázelegy térfogat- és tömegszázalékos összetételét!

C) Egy etén–propin gázelegy tökéletes elégetéséhez 18,5-szeres térfogatú, a gázeleggyel azonos állapotú, 
20,0 térfogatszázalék oxigént tartalmazó levegő szükséges. Írd fel a szénhidrogének égésének rendezett 
egyenletét! Add meg a kiindulási gázelegy térfogat- és tömegszázalékos összetételét!

159. A)  Egy ismeretlen szénhidrogénben a szén- és hidrogén tömegaránya 6,000 : 1,000. Milyen tapasztalati kép-
letre következtethetünk ebből? A vegyület savaddícióra képes. Hidrogén-kloriddal való reakciója során 
52,14%-os tömegnövekedést tapasztalunk. Mi a vegyület molekulaképlete? Add meg három konstitúciós 
izomer képletét, illetve nevezd el a vegyületeket!

B) Egy ismeretlen, nyílt láncú szénhidrogén 88,79 tömegszázalék széntartalommal rendelkezik. Milyen ta-
pasztalati képletre következtethetünk ebből? A vegyület brómaddícióra képes. Brómmal való teljes telíté-
se során 6,926-szor nagyobb tömegű terméket kapunk. Mi a vegyület molekulaképlete? Add meg lehet-
séges konstitúciós izomerek szerkezeti képletét, illetve nevezd el a vegyületeket!

C) Egy ismeretlen szénhidrogénben a széntartalom 92,3 tömegszázalék. Milyen tapasztalati képletre követ-
keztethetünk ebből? A vegyület szubsztitúciós reakcióra hajlamos. Brómmal való reakciója során (ami-
kor a szerves termék kizárólag a kiindulási vegyület monobróm-származéka) a szerves termék tömege 
101,3%-kal nagyobb a kiindulási szénhidrogénéhez képest. Mi a vegyület molekulaképlete? Írd fel a leját-
szódó reakció egyenletét!

160. A)  17,10  gramm metán–propén gázkeverék égésekor 854,7  kJ hő fejlődik. Írd fel a lejátszódó reakciók 
termokémiai egyenletét! Hány tömegszázalék metánt tartalmazott a gázelegy? Milyen anyagmennyiség-
arányban tartalmazza a keverék a kiindulási szénhidrogéneket? Mekkora térfogatú standardállapotú hid-
rogéngáz telítené a keveréket? A telítési reakció mekkora energiaváltozással járna?
(Ha az elegy összetételét nem sikerült kiszámítani, akkor vedd úgy, hogy a kiindulási keverék 1,000 : 2,000 
anyagmennyiség-arányban tartalmazta a metánt és a propént!)

ΔkH(CH4) = –74,90 
kJ

mol
;    ΔkH(C3H6) = 20,00 

kJ
mol

;  ΔkH(C3H8) = –105,0 
kJ

mol
;

ΔkH(CO2) = –394 
kJ

mol
;    ΔkH(H2O,f ) = –286 

kJ
mol

.
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B) 6,750 gramm benzol–oktán elegy égésekor 300,3 kJ hő fejlődik. Írd fel a lejátszódó reakciók termokémiai 
egyenletét! Hány tömegszázalék benzolt tartalmazott a gázelegy? Milyen anyagmennyiség-arányban tar-
talmazza a keverék a kiindulási szénhidrogéneket? Mekkora térfogatú standardállapotú szén-dioxid kelet-
kezik a folyamatban? Mekkora energiaváltozás következne be, ha a fejlődő szén-dioxid teljes mennyiségét 
nátrium-hidroxid-oldatban nyeletnénk el?
(Ha az elegy összetételét nem sikerült kiszámítani, akkor vedd úgy, hogy a kiindulási keverék 1,000 : 2,000 
anyagmennyiség-arányban tartalmazta a benzolt és az oktánt!)

ΔkH(C6H6) = 46,50 
kJ

mol
;    ΔkH(C8H18) = –250,0 

kJ
mol

; ΔkH(OH–) = –230,0 
kJ

mol
;

ΔkH(CO3
2–) = –677,0 

kJ
mol

;    ΔkH(CO2) = –394 
kJ

mol
;  ΔkH(H2O,f ) = –286 

kJ
mol

.

C) 24,60 gramm benzol–hex-1-én elegy égésekor 1128 kJ hő fejlődik. Írd fel a lejátszódó reakciók termokémiai 
egyenletét! Hány tömegszázalék benzolt tartalmazott a gázelegy? Milyen anyagmennyiség-arányban tar-
talmazza a keverék a kiindulási szénhidrogéneket? Mekkora térfogatú standardállapotú szén-dioxid kelet-
kezik a folyamatban? Mekkora energiaváltozás következne be, ha a fejlődő szén-dioxid teljes mennyiségét 
nátrium-hidroxid-oldatban nyeletnénk el?
(Ha az elegy összetételét nem sikerült kiszámítani, akkor vedd úgy, hogy a kiindulási keverék 1,000 : 2,000 
anyagmennyiség-arányban tartalmazta a benzolt és az oktánt!)

ΔkH(C6H6) = 46,50 
kJ

mol
;    ΔkH(C6H12) = –74,20 

kJ
mol

; ΔkH(OH–) = –230,0 
kJ

mol
;

ΔkH(CO3
2–) = –677,0 

kJ
mol

;    ΔkH(CO2) = –394 
kJ

mol
;  ΔkH(H2O,f ) = –286 

kJ
mol

.

A korábbi emelt szintű érettségi vizsga feladatsorokban  
előforduló feladatok

Vizsgaidőszak A vizsga eredeti 
nyelve

A feladat 
sorszáma

Kizárólag ehhez 
a témakörhöz 
kapcsolódik?

A feladat elérési útvonala*

Esettanulmány feladatok

2005. október magyar 1. nem https://bit.ly/3kPDzyj

2008. május magyar 1. igen https://bit.ly/3upuGyr

Egyszerű választásos feladatok

leválogatott nem https://bit.ly/3EZXvX4

Elemző feladatok

2020. október magyar 3. igen https://bit.ly/3kT04SS

Számítási feladatok

2006. október magyar 7. igen https://bit.ly/3FdfWYL

2012. május magyar 8. igen https://bit.ly/3ojxR9O

2020. május magyar 7. igen https://bit.ly/3m71nx6

A témakörhöz kapcsolódó kísérletek sorszáma a 2021. májusi vizsgaidőszakra nyilvánosságra hozott emelt 
szintű szóbeli érettségi vizsga B tételsorában:

53., 54.

*A linkek megtekintésének utolsó időpontja: 2021. 09. 29.
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23. EGySzErű FuNkcióS cSoporToT  
TArTAlmAzó oxiGéNTArTAlmú  
SZERVES VEGyÜLETEK

Fontos ismeretek és jó tanácsok a feladatok megoldásaihoz

	◉ A hidroxivegyületek és a hidroxidok különböző vegyületcsoportot jelentenek. A  hidroxivegyületek hid-
roxilcsoportot (–OH) tartalmazó molekularácsos szerves vegyületek, míg a hidroxidok hidroxidiont (OH–) tar-
talmazó ionrácsos vegyületek.

	◉ A feladatokban szerepelhetnek a molekulák között működő másodrendű kötések. Fontos tudni, hogy vizes 
közegben minden oxigéntartalmú szerves vegyület részt tud venni hidrogénkötés kialakításában, mivel a 
benne lévő oxigénatom nemkötő elektronpárral rendelkezik, amelyhez a vízmolekula hidrogénatomja fog a 
hidrogénkötésen keresztül kapcsolódni. Ez elősegíti a vízben való oldódást.

  A metanal esetében ráadásul a vízzel való kölcsönhatás eredményeként kétértékű alkohol (metándiol) jön 
létre, ami tovább növeli a hidrogénkötés kialakulásának lehetőségét.

	◉ Az egyszerű funkciós csoportot tartalmazó oxigéntartalmú szerves vegyületek értékűségét minden esetben 
a benne szereplő adott funkciós csoportok száma adja meg, függetlenül a funkciós csoport minőségétől.

	◉ A rendűség az alkoholoknál a funkciós csoporthoz kapcsolódó szénatom rendűségét jelenti. Érdekesség, 
hogy egy molekulán belül (pl. glicerin) többféle rendűség is előfordulhat. Másik érdekesség, hogy a későbbi-
ekben tanult nitrogéntartalmú szerves vegyületek esetében (pl. aminok és amidok) más a rendűség definíci-
ója.

	◉ A metanol, az etanol és az aceton univerzális oldószerek, vagyis mind a poláris, mind az apoláris molekula-
rácsos vegyületeket jól oldják.

	◉ Az acetaldehid standardállapotban gáz-halmazállapotú anyag.

	◉ Gyakori kérdés feladatokban az alkoholok oxidációja. Az alkoholok réz(II)-oxiddal történő enyhe oxidációjá-
nak terméke függ az alkoholok rendűségétől. Primer alkoholokból aldehidek, szekunder alkoholokból keto-
nok keletkeznek, míg a tercier alkoholok így nem oxidálhatók. A tercier alkoholok erélyes oxidációja tömény 
salétromsavval megvalósítható, de ekkor lánchasadás történik, miközben általában karbonsavak keveréke 
jön létre.

	◉ Gyakori kérdés, hogy mely vegyületek redukáló hatásúak. Ez úgy is szerepelhet kérdésként, hogy enyhe 
oxidációval oxidálhatók-e, illetve ugyanezt jelenti, hogy adják-e az ezüsttükörpróbát vagy a Fehling-reak-
ciót. Ebben a fejezetben a feladatokban szereplő vegyületek közül csak az aldehidek ilyen tulajdonságúak.

  Érdekesség, hogy a formaldehid ezüsttükörpróbájának első lépésénél – a szintén redukáló hatású – hangyasav 
keletkezik, ezért a többi egyértékű aldehiddel ellentétben 1 mol formaldehid nem kettő, hanem 4 mol ezüst 
leválasztására képes.

 Szintén érdekes, hogy a benzaldehid az ezüsttükörpróbát adja, míg a Fehling-próbát nem.

	◉ A ketonok csak erélyes oxidációval alakíthatók át karbonsavvá. Ilyenkor láncszakadás is bekövetkezik, mi-
közben általában karbonsavak elegye jön létre.

	◉ Egy adott vegyületcsoporton belül is lehet különböző a vegyületek előállításának módszere. Például fi-
gyelni kell, hogy milyen típusú éter előállítását kérdezi a feladat. Ha szimmetrikus éter előállítása a cél, akkor a 
megfelelő alkoholból tömény kénsav katalizátort használva állítható elő a megfelelő éter, ha azonban vegyes 
étert kell előállítani, akkor a megfelelő halogéntartalmú vegyület és nátrium-alkanolát reakciója során kelet-
kezik tisztán a kívánt vegyület.
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III. SZERVES KÉMIA

A feladatokhoz szükséges elmélet megtalálható  
a Kémia 9–10. tankönyv II. kötet (OH-KEM910TB/II) következő leckéiben:

51. Az alkoholok 
52. A fenol
53. Az éterek 
54. Az aldehidek
55. A ketonok

Egyszerű választásos feladatok

Válaszd ki az egyetlen megfelelő betűjelet!

1. Az alábbi alkoholok közül melyiknek legnagyobb az értékűsége?

A) Az etanolé. B) A metil-alkoholé. C) A borszeszé. D) A glikolé. E) A gliceriné.

2. Melyik sorban találhatóak csak oxovegyületek?

A) Aceton, glikol, metanal.   B) Etanal, formaldehid, propán-2-on.

C) Fenol, borszesz, metil-alkohol. D) Propán-1-ol, acetaldehid, formaldehid.

E) Butanal, bután-2-on, bután-2-ol.

3. Melyik sorban vannak kizárólag hidroxivegyületek?

A) Fenol, glicerin, metil-alkohol. B) Propán-1-ol, acetaldehid, formaldehid.

C) Etanal, formaldehid, propán-2-on. D) Pentanal, pentán-2-on, pentán-2-ol.

E) Aceton, glikol, metanal.

4. Egy standard nyomáson és 25 °C hőmérsékleten színtelen, szúrós szagú gáz vízben jól oldódik. Tömény vizes 
oldatában hosszú állás után fehér szilárd anyag képződik. Vizes oldata ammóniás ezüst(I)-nitrát-oldatból ezüstöt 
választ le. Melyik vegyületről lehet szó?

A) A metanolról. B) Az etanolról. C) A metanalról. D) Az etanalról. E) A fenolról.

5. Egy színtelen, jellegzetes szagú folyadék mind vízzel, mind apoláris oldószerrel korlátlanul elegyedik. Nátrium-
mal nem reagál. Elvégezve vele a Fehling-próbát nem tapasztalunk változást. Az alábbi vegyületek közül me-
lyikről lehet szó?

A) Az etanolról. B) Az acetonról. C) A fenolról. D) A dietil-éterről. E) Az etán-1,2-diolról.
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23. EGySzErű FuNkcióS cSoporToT TArTAlmAzó oxiGéNTArTAlmú SzErvES …

 6. Melyik tulajdonsággal NEM rendelkezik sem az etanol, sem a metanol?

A) Nátriummal való reakciójában gázfejlődés történik.

B) Nátrium-hidroxiddal sav-bázis reakcióba lép.

C) Ammóniás ezüst(I)-nitrát-oldatból nem választ ki fémezüstöt.

D) Univerzális oldószerként viselkedik.

E) Réz(II)-oxiddal a megfelelő szénatomszámú aldehiddé alakítható.

 7. Melyik vegyület molekulájában NINCS hidroxilcsoport?

A) A metanoléban. B) Az etanoléban. C) A metanaléban. D) A glicerinében. E) A fenoléban.

 8. Melyik párosítás helyes?

A) dietil-éter – bódító hatás B) glicerin – mérgező C) etanol – bakelit

D) etanal – paraformaldehid E) fenol – szagtalan.

 9. Melyik vegyület esetében kell a legkisebb tömegű anyag 49  dm3 standard nyomású, 273  K hőmérsékletű 
hidrogéngáz fejlesztéséhez a megfelelő reakcióban?

A) A metanol. B) Az etanol. C) A fenol. D) A glikol. E) A glicerin.

10. Melyik vegyület esetében kell a legkisebb tömegű anyag 200  gramm ezüst leválasztásához ammóniás 
ezüst(I)-nitrát-oldatból?

A) A pentanal. B) A formaldehid. C) Az acetaldehid. D) A propanal. E) A hexanal.

11. Három számozott edényben – ismeretlen sorrendben – a következő színtelen folyadékok vannak: etanol, for-
malin (ami a metanal 40 tömegszázalékos vizes oldata), dietil-éter. Az alábbi vegyszerek közül melyek szüksé-
gesek ahhoz, hogy egyértelműen azonosítsd a három anyagot?

A) Desztillált víz, nátrium.   B) Fehling-reagensek, desztillált víz.

C) Desztillált víz, Lugol-oldat.  D) Benzin, nátrium-hidroxid-oldat.

E) Ammóniás ezüst(I)-nitrát-oldat, Fehling-reagensek.

12. Mely sor tartalmaz kizárólag olyan anyagokat, amelyek NEM adják a Fehling-reakciót?

A) Fenol, aceton, butanal.   B) Etanal, dimetil-éter; butanal.

C) Formaldehid, etanal, propanal. D) Borszesz, faszesz, glicerin.

E) Acetaldehid, formaldehid, glikol.

13. Az alábbi állítások közül melyik igaz?

A) Az acetaldehiddel elvégezve a Fehling-próbát fehér színű csapadék keletkezik.

B) Az aldehidek molekulái között a legerősebb rácsösszetartó erő a dipólus-dipólus kölcsönhatás.

C) A benzaldehid levegőn könnyen szublimál.

D) Az aldehidek és az éterek azonos funkciós csoporttal rendelkeznek.

E) Az akrolein (propenal) zsírok és olajok hűtésekor keletkezik.

43
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44 III. SZERVES KÉMIA

14. Az alábbi állítások közül melyik HAMIS?

A) A fenol molekulái hidrogénkötést tudnak kialakítani vízzel.

B) A fenol molekulái hidrogénkötést tudnak kialakítani egymással.

C) A kis szénatomszámú aldehidek molekulái hidrogénkötést tudnak kialakítani a vízmolekulákkal.

D) A kis szénatomszámú aldehidek molekulái hidrogénkötést tudnak kialakítani egymással.

E) A kis szénatomszámú alkoholok jól oldódnak vízben.

15. Az alábbi állítások közül melyik HAMIS?

A) A fenolok vízben jól oldódnak, a vizes oldatuk savas kémhatású.

B) Az etil-fenil-éter egy vegyes éter.

C) A metanol mérgező folyadék.

D) Az alkoholok értékűségét az határozza meg, hogy hány hidroxilcsoport van a molekulájukban.

E) A metanolt az iparban szintézisgázból állítják elő.

16. Az alábbi állítások közül melyik HAMIS?

A) A nitroglicerinnel átitatott kovaföld a dinamit.

B) Az alkoholok vizes oldata semleges kémhatású.

C) Az alkoholok nátrium-hidroxiddal víz képződése közben reagálnak.

D) Az alkoholok molekulái között hidrogénkötés alakulhat ki.

E) A közel azonos moláris tömegű alkoholok forráspontja mindig magasabb, mint a megfelelő moláris tö-
megű alkánoké.

17. Az alábbi állítások közül melyik igaz?

A) A metanal és etanal egy-egy mólnyi mennyisége ugyanakkora tömegű ezüstöt választ le ammóniás 
ezüst(I)-nitrát-oldatból.

B) A metanal és az etanol ugyanazt a funkcióscsoportot tartalmazza.

C) A fenol és az etán-1,2-diol egy mólja nátriummal ugyanannyi hidrogéngázt fejleszt.

D) Az etanol és a metanol élettani hatása azonos.

E) A metanol és a propán-2-on is univerzális oldószer.

18. Az alábbi vegyületek közül melyiknek legkisebb a forráspontja?

A) A fenolnak. B) Az etanolnak. C) A metanolnak. D) A glikolnak. E) A metanalnak.

19. Melyik vegyület jellemzője, hogy vizes oldatában hidrogénkötés kialakításra képes, de tiszta halmazában nem?

A) A fenolé. B) Az etanolé. C) A metanolé. D) A glikolé. E) Az etanalé.

20. Melyik alkohol molekulájában található királis szénatom?

A) A bután-1-ol. B) A 2-metilpropán-1-ol. C) A 2-metilpropán-2-ol.

D) A 2-metilbutanal. E) A bután-2-ol.
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4523. EGySzErű FuNkcióS cSoporToT TArTAlmAzó oxiGéNTArTAlmú SzErvES …

Négyféle asszociációs feladatok

Hasonlítsd össze a glikolt és a glicerint! Az egyetlen megfelelő betűjellel válaszolj!

A) A glikol B) A glicerin C) Mindkettő D) Egyik sem

21. Nagy viszkozitású anyag a molekulák között fellépő diszperziós kölcsönhatás miatt.

22. Mérgező vegyület.

23. Színtelen folyadék.

24. Egyértékű alkohol.

25. Fagyállónak használják/használták.

26. Higroszkópos anyag, ezért kézkrémekben használják.

27. Vízzel minden arányban elegyedik.

28. Molekulája legalább két hidroxidiont tartalmaz.

29. Molekulájában két kiralitáscentrum található.

30. Nátriummal gázfejlődés közben reagál.

Hasonlítsd össze a fenolt és a dietil-étert! Az egyetlen megfelelő betűjellel válaszolj!

A) A fenol B) A dietil-éter C) Mindkettő D) Egyik sem

31. Szilárd halmazállapotú anyag, amely állás közben kismértékben elfolyósodhat.

32. Apoláris oldószerként használható.

33. Tökéletes égésekor szén-dioxid és víz keletkezik.

34. Régen fertőtlenítésre használták.

35. Jellegzetes szagú anyag.

36. Előállítása etil-alkoholból történik tömény salétromsav segítségével.

37. Színtelen anyag, amely állás közben rózsaszín vagy barna színűvé válhat.

38. Molekulája delokalizált elektronrendszert tartalmaz.

39. Nátriummal való reakciójában hidrogéngáz keletkezik.

40. A glicerinnel azonos funkciós csoportot tartalmaz.

Hasonlítsd össze a formaldehidet és a fenolt! Az egyetlen megfelelő betűjellel válaszolj!

A) A formaldehid B) A fenol C) Mindkettő D) Egyik sem

41. Jellegzetes szagú folyadék.

42. Az ezüsttükörpróbát elvégezve, az oxidációja közben fémezüst válik ki.

43. Molekulája aromás gyűrűt tartalmaz.

44. A bakelit előállításának alapanyaga.

45. Mérgező anyag.

46. Vizes oldata lúgos kémhatású.
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46 III. SZERVES KÉMIA

47. Vízzel szemben gyenge savként viselkedik.

48. Molekulái között hidrogénkötés alakulhat ki.

49. Molekulája a vízmolekulával hidrogénkötés kialakítására képes.

50. Molekulája síkalkatú.

Hasonlítsd össze az aldehideket és a ketonokat! Az egyetlen megfelelő betűjellel válaszolj!

A) Az aldehidek B) A ketonok C) Mindkettő D) Egyik sem

51. Legkisebb szénatomszámú képviselőjük két szénatomot tartalmaz.

52. Ammóniás ezüst(I)-nitrát-oldatból ezüstöt választanak le.

53. Oxocsoportot tartalmaznak.

54. Redukciójuk során primer alkohol keletkezik.

55. Legkisebb szénatomszámú képviselőjük gáz-halmazállapotú.

56. A megfelelő alkoholokból réz(II)-oxiddal előállíthatók.

57. Elvégezve velük a Fehling-próbát, réz(II)-oxid keletkezik.

58. Legkisebb szénatomszámú képviselőjük univerzális oldószer.

59. Enyhe oxidációval karbonsav állítható elő belőlük.

60. Égésük során szén-dioxid és víz keletkezik.

Táblázatos feladatok

Add meg a táblázat sorszámozott celláiba szükséges válaszokat az alkoholokra vonatkozóan!

Az alkohol 
molekulaképlete

Az alkohol 
szabályos 

neve

Az alkohol
értékűsége

Az alkohol 
rendűsége

Jellemző tulajdonság, 
reakció Élettani hatása Egy jellemző 

felhasználása

61. 62. 63. 64.
Reakciója nátriummal:

65.

Erősen mérgező, 
fogyasztásakor 

vakságot, illetve 
halált okoz.

66.

67. etán-1,2-
diol 68. 69.

Tökéletes égésének 
rendezett egyenlete:

70.
71. 72.

C2H6O 73. 74. 75.

Reakciója tömény 
kénsav jelenlétében 

130 °C-on: 76.
78. 79.

Reakciója tömény 
kénsav jelenlétében 

160 °C-on: 77.

80. 81. 82. 83. Erősen higroszkópos, 
viszkózus anyag. Nem mérgező. 84.
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23. EGySzErű FuNkcióS cSoporToT TArTAlmAzó oxiGéNTArTAlmú SzErvES …

Add meg a táblázat sorszámozott celláiba szükséges válaszokat az acetaldehidre és az acetonra vonatkozóan!

acetaldehid aceton

Összegképlete 85. 86.

Szerkezeti képlete (a kötő és a nemkötő elektronpárok feltüntetésével) 87. 88.

A molekulában előforduló kiralitáscentrumok száma 89. 90.

Fizikai tulajdonságai  
(szín, halmazállapot 25 °C hőmérsékleten és standard nyomáson, vízoldhatóság) 91. 92.

Ezüsttükörpróba során keletkezik-e ezüst?  
Ha igen, akkor a reakció rendezett egyenlete 93. 94.

Tökéletes égésének rendezett egyenlete 95. 96.

Egy konkrét példa a felhasználására 97. 98.

Elemző feladat

Oxigéntartalmú szerves vegyületek azonosítása

Hat különböző, nyílt láncú, oxigéntartalmú szerves vegyület (A, B, C, D, E, F) összegképlete hasonló: C4HxO. A ve-
gyületekről a következő információk állnak rendelkezésünkre:

	◉ Nátriummal a hat vegyület közül csak az A és a C betűvel jelölt vegyület reagál hidrogéngáz fejlődése közben.
	◉ Ha az A vegyületet réz(II)-oxiddal reagáltatjuk, a keletkezett szerves termék a B lesz.
	◉ Az A vegyület molekulájának szénlánca nem tartalmaz elágazást.
	◉ Amennyiben a C vegyületet réz(II)-oxiddal reagáltatjuk, a szerves termék a D lesz.
	◉ Ammóniás ezüst(I)-nitrát-oldattal reagáltatva a B és a D anyagot, a B esetében fekete színű szilárd anyag ke-

letkezik, míg a D esetében nem történt változás.
	◉ A brómos vizet csak az E vegyület színteleníti el.
	◉ Az E vegyület 1 mólnyi mennyiségét 1 mól hidrogénnel reagáltatva F keletkezik.
	◉ Az F egy régen bódításra használt, szimmetrikus éter.

 99. Milyen funkciós csoport lehet a molekulában, ha nátriummal gázfejlődés közben reagál a vegyület?

100. Milyen funkciós csoport lehet a molekulában, ha ammóniás ezüst(I)-nitrát-oldattal melegítve az anyagot fe-
kete színű szilárd anyag keletkezik?

101. Milyen szerkezetű anyagok színteleníti el a brómos vizet?

102. Írd fel a keresett vegyületek A, B, C, D, E, F atomcsoportos képletét! Add meg a vegyületek szabályos nevét!

103. Az ismeretlen vegyületek közül melyek egymás konstitúciós izomerjei? A molekulák betűjelével válaszolj!

104. Van-e az ismeretlen vegyületek között olyan, amelynek molekulája királis? Ha igen, rajzold fel a szerkezeti 
képletét, és jelöld a kiralitáscentrumot!

105. Van-e olyan vegyület, amelynek van geometriai izomerje? Ha van, akkor rajzold fel a két izomer szerkezeti 
képletét!

106. Írd fel a fentebb felírt összes végbemenő reakció egyenletét!
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48 III. SZERVES KÉMIA

Számítási feladatok

107. A)  Hány dm3 térfogatú, standard légköri nyomású, 25,0 °C hőmérsékletű hidrogéngáz keletkezik 102 gramm 
etanolból nátriummal való reakcióban? Írd fel a lejátszódó reakció rendezett egyenletét!

B) Hány dm3 térfogatú, standard légköri nyomású, 237,0 K hőmérsékletű hidrogéngáz keletkezik 12,0 gramm 
glikolból nátriummal való reakcióban? Írd fel a lejátszódó reakció rendezett egyenletét!

C) Hány cm3 térfogatú, standard légköri nyomású, 25,0  °C hőmérsékletű hidrogéngáz keletkezik 50,0  mg 
propán-1-olból káliummal való reakcióban? Írd fel a lejátszódó reakció rendezett egyenletét!

108. A)  Legfeljebb hány gramm ezüstöt választ le 220  gramm 20,0  tömegszázalékos formaldehidoldat fölös 
mennyiségű ammóniás ezüst(I)-nitrát-oldatból? Írd fel a kémiai változás reakcióegyenletét!

B) 50,0  gramm ezüstöt szeretnénk leválasztani acetaldehid ezüsttükörpróbájával. Legalább hány gramm 
15,0 tömegszázalékos acetaldehid-oldatból kell ehhez kiindulnunk? Írd fel a végbemenő reakció rende-
zett egyenletét!

C) 115 gramm formalin (formaldehid vizes oldata) található a szertárban. Legfeljebb mennyi ezüst állítható 
elő a segítségével ammóniás ezüst(I)-nitrát-oldatból, ha az oldat 40,0  tömegszázalékos? Írd fel a reak-
cióegyenletet!

109. A)  10,0  gramm, etanolt és acetont tartalmazó folyadékelegyet nátriummal reagáltatunk. A  reakció során 
799  cm3 térfogatú, standard légköri nyomású, 25,0  °C hőmérsékletű hidrogéngáz keletkezik. Határozd 
meg az elegy tömeg- és anyagmennyiség-százalékos összetételét! Írd fel a lejátszódó reakció egyenletét!

B) 25,0 gramm, metanolt és acetont tartalmazó folyadékelegyet nátriummal reagáltatunk. A reakció során 
6,89 dm3 térfogatú, standard légköri nyomású, 25,0 °C hőmérsékletű hidrogéngáz keletkezik. Határozd 
meg az elegy tömeg- és anyagmennyiség-százalékos összetételét! Írd fel a végbemenő reakció egyenletét!

C) 120,0 gramm, glicerint és acetont tartalmazó folyadékelegyet nátriummal reagáltatunk. A reakció során 
35,95 dm3 térfogatú, standard légköri nyomású, 25,00 °C hőmérsékletű hidrogéngáz keletkezik. Határozd 
meg az elegy tömeg- és anyagmennyiség-százalékos összetételét! Írd fel a lejátszódó reakció rendezett 
egyenletét!

110. A)  212,0  gramm, acetont és acetaldehidet tartalmazó keverék 161,8  gramm ezüstöt választ le ammóni-
ás ezüst(I)-nitrát-oldatból. Írd fel a lejátszódó reakció egyenletét! Határozd meg a keverék tömeg- és 
anyagmennyiség-százalékos összetételét!

B) 23,60 gramm, metanolt és propanalt tartalmazó folyadékelegy 43,15 gramm ezüstöt választ le ammóniás 
ezüst(I)-nitrát-oldatból. Írd fel a lejátszódó reakció egyenletét! Határozd meg az elegy tömeg- és 
anyagmennyiség-százalékos összetételét!

C) 33,00  gramm, etanolt és acetaldehidet tartalmazó keverék 53,94  gramm ezüstöt választ le ammóniás 
ezüst(I)-nitrát-oldatból. Írd fel a lejátszódó reakció egyenletét! Határozd meg a keverék tömeg- és 
anyagmennyiség-százalékos összetételét!

111. A)  10,00 gramm, etanolt és metanolt tartalmazó folyadékelegyet nátriummal reagáltatunk. A reakció során 
2,954 dm3 térfogatú, standard légköri nyomású, 25,00 °C hőmérsékletű hidrogéngáz keletkezik. Határozd 
meg az elegy tömeg- és anyagmennyiség-százalékos összetételét! Írd fel a lejátszódó reakciók egyenletét!

B) 23,16 gramm, metanolt és propán-1-olt tartalmazó folyadékelegyet nátriummal reagáltatunk. A reakció során 
8,151 dm3 térfogatú, standard légköri nyomású, 25,00 °C hőmérsékletű hidrogéngáz keletkezik. Határozd 
meg az elegy tömeg- és anyagmennyiség-százalékos összetételét! Írd fel a lejátszódó reakciók egyenletét!

C) 21,60  gramm, glikolt és glicerint tartalmazó folyadékelegyet nátriummal reagáltatunk. A reakció során 
8,575 dm3 térfogatú, standard légköri nyomású, 25,00 °C hőmérsékletű hidrogéngáz keletkezik. Határozd 
meg az elegy tömeg- és anyagmennyiség-százalékos összetételét! Írd fel a lejátszódó reakciók egyenletét!
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23. EGySzErű FuNkcióS cSoporToT TArTAlmAzó oxiGéNTArTAlmú SzErvES …

112. A)  38,2 gramm, metanalt és propanalt tartalmazó keverék 302 gramm ezüstöt választ le ammóniás ezüst(I)-
nitrát-oldatból. Írd fel a lejátszódó reakciók egyenletét! Határozd meg a keverék tömeg- és anyagmennyi-
ség-százalékos összetételét!

B) 46,2  gramm, propanalt és butanalt tartalmazó folyadékelegy 151  gramm ezüstöt választ le ammóniás 
ezüst(I)-nitrát-oldatból. Írd fel a lejátszódó reakciók egyenletét! Határozd meg az elegy tömeg- és anyag-
mennyiség-százalékos összetételét!

C) 10,20 gramm, propanalt és acetaldehidet tartalmazó keverék 43,15 gramm ezüstöt választ le ammóniás 
ezüst(I)-nitrát-oldatból. Írd fel a lejátszódó reakciók rendezett egyenletét! Határozd meg a keverék tömeg- 
és anyagmennyiség-százalékos összetételét!

113. A)  Egy oxigéntartalmú szerves vegyület 1,101 grammjának tökéletes égésekor 1,225 dm3 térfogatú, standard 
légköri nyomású, 25,00 °C hőmérsékletű szén-dioxid-gáz, valamint 0,9008 gramm víz keletkezik. Határozd 
meg a molekula tapasztalati képletét! Milyen molekulaképletre következtetünk, ha tudjuk, hogy a mole-
kula egyetlen egyszerű funkciós csoportot tartalmaz? Rajzold fel a szerkezeti képletét, ha tudjuk, hogy a 
vegyület nátriummal nem reagál!

B) Egy oxigéntartalmú szerves vegyület 6,408 grammjának tökéletes égésekor 4,900 dm3 térfogatú, standard 
légköri nyomású, 25,00 °C hőmérsékletű szén-dioxid-gáz, valamint 7,206 gramm víz keletkezik. Határozd 
meg a molekula tapasztalati képletét! Milyen molekulaképletre következtetünk, ha tudjuk, hogy a mole-
kula egyetlen egyszerű funkciós csoportot tartalmaz? Rajzold fel a szerkezeti képletét, ha tudjuk, hogy a 
vegyület nátriummal nem reagál!

C) Egy oxigéntartalmú szerves vegyület 18,42 grammjának tökéletes égésekor 14,70 dm3 térfogatú, standard 
légköri nyomású, 25,00 °C hőmérsékletű szén-dioxid-gáz, valamint 14,41 gramm víz keletkezik. Határozd 
meg a molekula tapasztalati képletét! Milyen molekulaképletre következtetünk, ha tudjuk, hogy a ve-
gyület egy többértékű alkohol, és a molekulában más funkciós csoport nem található meg? Rajzold fel 
a vegyület molekulájának egy lehetséges szerkezeti képletét, ha tudjuk, hogy a vegyület királis! Jelöld a 
kiralitáscentrumot is!

114. A)  Egy etanol–metanol elegy 48,99 grammjának tökéletes égésekor 24,66 dm3 térfogatú, 210,0 kPa nyomású, 
40,00 °C hőmérsékletű szén-dioxid-gáz keletkezik. Határozd meg az elegy tömeg- és anyagmennyiség-
százalékos összetételét! Írd fel a lejátszódó reakciók egyenletét!

B) Egy aceton–dietil-éter elegy 80,92 grammjának tökéletes égésekor 77,15 dm3 térfogatú, 152,0 kPa nyo-
mású, 55,00 °C hőmérsékletű szén-dioxid-gáz keletkezik. Határozd meg az elegy tömeg- és anyagmennyi-
ség-százalékos összetételét! Írd fel a lejátszódó reakciók egyenletét!

C) Egy bután-2-on és etil-propil-éter elegy 44,05 grammjának tökéletes égésekor 19,31 dm3 térfogatú, 
310,0 kPa nyomású, 27,00 °C hőmérsékletű szén-dioxid-gáz keletkezik. Határozd meg az elegy tömeg- és 
anyagmennyiség-százalékos összetételét! Írd fel a lejátszódó reakciók egyenletét!

115. A)  Egy etanol–glicerin elegyet tökéletesen elégetünk sztöchiometrikus mennyiségű oxigénben. A keletkező 
forró gázelegyben a szén-dioxid és a víz anyagmennyiség-aránya 11,00 : 15,00, a teljes keletkező gázelegy 
tömege 188,6 gramm. Határozd meg az elegy tömeg- és anyagmennyiség-százalékos összetételét! Írd fel 
a lejátszódó reakciók egyenletét!

B) Egy metanol–propanal elegyet tökéletesen elégetünk sztöchiometrikus mennyiségű oxigénben. A kelet-
kező forró gázelegyben a szén-dioxid és a víz anyagmennyiség-aránya 34,00 : 47,00, a teljes keletkező gáz-
elegy tömege 117,2 gramm. Határozd meg az elegy tömeg- és anyagmennyiség-százalékos összetételét! 
Írd fel a lejátszódó reakciók egyenletét!

C) Egy glikol–dimetil-éter elegyet tökéletesen elégetünk sztöchiometrikus mennyiségű oxigénben. A kelet-
kező forró gázelegyben a szén-dioxid és a víz anyagmennyiség-aránya 2,00 : 3,00, a teljes keletkező gáz-
elegy tömege 42,6 gramm. Határozd meg az elegy tömeg- és anyagmennyiség-százalékos összetételét! 
Írd fel a lejátszódó reakciók egyenletét!

49

OH-KEM1112E - Gyűjtemény a Kémia emelt szintű oktatásához  11-12..indd   49OH-KEM1112E - Gyűjtemény a Kémia emelt szintű oktatásához  11-12..indd   49 2022. 03. 24.   19:07:052022. 03. 24.   19:07:05



50 III. SZERVES KÉMIA

116. A)  Egy etanol–glicerin elegyben a szén- és a hidrogénatomok anyagmennyiség-aránya 4,00 : 11,0. Határozd 
meg az elegy anyagmennyiség- és tömegszázalékos összetételét!

B) Egy metanol–propanal elegyben a szén- és a hidrogénatomok anyagmennyiség-aránya 5,00 : 11,0. Hatá-
rozd meg az elegy anyagmennyiség- és tömegszázalékos összetételét!

C) Egy glikol–dietil-éter elegyben a szén- és a hidrogénatomok anyagmennyiség-aránya 9,00 : 23,0. Határozd 
meg az elegy anyagmennyiség- és tömegszázalékos összetételét!

117. A)  Egy etanol–metanol elegy 48,92  grammjának tökéletes égésekor 483,1  kJ hő szabadul fel, miközben 
cseppfolyós víz keletkezik. Határozd meg az elegy tömeg- és anyagmennyiség-százalékos összetételét! 
Írd fel a lejátszódó reakciók termokémiai egyenletét!

ΔkH(etanol) = –278,0 
kJ

mol
; ΔkH(metanol) = –239,2 

kJ
mol

; 

ΔkH(CO2) = –394,0 
kJ

mol
;  ΔkH(H2O,f ) = –286,0 

kJ
mol

.

B) Egy etanol–dietil-éter elegy 42,68  grammjának tökéletes égésekor 1774  kJ hő szabadul fel, miközben 
cseppfolyós víz keletkezik. Határozd meg az elegy tömeg- és anyagmennyiség-százalékos összetételét! 
Írd fel a lejátszódó reakciók termokémiai egyenletét!

ΔkH(etanol) = –278,0 
kJ

mol
; ΔkH(dietil-éter) = –282,0 

kJ
mol

; 

ΔkH(CO2) = –394,0 
kJ

mol
;  ΔkH(H2O,f ) = –286,0 

kJ
mol

.

C) Egy aceton–dietil-éter elegy 27,24 grammjának tökéletes égésekor 949,8 kJ hő szabadul fel, miközben 
cseppfolyós víz keletkezik. Határozd meg az elegy tömeg- és anyagmennyiség-százalékos összetételét! Írd 
fel a lejátszódó reakciók termokémiai egyenletét!

ΔkH(aceton) = –248,0 
kJ

mol
; ΔkH(dietil-éter) = –282,0 

kJ
mol

; 

ΔkH(CO2) = –394,0 
kJ

mol
;  ΔkH(H2O,f ) = –286,0 

kJ
mol

.

A korábbi emelt szintű érettségi vizsga feladatsorokban előforduló 
feladatok

Vizsgaidőszak A vizsga eredeti 
nyelve

A feladat 
sorszáma

Kizárólag ehhez 
a témakörhöz 
kapcsolódik?

A feladat elérési útvonala*

Esettanulmány feladatok

2006. május magyar 1. nem https://bit.ly/2Ws9xqx

2018. május magyar 2. nem https://bit.ly/3t4mV0o

Egyszerű választásos feladatok

leválogatott nem https://bit.ly/2UVUV2e

Négyféle asszociációs feladatok

2011. május angol 3. igen https://bit.ly/3DrZyT9

2008. május magyar 3. igen https://bit.ly/3sWNQLh
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Vizsgaidőszak A vizsga eredeti 
nyelve

A feladat 
sorszáma

Kizárólag ehhez 
a témakörhöz 
kapcsolódik?

A feladat elérési útvonala*

Táblázatos feladatok

2008. október magyar 3. nem https://bit.ly/3mJ8AFi

2010. május magyar 5. nem https://bit.ly/2WyKxxK

2010. október magyar 5. nem https://bit.ly/3zr8y8M

2019. október magyar 4. nem https://bit.ly/3zvWOls

Elemző és kísérletelemző feladatok

2005. október magyar 2. igen https://bit.ly/3mJFqGk

2014. május magyar 5. igen https://bit.ly/38kO6Kz

2015. május magyar 5. nem https://bit.ly/3gKuEvE

2015. május angol 3. nem https://bit.ly/3sY1k9N

2017. október magyar 9. igen https://bit.ly/3yr48xa

2018. május angol 2. nem https://bit.ly/3BoKDXU

2018. október magyar 5. nem https://bit.ly/3jr5pjv

Számítási feladatok

2005. május magyar 8. igen https://bit.ly/3DsBvne

2005. október magyar 9. igen https://bit.ly/38pLCdY

2007. május magyar 8. igen https://bit.ly/3yuXwhg

2008. május magyar 7. igen https://bit.ly/2Y2wWj3

2009. május magyar 8. nem https://bit.ly/38nZ6a8

2011. május magyar 7. igen https://bit.ly/3zs9Dx9

2011. május angol 7. igen https://bit.ly/3mHzuNT

2013. május magyar 7. igen https://bit.ly/3kBgkq9

2013. május angol 7. igen https://bit.ly/3sXJ8gp

2017. május magyar 7. nem https://bit.ly/3sXQlxd

2018. május angol 7. igen https://bit.ly/3BlrypF

2020. október magyar 6. igen https://bit.ly/3yuYRoi

2021. május magyar 6. igen https://bit.ly/3kzYbZZ

A témakörhöz kapcsolódó kísérletek sorszáma a 2021. májusi vizsgaidőszakra nyilvánosságra hozott emelt 
szintű szóbeli érettségi vizsga B tételsorában:

2., 3., 51., 55., 57., 59., 62.

* A linkek megtekintésének utolsó időpontja: 2021. 08. 29.
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24. ÖSSzETETT FuNkcióS cSoporToT 
TArTAlmAzó oxiGéNTArTAlmú  
SZERVES VEGyÜLETEK

III. SZERVES KÉMIA

Fontos ismeretek és jó tanácsok a feladatok megoldásaihoz

	◉ Az észtercsoport (–COO–) csak a karbonsavészterekre jellemző, a szervetlensav-észterekre nem.

	◉ A szappanok, bár az észterekből keletkezhetnek, észtercsoportot nem tartalmazó ionvegyületek.

	◉ A feladatokban szerepelhetnek a molekulák között működő másodrendű kötések. Fontos tudni, hogy vizes 
közegben minden oxigéntartalmú szerves vegyület részt tud venni hidrogénkötés kialakításában, mivel a 
benne lévő oxigénatom nemkötő elektronpárral rendelkezik, amelyhez a vízmolekula hidrogénatomja fog a 
hidrogénkötésen keresztül kapcsolódni (például metil-metanoát).

	◉ Közel azonos moláris tömeg esetén a karbonsavak forrás- és olvadáspontja magasabb, mint az észtereké, 
mert a karbonsavaknál hidrogénkötéssel kialakulhatnak dimerek, míg az észterek molekulái között legfel-
jebb csak dipólus-dipólus kölcsönhatás jöhet létre. A dikarbonsavak forrás- és olvadáspontja közel azonos 
moláris tömeg esetén magasabb lesz, mint az egyértékű karbonsavaké, hiszen a dikarbonsavak esetében 
kettőnél több molekula kapcsolódhat össze erős hidrogénkötéssel.

	◉ Bár gyakran hasonlítjuk össze a halmazállapotukat, a zsírok és az olajok keverékek, ezért ezen vegyületeknél 
nem értelmezzük az olvadás- és a forráspontot. Emellett olyan nagy méretű molekulákról van szó, hogy a 
szilárd halmazukban nehezen alakul ki szabályos kristályrács. Emiatt szintén nem értelmezhető az olvadás- és 
a forráspont.

	◉ Gyakori kérdés, hogy mely vegyületek redukáló hatásúak. Ez úgy is szerepelhet kérdésként, hogy enyhe 
oxidációval oxidálhatók-e, illetve ugyanezt jelenti, hogy adják-e az ezüsttükörpróbát. Ebben a fejezetben a 
feladatokban szereplő vegyületek közül csak a hangyasav és a hangyasav észterei ilyen tulajdonságúak, 
hiszen rejtett aldehidcsoportot tartalmaznak.

 Érdekes, hogy a hangyasav az ezüsttükörpróbát adja, de a Fehling-próbát nem.

A feladatokhoz szükséges elmélet megtalálható  
a Kémia 9–10. tankönyv II. kötet (OH-KEM910TB/II) következő leckéiben:

56. A karbonsavak 
57. Az észterek 
63. A lipidek
93. Mosó-, tisztító- és fertőtlenítőszerek
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���������

�����
��������
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Egyszerű választásos feladatok

Válaszd ki az egyetlen megfelelő betűjelet!

1. Az alábbi vegyületek molekulái közül melyik királis?

A) Az etil-acetáté. B) A benzoesavé. C) Az oxálsavé. D) A tejsavé. E) A hangyasavé.

2. Melyik esetben NEM konstitúciós izomerek az alábbi vegyületpárok?

A) Etil-etanoát – butánsav.

B) Metil-propanoát – butándisav.

C) 2,2-dimetilpropánsav – pentánsav.

D) Metil-butanoát – etil-propanoát.

E) 2,3-dimetilpentánsav – izopropil-butanoát.

3. Mely vegyületcsoportba tartozó vegyületek NEM tartalmaznak észterkötést?

A) A zsírok. B) A viaszok. C) A trigliceridek. 

D) Az alkil-alkanoátok. E) A szappanok.

4. Melyik vegyület molekulájában NINCS metilcsoport?

A) A benzoesav. B) Az ecetsav. C) A metil-propanoát. 

D) A tejsav. E) Az etil-butanoát.

5. Melyik vegyület jellemzője, hogy molekulái vizes oldatban képesek hidrogénkötés kialakítására, de tiszta hal-
mazában nem?

A) A butánsavé. B) Az izopropil-propanoáté. C) A borkősavé. 

D) A citromsavé. E) Az oktadekánsavé.

6. Melyik sor tartalmazza helyesen a vegyületeket növekvő forráspontjuk szerint?

A) Oxálsav, ecetsav, hangyasav, etil-acetát, metil-metanoát.

B) Ecetsav, hangyasav, etil-acetát, metil-metanoát, oxálsav.

C) Ecetsav, hangyasav, oxálsav, etil-acetát, metil-metanoát.

D) Hangyasav, ecetsav, metil-metanoát, etil-acetát, oxálsav.

E) Metil-metanoát, etil-acetát, hangyasav, ecetsav, oxálsav.

7. Az alábbi vegyületek közül melyiknek legmagasabb a forráspontja?

A) A butándisavé. B) Az etándisavé. C) A palmitinsavé. D) Az oxálsavé. E) Az oktadekánsavé.

8. Egy standard nyomáson és 25 °C-on színtelen, szúrós szagú folyadék vízzel korlátlanul elegyedik. Vizes oldata 
ammóniás ezüst(I)-nitrát-oldatból ezüstöt választ le. Melyik vegyületről lehet szó a felsoroltak közül?

A) A metánsavról. B) Az ecetsavról. C) A propánsavról 

D) Az etil-propanoátról. E) Az etil-etanoátról.
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54 III. SZERVES KÉMIA

 9. Egy standard nyomáson és 25 °C-on színtelen, szúrós szagú folyadék vízzel korlátlanul elegyedik. A vegyület 
nátriummal nem lép reakcióba. Az alábbi vegyületek közül melyikről lehet szó a felsoroltak közül?

A) A metánsavról. B) Az etil-etanoátról. C) Az oxálsavról. 

D) A glicerin-trisztearátról. E) A piroszőlősavról.

10. Melyik tulajdonsággal NEM rendelkezik sem az ecetsav, sem az etil-acetát?

A) Standard nyomáson és 25 °C hőmérsékleten színtelen, szúrós szagú folyadék.

B) Ammóniás ezüst(I)-nitrát-oldattal fekete színű szilárd anyag képződése közben reagál.

C) Vízzel egyensúlyi reakcióba lép.

D) Nátriummal reakcióba lép, miközben hidrogéngáz fejlődik.

E) Nátrium-hidroxiddal reagálva sót képez.

11. Melyik tulajdonsággal NEM rendelkeznek sem a zsírok, sem az olajok?

A) Vízben nem oldódó anyagok. B) Vízzel sav-bázis reakcióba lépnek.

C) A lipidek csoportjába tartoznak. D) Elszíntelenítik a brómos vizet.

E) Standard nyomáson és 25 °C hőmérsékleten folyékony halmazállapotúak.

12. Az alábbiak közül melyik párosítás helyes?

A) Szappanok – karbonsavak.  B) Trigliceridek – zsírok és olajok.

C) Hangyasav – éghetetlen.  D) Tejsav – dikarbonsav.

E) Oxálsav – hidroxikarbonsav.

13. Melyik vegyület esetében kell a legkisebb tömegű anyag 98 dm3 térfogatú, standard nyomású, 25 °C hő mér-
sék letű hidrogéngáz fejlesztéséhez nátriummal való reakcióban?

A) A metil-metanoát. B) Az oxálsav. C) A hangyasav. D) A pentánsav. E) A butándisav.

14. Három számozott edényben – ismeretlen sorrendben – a következő színtelen folyadékok vannak: hangyasav, 
ecetsav, etil-acetát. Az alábbi vegyszerek közül melyek szükségesek ahhoz, hogy egyértelműen azonosítsd a 
három anyagot?

A) Desztillált víz, nátrium.   B) Benzin, desztillált víz.

C) Desztillált víz, szilárd jód.  D) Nátrium-hidroxid-oldat, kénsavoldat.

E) Ammóniás ezüst(I)-nitrát-oldat, lakmuszoldat.

15. Melyik megállapítás HAMIS a hangyasavra vonatkozóan?

A) Tömény kénsavval szén-monoxid állítható belőle elő.

B) A brómos vizet redoxireakcióban elszínteleníti.

C) Ammóniás ezüst(I)-nitrát-oldattal reakcióba lép.

D) Nátriummal hidrogéngáz állítható belőle elő.

E) Nátrium-hidroxid-oldattal reagálva hidrogéngázt fejleszt.
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16. Melyik megállapítás HAMIS a hagyományos szappannal kapcsolatosan?

A) A kalciumionokkal csapadékot képez.

B) Zsírok és olajok savas hidrolízisével állítható elő.

C) Vízben nagyobb mennyiséget oldva micellát alkot.

D) A vizes oldata lúgos kémhatású.

E) Csökkenti a víz felületi feszültségét.

17. Az alábbi állítások közül melyik HAMIS?

A) A szalicilsav hidroxilcsoportot is tartalmazó aromás karbonsav.

B) A karbonsavak molekulái között hidrogénkötés alakulhat ki.

C) A karbonsavak és alkoholok egyensúlyi reakciójában észter képződik.

D) A szappanok vizes oldatban micellákat képeznek.

E) Egy egyértékű karbonsav forráspontja lehet kisebb, mint egy közel azonos moláris tömegű egyértékű al-
kohol forráspontja.

18. Az alábbi állítások közül melyik igaz?

A) Az ecetsav vizes oldatának pH-ja minden esetben nagyobb, mint a sósav pH-ja.

B) A hangyasav és az ecetsav is erős sav.

C) Az ecetsav vizes oldatának tízszeres hígításakor a pH értéke eggyel nő.

D) Az ecetsav vizes oldatának tízszeres hígításakor a pH értéke eggyel csökken.

E) Az ecetsav vizes oldatának százszoros hígításakor a pH értéke nem két egységgel változik.

19. Az alábbi állítások közül melyik HAMIS?

A) A glicerin-trinitráttal átitatott kovaföld a dinamit.

B) A szulfátésztereket gyakran használják mosószerként.

C) A lecitin a foszfatidok csoportjába tartozó szervetlensav-észter.

D) A glicerin-trinitrátot szívgyógyszerként is használják.

E) A szervetlensav-észterek észtercsoportot tartalmazó oxigéntartalmú vegyületek.

20. Az alábbi állítások közül melyik igaz?

A) A propánsav és a metil-etanoát tiszta, szilárd halmazállapotában egyaránt hidrogénkötés a rácsösszetartó 
erő.

B) Az etil-acetát molekulaképlete és tapasztalati képlete megegyezik.

C) A metil-metanoát és a glicerin-trinitrát ugyanazt a funkciós csoportot tartalmazza.

D) A propánsav és a metil-propanoát is reakcióba lép nátrium-hidroxiddal.

E) A propánsav és a metil-propanoát is reakcióba lép nátriummal.

55

OH-KEM1112E - Gyűjtemény a Kémia emelt szintű oktatásához  11-12..indd   55OH-KEM1112E - Gyűjtemény a Kémia emelt szintű oktatásához  11-12..indd   55 2022. 03. 24.   19:07:062022. 03. 24.   19:07:06



56 III. SZERVES KÉMIA

Négyféle asszociációs feladatok

Hasonlítsd össze a hangyasavat és az ecetsavat! Az egyetlen megfelelő betűjellel válaszolj!

A) A hangyasav B) Az ecetsav C) Mindkettő D) Egyik sem

21. Szódabikarbónából hidrogéngázt fejleszt.

22. Nátriummal gázfejlődés közben reagál.

23. Adja az ezüsttükörpróbát.

24. Fehling-reakcióban keletkezik metanalból.

25. 1 móljának tökéletes égéséhez 1 mól oxigéngáz szükséges.

26. Nagy hígításban ételízesítésre használják.

27. Vízben rosszul oldódik.

28. A metanol forráspontjánál magasabb a forráspontja.

29. Közönséges körülmények között lassan elszínteleníti a brómos vizet.

30. Vizes oldatában az univerzál indikátor piros színű lesz.

Hasonlítsd össze a metil-etanoátot és a propánsavat! Az egyetlen megfelelő betűjellel válaszolj!

A) A metil-etanoát B) A propánsav C) Mindkettő D) Egyik sem

31. Tökéletes égésekor kizárólag szén-dioxid és víz keletkezik.

32. Standardállapotban gáz-halmazállapotú.

33. Nátrium-hidroxid-oldattal só képződése közben lép reakcióba.

34. Nátriummal való reakciójában szén-dioxid-gáz keletkezik.

35. Az etilén-glikollal azonos funkciós csoportot tartalmaz.

36. Tapasztalati képlete: C3H6O2.

37. Vízzel egyensúlyi reakcióba lép.

38. Molekulájában van kiralitáscentrum.

39. Ezüsttükörpróbája során ezüst keletkezik.

40. Egyensúlyi reakcióban hangyasavból és etil-alkoholból keletkezik.

Hasonlítsd össze az észtereket és a karbonsavakat! Az egyetlen megfelelő betűjellel válaszolj!

A) Az észterek B) A karbonsavak C) Mindkettő D) Egyik sem

41. A legkisebb szénatomszámú képviselőjük két szénatomot tartalmaz.

42. A legkisebb szénatomszámú képviselőjük közönséges körülmények között gáz-halmazállapotú.

43. Minden képviselőjük tartalmaz karboxilcsoportot.

44. Minden képviselőjük tartalmaz észtercsoportot.

45. Redukciójuk során primer alkohol keletkezik.

46. Alkoholokból réz(II)-oxiddal előállíthatók.
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47. Minden képviselőjük jól oldódik vízben.

48. Enyhe oxidációval aldehid állítható elő belőlük.

49. Tökéletes égésük során kizárólag szén-dioxid és víz keletkezik.

50. Nátrium-hidroxiddal reagálnak, miközben ionvegyület is keletkezik.

Táblázatos feladatok

Add meg a táblázat sorszámozott celláiba szükséges válaszokat a karbonsavakra vonatkozóan!

A karbonsav 
molekulaképlete

A karbonsav 
atomcsoportos 

képlete

A karbonsav 
szabályos neve

A karbonsav 
hagyományos 

neve
Jellemző tulajdonság, reakció

Egy jellemző 
felhasználása 

vagy 
előfordulása

51. 52. 53. 54. A legegyszerűbb dikarbonsav. 55.

C2H4O2 56. 57. 58.

Reakciója nátriummal

(reakcióegyenlet): 59.
61.

Reakciója propanollal 
(reakcióegyenlet): 60.

62. HCOOH 63. 64.

Ezüsttükörpróbájának 
egyenlete: 65.

67.
Reakciója brómos vízzel 

(reakcióegyenlet): 66.

68. 69. oktadekánsav 70. Tökéletes égésének egyenlete 
összegképlettel: 71. 72.

73. 74. 75. tejsav

Királis-e a molekula? 76. 
Ha igen, jelöld a 

kiralitáscentrumot a szerkezeti 
képletben!

77.

78. 79. 80. 81. A legegyszerűbb aromás 
karbonsav

Nátriumsójának 
felhasználása: 82.

83. 84. 85. citromsav Értékűsége: 86. 87.

88. 89. butánsav 90.

Reakciója szódabikarbónával 
(reakcióegyenlet): 91.

93.
Reakciója vízzel

(reakcióegyenlet): 92.

Add meg a táblázat sorszámozott celláiba szükséges válaszokat a hangyasavra és a metil-metanoátra vonatkozóan!

hangyasav metil-metanoát

Összegképlete 94. 95.

Tapasztalati képlete 96. 97.

Szerkezeti képlete (a kötő és a nemkötő elektronpárok feltüntetésével) 98. 99.

Fizikai tulajdonságai (szín, halmazállapot 25 °C hőmérsékleten és  
standard nyomáson, vízoldhatóság) 100. 101.
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hangyasav metil-metanoát

Tökéletes égésének rendezett egyenlete összegképlettel 102. 103.

Vízzel való reakciójának rendezett egyenlete 104. 105.

Nátrium-hidroxiddal való reakciójának rendezett egyenlete 106. 107.

Nátriummal való reakciójának rendezett egyenlete 108.

Brómmal való reakciójának rendezett egyenlete 109.

Tömény kénsavval való reakciójának rendezett egyenlete 110.

Ezüsttükörpróba során keletkezik-e ezüst? Ha igen, akkor a reakció 
rendezett egyenlete 111. 112.

Elemző és kísérletelemző feladatok

A hangyasav reakciói

A hangyasavat különböző gázok előállítására használhatjuk. A következő kérdések ezekre az előállítási folyamatokra 
vonatkoznak.

113. Az alább felsorolt fémek közül melyekkel lehet hidrogéngázt előállítani hangyasavból? A választásaid indo-
kold! A megoldáshoz használd a Négyjegyű függvénytáblázatok című könyvet! Ahol végbemegy a reakció, 
ott írd fel a rendezett egyenletet!

 cink,   magnézium,   ezüst,   réz,   nátrium,   kálium

114. Melyik vegyület tömény vizes oldatának felhasználásával lehet a hangyasavból laboratóriumi körülmények 
között szén-monoxidot előállítani? Az adott vegyület mely sajátsága miatt megy végbe ilyen módon a reak-
ció?

115. A szén-dioxidot sokféleképpen előállíthatjuk hangyasavból. Írj egy-egy rendezett reakcióegyenletet minden 
felsorolt esetre:

A) tökéletes égéssel,

B) sav-bázis-reakcióval, illetve

C) redoxireakcióval történő előállítás!

Ismeretlen oxigéntartalmú szerves anyagok

Három főzőpohárba oxigéntartalmú szerves anyagokat (A, B, C) tettünk, amelyekről a következő információink 
vannak:

	◉ Mindhárom anyag fehér színű és közönséges körülmények között szilárd.
	◉ Vízzel összerázva az anyagokat, az A anyag esetében hab képződött, a B anyag egyáltalán nem oldódott fel, 

míg a C anyag jól oldódott vízben.
	◉ A keletkező oldatok pH-ját megvizsgáltuk. Az A anyag oldatának pH-ja 8,2 lett, míg a C anyag oldatáé 6,3.
	◉ A B anyagot nátrium-hidroxid-oldattal reagáltatva az egyik szerves termék az A anyag lesz.

116. Az alább felsorolt vegyületek közül melyik lehet az A, a B és a C anyag?

etil-acetát,  nátrium-hexadekanoát,  citromsav,  glicerin-trisztearát,  olajsav,  glicerin-triplamitát
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117. Írd fel az ismeretlen anyagok (A, B, C) összegképletét, valamint a C anyag szerkezeti képletét (a kötő és nem-
kötő elektronpárok feltüntetésével)!

118. Reakcióegyenlet felírásával magyarázd az A anyag vizes oldatának kémhatását!

119. Írd fel a B anyag nátrium-hidroxid-oldattal való reakciójának rendezett egyenletét!

Számítási feladatok

120. A)  Hány dm3 térfogatú, standard légköri nyomású, 25,0 °C hőmérsékletű hidrogéngáz keletkezik 10,0 gramm 
citromsavból nátriummal való reakcióban? Írd fel a lejátszódó reakció rendezett egyenletét!

B) Hány dm3 térfogatú, standard légköri nyomású, 273,0 K hőmérsékletű hidrogéngáz keletkezik 28,0 gramm 
hangyasavból nátriummal való reakcióban? Írd fel a lejátszódó reakció rendezett egyenletét!

C) Hány cm3 térfogatú, standard légköri nyomású, 25,0  °C hőmérsékletű hidrogéngáz keletkezik 75,0  mg 
butándisavból káliummal való reakcióban? Írd fel a lejátszódó reakció rendezett egyenletét!

121. A)  10,00 gramm, hangyasavat és etil-acetátot tartalmazó folyadékelegyet nátriummal reagáltattunk. A reak-
ció során 532,3 cm3 térfogatú, standard légköri nyomású, 25,00 °C hőmérsékletű hidrogéngáz keletkezett. 
Határozd meg az elegy tömeg- és anyagmennyiség-százalékos összetételét! Írd fel a lejátszódó reakció 
rendezett egyenletét!

B) 25,00 gramm, ecetsavat és metil-metanoátot tartalmazó folyadékelegyet nátriummal reagáltattunk. 
A  reakció során 3,735 dm3 térfogatú, standard légköri nyomású, 273,0  K hőmérsékletű hidrogéngáz 
keletkezett. Határozd meg az elegy tömeg- és anyagmennyiség-százalékos összetételét! Írd fel a lejátszó-
dó reakció rendezett egyenletét!

C) 120,0 gramm, oxálsavat és etil-formiátot tartalmazó keveréket nátriummal reagáltattunk. A reakció során 
2,721 dm3 térfogatú, standard légköri nyomású, 25,00 °C hőmérsékletű hidrogéngáz keletkezett. Határozd 
meg a keverék tömeg- és anyagmennyiség-százalékos összetételét! Írd fel a lejátszódó reakció rendezett 
egyenletét!

122. A)  146,1 gramm, hangyasavat és oxálsavat tartalmazó keveréket nátriummal reagáltatunk. A reakció során 
39,20 dm3 térfogatú, standard légköri nyomású, 25,00 °C hőmérsékletű hidrogéngáz keletkezik. Határozd 
meg a keverék tömeg- és anyagmennyiség-százalékos összetételét! Írd fel a lejátszódó reakció egyenletét!

B) 56,85 gramm, metánsavat és propánsavat tartalmazó elegyet nátriummal reagáltatunk. A reakció során 
10,08 dm3 térfogatú, standard légköri nyomású, 273,0 K hőmérsékletű hidrogéngáz keletkezik. Határozd 
meg az elegy tömeg- és anyagmennyiség-százalékos összetételét! Írd fel a lejátszódó reakció egyenletét!

C) 172,9 gramm, ecetsavat és citromsavat tartalmazó keveréket nátriummal reagáltatunk. A reakció során 
34,30 dm3 térfogatú, standard légköri nyomású, 25,00 °C hőmérsékletű hidrogéngáz keletkezik. Határozd 
meg a keverék tömeg- és anyagmennyiség-százalékos összetételét! Írd fel a lejátszódó reakció egyenletét!

123. A)  Egy szenet, hidrogént és oxigént tartalmazó szerves vegyület 900,4  mg-jának tökéletes égése során 
490,0 cm3 térfogatú, standard légköri nyomású, 25,00 °C hőmérsékletű szén-dioxid-gáz, valamint 180,2 mg 
víz keletkezik. Határozd meg a vegyület tapasztalati képletét! Milyen molekulaképletre következtetünk, 
ha tudjuk, hogy a molekula két összetett, oxigéntartalmú funkciós csoportot tartalmaz? Rajzold fel a mo-
lekula szerkezeti képletét!

B) Egy szenet, hidrogént és oxigént tartalmazó szerves vegyület 1,501  grammjának tökéletes égése so-
rán 1,225  dm3 térfogatú, standard légköri nyomású, 25,00  °C hőmérsékletű szén-dioxid-gáz, valamint 
900,8 mg víz keletkezik. Határozd meg a vegyület tapasztalati képletét! Milyen molekulaképletre követ-
keztetünk, ha tudjuk, hogy a vegyület nátriummal nem lép reakcióba, a molekulája pedig egy darab ösz-
szetett, oxigéntartalmú funkciós csoportot tartalmaz? Rajzold fel a molekula szerkezeti képletét!
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60 III. SZERVES KÉMIA

C) Egy szenet, hidrogént és oxigént tartalmazó szerves vegyület 152,6  grammjának tökéletes égése so-
rán 214,4  dm3 térfogatú, standard légköri nyomású, 25,00  °C hőmérsékletű szén-dioxid-gáz, valamint 
67,56 gramm víz keletkezik. Határozd meg a vegyület tapasztalati képletét! Milyen molekulaképletre kö-
vetkeztetünk, ha tudjuk, hogy a molekula egy darab összetett, oxigéntartalmú funkciós csoportot tartal-
maz? Rajzold fel a molekula szerkezeti képletét!

124. A)  Egy hangyasav–ecetsav elegy 45,24  grammjának tökéletes égésekor 17,35  dm3 térfogatú, 210,0  kPa 
nyomású, 40,00  °C hőmérsékletű szén-dioxid-gáz keletkezik. Határozd meg az elegy tömeg- és 
anyagmennyiség-százalékos összetételét! Írd fel a lejátszódó reakciók egyenletét!

B) Egy etil-acetátból és ecetsavból álló keverék 6,399 grammjának tökéletes égésekor 4,309 dm3 térfogatú, 
163,0 kPa nyomású, 57,00 °C hőmérsékletű szén-dioxid-gáz keletkezik. Határozd meg a keverék tömeg- és 
anyagmennyiség-százalékos összetételét! Írd fel a lejátszódó reakciók egyenletét!

C) Egy metil-acetátból és metánsavból álló keverék 4,661  grammjának tökéletes égésekor 1,039  dm3 
térfogatú, 320,0 kPa nyomású, 42,00 °C hőmérsékletű szén-dioxid-gáz keletkezik. Határozd meg a keverék 
tömeg- és anyagmennyiség-százalékos összetételét! Írd fel a lejátszódó reakciók egyenletét!

125. A)  Egy citromsav–tejsav keveréket tökéletesen elégetünk sztöchiometrikus mennyiségű oxigénben. A kelet-
kező forró gázelegyben a szén-dioxid és a víz anyagmennyiség-aránya 15,00 : 13,00, a teljes keletkező gáz-
elegy tömege 89,44 gramm. Határozd meg a keverék tömeg- és anyagmennyiség-százalékos összetételét! 
Írd fel a lejátszódó reakciók egyenletét!

B) Egy borkősav–benzoesav keveréket tökéletesen elégetünk sztöchiometrikus mennyiségű oxigénben. 
A keletkező forró gázelegyben a szén-dioxid és a víz anyagmennyiség-aránya 200,0  : 105,0, a teljes ke-
letkező gázelegy tömege 2,772 gramm. Határozd meg a keverék tömeg- és anyagmennyiség-százalékos 
összetételét! Írd fel a lejátszódó reakciók egyenletét!

C) Egy olajsav–sztearinsav keveréket tökéletesen elégetünk sztöchiometrikus mennyiségű oxigénben. A ke-
letkező forró gázelegyben a szén-dioxid és a víz anyagmennyiség-aránya 36,00 : 35,00, a teljes keletkező 
gázelegy tömege 2,215 gramm. Határozd meg a keverék tömeg- és anyagmennyiség-százalékos összeté-
telét! Írd fel a lejátszódó reakciók egyenletét!

126. A)  Egy benzoesav–szalicilsav keverékben a szén- és az oxigénatomok anyagmennyiség-aránya 35,0  : 13,0. 
Határozd meg a keverék anyagmennyiség- és tömegszázalékos összetételét!

B) Egy tejsav–piroszőlősav elegyben a szén- és a hidrogénatomok anyagmennyiség-aránya 15,0 : 22,0. Hatá-
rozd meg az elegy anyagmennyiség- és tömegszázalékos összetételét!

C) Egy palmitinsav–sztearinsav keverékben a szén- és a hidrogénatomok anyagmennyiség-aránya 1,00 : 2,00. 
Határozd meg a keverék anyagmennyiség- és tömegszázalékos összetételét!

127. A)  Számítsd ki annak a tejsavoldatnak a kiindulási (bemérési) koncentrációját, amelynek pH-ja 2,95! A tejsav 

egyértékű, gyenge sav, savállandója Ks = 1,38 · 10−4  mol
dm3

. 

B) Számítsd ki annak a hangyasavoldatnak a kiindulási (bemérési) koncentrációját, amelynek pH-ja 2,23! 

A hangyasav egyértékű, gyenge sav, savállandója Ks = 1,79 · 10−4  mol
dm3

.

C) Számítsd ki annak az ecetsavoldatnak a kiindulási (bemérési) koncentrációját, amelynek pH-ja 5,38! Az 

ecetsav egyértékű, gyenge sav, savállandója Ks = 1,74 · 10−5  mol
dm3

.
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24. ÖSSzETETT FuNkcióS cSoporToT  TArTAlmAzó oxiGéNTArTAlmú  SzErvES …

128. A)  Egy hangyasavoldat pH-ja 3,10. Az oldatot tízszeres térfogatra hígítjuk. Számítsd ki, hogy mekkora lesz 
a hígított oldat pH-ja! Hogyan változott meg az oxóniumionok koncentrációja? A hangyasav egyértékű, 

gyenge sav, savállandója Ks = 1,79 · 10−4  mol
dm3

.

B) Egy ecetsavoldat pH-ja 4,00. Az oldatot hússzoros térfogatra hígítjuk. Számítsd ki, hogy mekkora lesz a 
hígított oldat pH-ja! Hogyan változott meg az oxóniumionok koncentrációja? Az ecetsav egyértékű, gyen-

ge sav, savállandója Ks = 1,74 · 10−5  mol
dm3

.

C) Egy propánsavoldat pH-ja 4,50. Az oldatot hússzoros térfogatra hígítjuk. Számítsd ki, hogy mekkora lesz 
a hígított oldat pH-ja! Hogyan változott meg az oxóniumionok koncentrációja? A propánsav egyértékű, 

gyenge sav, savállandója Ks = 1,38 · 10−5  mol
dm3

.

129. A)  Egy hangyasavoldat pH-ja pontosan 3,00. Hányszorosára kell hígítani az oldatot, hogy a pH-ja egy egység-

gel változzon? A hangyasav egyértékű, gyenge sav, savállandója Ks = 1,79 · 10−4  mol
dm3

.

B) Egy ecetsavoldat pH-ja 4,20. Hányszorosára kell hígítani az oldatot, hogy a pH-ja egy egységgel változzon? 

Az ecetsav egyértékű, gyenge sav, savállandója Ks = 1,74 · 10−5  mol
dm3

.

C) Egy propánsavoldat pontosan pH-ja 4,50. Hányszorosára kell hígítani az oldatot, hogy a pH-ja egy egység-

gel változzon? A propánsav egyértékű, gyenge sav, savállandója Ks = 1,38 · 10−5  mol
dm3

.

130. A)  Egy 60,06 
g

mol
 moláris tömegű, folyékony halmazállapotú monokarbonsav sűrűsége 1,049 

g
cm3 . 

1,000 cm3 savból 1500 cm3 oldatot készítünk. A keletkező oldatban a 3,854%-os a disszociáció. Határozd 
meg a sav savállandóját!

B) Egy 46,03 
g

mol
 moláris tömegű, folyékony halmazállapotú monokarbonsav sűrűsége 1,220 

g
cm3 . 

2,000 cm3 savból 2,000 dm3 oldatot készítünk. A keletkező oldatban a 7,887%-os a disszociáció. Határozd 
meg a sav savállandóját!

C) Egy 74,09 
g

mol
 moláris tömegű, folyékony halmazállapotú monokarbonsav sűrűsége 0,9930 

g
cm3 . 

1,500 cm3 savból 2,500 dm3 oldatot készítünk. A keletkező oldatban a 3,940%-os a disszociáció. Határozd 
meg sav savállandóját!

131. A)  2,00 mol anyagmennyiségű propán-1-ol és 3,00 mol ecetsav elegyítésekor keletkező egyensúlyi rendszer 
adott körülmények között 1,50 mol észtert tartalmaz. Számítsd ki, hogy hány százalékban alakult át az 
alkohol, illetve a karbonsav! Határozd meg az észterképződés egyensúlyi állandóját!

B) 3,00 mol anyagmennyiségű etanol és 1,00 mol hangyasav elegyítésekor keletkező egyensúlyi rendszer 
adott körülmények között 0,75 mol észtert tartalmaz. Számítsd ki, hogy hány százalékban alakult át az 
alkohol, illetve a karbonsav! Határozd meg az észterképződés egyensúlyi állandóját!

C) 1,50 mol anyagmennyiségű bután-2-ol és 2,50 mol propánsav elegyítésekor keletkező egyensúlyi rend-
szer adott körülmények között 1,25 mol észtert tartalmaz. Számítsd ki, hogy hány százalékban alakult át 
az alkohol, illetve a karbonsav! Határozd meg az észterképződés egyensúlyi állandóját!
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62 III. SZERVES KÉMIA

132. A)  70,0 gramm vízmentes etanolt jégecettel elegyítünk. A keletkező egyensúlyi rendszer 50,5 gramm észtert 
tartalmaz. Mekkora tömegű vízmentes savat használtunk fel folyamatban, ha az egyensúlyi állandó értéke 
az adott körülmények között K = 4,00?

B) 100 gramm vízmentes metanolt propánsavval elegyítünk. A keletkező egyensúlyi rendszer 75,0 gramm 
észtert tartalmaz. Mekkora tömegű vízmentes savat használtunk fel folyamatban, ha az egyensúlyi állan-
dó értéke az adott körülmények között K = 4,25?

C) 125  gramm vízmentes izopropil-alkoholt jégecettel elegyítünk. A  keletkező egyensúlyi rendszer 
80,0  gramm észtert tartalmaz. Mekkora tömegű vízmentes savat használtunk fel folyamatban, ha az 
egyensúlyi állandó értéke az adott körülmények között K = 4,30?

133. A)  50,0  cm3 térfogatú vízmentes etanolt ecetsavval elegyítünk. Az egyensúlyi rendszer kialakulásáig 
az alkohol 70,0%-a alakul át. Mekkora térfogatú vízmentes savat használtunk fel folyamatban, ha az 
egyensúlyi állandó értéke az adott körülmények között K = 4,00?

  (Az alkohol sűrűsége: 0,789 
g

cm3 ; a karbonsav sűrűsége: 1,05 
g

cm3 .)

B) 30,0 cm3 térfogatú vízmentes metanolt propánsavval elegyítünk. Az egyensúlyi rendszer kialakulásáig az 
alkohol 40,0%-a alakul át. Mekkora térfogatú vízmentes savat használtunk fel folyamatban, ha az egyen-
súlyi állandó értéke az adott körülmények között K = 4,25?

  (Az alkohol sűrűsége: 0,792 
g

cm3 ; a karbonsav sűrűsége: 0,990 
g

cm3 .)

C) 120 cm3 térfogatú vízmentes izopropil-alkoholt jégecettel elegyítünk. Az egyensúlyi rendszer kialakulá-
sáig az alkohol 60,0%-a alakul át. Mekkora térfogatú vízmentes savat használtunk fel folyamatban, ha az 
egyensúlyi állandó értéke az adott körülmények között K = 4,30?

  (Az alkohol sűrűsége: 0,786 
g

cm3 ; a karbonsav sűrűsége: 1,05 
g

cm3 .)

A korábbi emelt szintű érettségi vizsga feladatsorokban előforduló 
feladatok

Vizsgaidőszak
A vizsga 
eredeti 
nyelve

A feladat 
sorszáma

Kizárólag ehhez 
a témakörhöz 
kapcsolódik?

A feladat elérési útvonala*

Esettanulmány feladatok

2009. október magyar 2. nem https://bit.ly/3DtQsoZ

2017. október magyar 1. nem https://bit.ly/2V1PU8u

2018. október magyar 2. nem https://bit.ly/3kxYogo

2020. május magyar 3. igen https://bit.ly/3jo6fxA

Egyszerű választásos feladatok

leválogatott nem https://bit.ly/2UVUV2e

Táblázatos feladatok

2006. május magyar 3. nem https://bit.ly/38tcLww

2011. október magyar 4. nem https://bit.ly/3kz9XE2

2016. május magyar 1. nem https://bit.ly/2WucI1u

2020. május angol 5. nem https://bit.ly/3ky0JYI
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Vizsgaidőszak
A vizsga 
eredeti 
nyelve

A feladat 
sorszáma

Kizárólag ehhez 
a témakörhöz 
kapcsolódik?

A feladat elérési útvonala*

Elemző és kísérletelemző feladatok

2009. május magyar 4. nem https://bit.ly/38teiTi

2016. október magyar 5. nem https://bit.ly/3sYWhG1

2019. október magyar 3. nem https://bit.ly/2WwCOjS

2020. október magyar 2. nem https://bit.ly/38qTagx

Számítási feladatok

2005. október magyar 7. igen https://bit.ly/3mGM3ck

2007. május magyar 9. nem https://bit.ly/3yszZ0s

2008. május magyar 9. nem https://bit.ly/3gJO0kw

2008. október magyar 9. nem https://bit.ly/3gGa3bx

2010. május magyar 9. igen https://bit.ly/3Bj2P5g

2010. október magyar 9. igen https://bit.ly/2WwTOGI

2012. október magyar 7. nem https://bit.ly/2WCEyrJ

2014. május angol 7. nem https://bit.ly/38lhl05

2014. október magyar 7. igen https://bit.ly/3gLUlvH

2015. május magyar 6. igen https://bit.ly/2WCauwT

2015. május angol 8. igen https://bit.ly/3Bn67o7

2017. október magyar 8. nem https://bit.ly/3gJSMys

2018. május magyar 8. igen https://bit.ly/38oF0wz

2018. október magyar 9. igen https://bit.ly/38pwEVm

2019. május magyar 9. igen https://bit.ly/3gLQwqu

2019. május angol 6. igen https://bit.ly/3DrcM2t

2020. május angol 8. igen https://bit.ly/3gGRN24

2020. október magyar 8. nem https://bit.ly/2WAxxIt

2021. május magyar 9. igen https://bit.ly/3kCZYgY

2021. május angol 6. igen https://bit.ly/3kusykw

2021. május angol 9. nem https://bit.ly/3sZz86A

A témakörhöz kapcsolódó kísérletek sorszáma a 2021. májusi vizsgaidőszakra nyilvánosságra hozott emelt 
szintű szóbeli érettségi vizsga B tételsorában:

5., 55., 56., 61., 63.

* A linkek megtekintésének utolsó időpontja: 2021. 08. 30.
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25. A SZÉNHIDRÁTOK 

III. SZERVES KÉMIA

Fontos ismeretek és jó tanácsok a feladatok megoldásaihoz

	◉ Tesztfeladatokban gyakran szerepel kérdésként, hogy milyen funkciós csoportok fordulnak elő a szénhidrá-
tokban. Nyílt láncú formákban hidroxil- és oxocsoport (formil- vagy karbonilcsoport), gyűrűs formában hid-
roxil- és étercsoport található a molekulákban. Ez utóbbit gyakran keverik az észtercsoporttal, ami sosem 
szerepel a szénhidrátok molekuláiban.

	◉ A kiralitáscentrumok számának meghatározása is gyakran előfordul a feladatokban. Figyelni kell arra, hogy 
a szénhidrátok nyílt láncú formáiban a láncvégi utolsó szénatom nem lehet kiralitáscentrum, hiszen vagy 
két hidrogén kapcsolódik hozzá, vagy oxocsoport, és biztosan nem lehet kiralitáscentrum az oxocsoporthoz 
kapcsolódó láncközi szénatom sem, mert nem négyligandumos. A gyűrűben lévő szénatomok mindegyike (a 
2-dezoxiribóz 2. szénatomjának kivételével) kiralitáscentrum lesz.

	◉ Az oldhatóság kérdése szintén többször előfordul a feladatokban. A mono- és a diszacharidok minden kép-
viselője jól oldódik vízben, hiszen nem túl nagy méretűek, és sok hidrogénkötést tudnak kialakítani a vízmo-
lekulákkal. A megismert poliszacharidok közül a keményítő hideg vízben nem oldódik, forró vízben kolloid 
oldatot képez, míg a cellulóz sem hideg, sem meleg vízben nem oldódik.

	◉ A redukáló hatás is gyakori kérdés, amely többféle megfogalmazásban is előfordulhat: oxidálható-e enyhe 
körülmények között a szénhidrát, adja-e az ezüsttükörpróbát, választ-e le ezüstöt ammóniás ezüst(I)-nitrát-ol-
datból, adja-e a Fehling-reakciót. A megismert monoszacharidok közül a glicerinaldehid, a ribóz, a 2-dezoxiri-
bóz, valamint a glükóz redukáló hatású, mivel nyílt láncú formájukban aldehidcsoportot tartalmaznak, illetve 
redukáló hatású a fruktóz, mivel aldóz-ketóz izomerizációval glükózzá alakul. A  tanult diszacharidok közül 
csak a szacharóz nem redukáló hatású a szabad glikozidos hidroxilcsoport hiánya miatt. A poliszacharidok, 
bár a lánc végén található gyűrűik tartalmaznak egy szabad glikozidos hidroxilcsoportot, de ennek hatása 
elhanyagolható, így nem lesznek redukáló hatásúak.

	◉ Az izomériánál figyelni kell a következőkre:
•	 ha a molekulák csak abban különböznek, hogy az egyik D-, a másik L-konfigurációjú, akkor azok enanti-

omerpárok, azaz egymással fedésbe nem hozható tükörképi párok;
•	 ha csak abban különböznek, hogy az egyik α-, a másik β-izomer, akkor azok diasztereomerpárok, hiszen 

csak egy kiralitáscentrum körüli elrendeződésben különböznek, míg vannak olyan kiralitáscentrumaik, 
amelyek elrendeződése megegyezik;

•	 érdekes az is, hogy egy szénhidrát nyílt láncú és gyűrűs formája egymás konstitúciós izomere.

A feladatokhoz szükséges elmélet megtalálható  
a Kémia 9-10 tankönyv II. kötet (OH-KEM910TB/II) következő leckéiben:

66. A szénhidrátok csoportosítása
67. A szőlőcukor
68. Egyéb monoszacharidok
69. A diszacharidok
70. A poliszacharidok
72. Összefoglalás
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6525. A SZÉNHIDRÁTOK

Egyszerű választásos feladatok

Válaszd ki az egyetlen megfelelő betűjelet!

1. Az alábbi szénhidrátok közül aldopentóz…

A) a glükóz. B) a fruktóz. C) a ribóz. D) a szacharóz. E) a cellulóz.

2. Melyik sorban találhatóak csak monoszacharidok?

A) β-D-glükóz, β-D-fruktóz, β-D-ribóz B) maltóz, cellobióz, glicerinaldehid

C) aldotrióz, ketohexóz, szacharóz D) ribóz, cellulóz, malátacukor

E) répacukor, nádcukor, gyümölcscukor

3. Melyik sorban vannak kizárólag diszacharidok?

A) malátacukor, nádcukor, keményítő B) α-D-glükóz, β-D-glükóz, α-D-fruktóz

C) ribóz, cellulóz, malátacukor  D) aldotrióz, ketohexóz, aldopentóz

E) maltóz, cellobióz, szacharóz

4. Az egyik édes ízű szénhidrát csak savas hidrolízis után válik redukáló hatásúvá. Melyik szénhidrátról lehet szó?

A) Az α-D-glükózról. B) A β-D-fruktózról. C) A malátacukorról.

D) A szacharózról. E) A cellulózról.

5. Az egyik nem édes ízű szénhidrát csak savas hidrolízis után válik redukáló hatásúvá. Melyik szénhidrátról lehet 
szó?

A) Az α-D-glükózról. B) A β-D-fruktózról. C) A malátacukorról.

D) A szacharózról. E) A cellulózról.

6. Melyik tulajdonsággal NEM rendelkezik sem a maltóz, sem a szacharóz?

A) Összegképlete: C12H22O12.

B) Savas hidrolízisével két kisebb molekulára bomlik.

C) Ammóniás ezüst(I)-nitrát-oldatból fémezüstöt választ ki.

D) Édes ízű vegyület.

E) Molekulájában 1,2’-glikozidkötés található.

7. Melyik vegyület molekulájában NINCS szabad glikozidos hidroxilcsoport?

A) A ribózéban. B) A fruktózéban. C) A maltózéban.

D) A szacharózéban. E) A cellobiózéban.

8. Melyik párosítás helyes?

A) Keményítő – vázanyag.   B) Két α-D-glükóz – cellobióz.

C) Maltóz – kolloid.   D) Ribóz – RNS.

E) Cellulóz – tartalék tápanyag.
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66 III. SZERVES KÉMIA

 9. Forró vízben kolloid oldatot képez…

A) a cellobióz. B) a maltóz. C) a keményítő. D) a ribóz. E) a cellulóz.

10. Sem hideg, sem forró vízben NEM oldódik:

A) A cellobióz. B) A maltóz. C) A keményítő. D) A ribóz. E) A cellulóz.

11. Három számozott edényben – ismeretlen sorrendben – a következő fehér porok vannak: szőlőcukor, szacharóz, 
keményítő. Az alábbi vegyszerek közül melyek szükségesek ahhoz, hogy azonosítsd a három anyagot?

A) Desztillált víz, benzin.   B) Fehling-reagensek, Lugol-oldat.

C) Desztillált víz, Lugol-oldat.  D) Alkohol, benzin.

E) Ammóniás ezüst(I)-nitrát oldat, Fehling-reagensek.

12. Mely sor tartalmaz kizárólag redukáló hatású szénhidrátokat?

A) Glükóz, szacharóz, 2-dezoxi-D-ribóz. B) Fruktóz, ribóz, cellobióz.

C) Gyümölcscukor, szőlőcukor, kristálycukor. D) Keményítő, 1,3-dihidroxiaceton, répacukor.

E) Ribóz, cellulóz, cellobióz.

13. Melyik HAMIS az alábbi állítások közül?

A) A glükóz és a fruktóz konstitúciós izomerek.

B) A keményítő Lugol-oldattal való kölcsönhatásában kék szín jelenik meg.

C) A cellulóz nem oldódik vízben.

D) A cellobióz molekulája több kiralitáscentrumot tartalmaz, mint a szacharóz molekulája.

E) A maltózt és a cellobiózt is α-D-glükózmolekulák építik fel.

14. Mi a különbség az α-D-glükóz és a β-D-glükóz között?

A) Az α-D-glükózból épül fel a cellobióz, a β-D-glükózból a maltóz.

B) Az α-D-glükóz redukáló hatású, a β-D-glükóz nem.

C) Az α-D-glükózban a glikozidos hidroxilcsoport axiális, a β-D-glükózban ekvatoriális.

D) Az α-D-glükóz oldódik vízben, a β-D-glükóz nem.

E) Az α-D-glükózban a glikozidos hidroxilcsoport ekvatoriális, a β-D-glükózban axiális.

15. A β-D-glükóz és az α-D-glükóz…

A) molekulái tükörképi párok. B) diasztereomerek.

C) konstitúciós izomerek.   D) geometriai izomerek.

E) molekulái σ-kötés mentén történő elfordulással átalakulhatnak egymásba.

16. A β-D-glükóz és a β-L-glükóz…

A) molekulái tükörképi párok. B) diasztereomerek.

C) konstitúciós izomerek.   D) geometriai izomerek.

E) molekulái σ-kötés mentén történő elfordulással átalakulhatnak egymásba.
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6725. A SZÉNHIDRÁTOK

17. A β-D-glükóz és a β-D-fruktóz…

A) molekulái tükörképi párok. B) diasztereomerek.

C) konstitúciós izomerek.   D) geometriai izomerek.

E) molekulái σ-kötés mentén történő elfordulással átalakulhatnak egymásba.

18. Melyik alábbi molekula az α-D-glükóz enantiomere?

A) A β-D-glükóz. B) Az α-L-glükóz. C) A β-L-glükóz. 

D) A β-D-fruktóz. E) Az α-D-fruktóz.

19. Melyik szénhidrát gyűrűs molekulájában található a legtöbb királis szénatom?

A) A ribózéban. B) A glicerinaldehidéban. C) A fruktózéban.

D) A szacharózéban. E) A cellobiózéban.

20. Melyik szénhidrát molekulájában nem található királis szénatom?

A) A ribózéban. B) A glicerinaldehidében. C) A fruktózéban.

D) A szacharózéban. E) Az 1,3-dihidroxiacetonéban.

Négyféle asszociációs feladatok

Hasonlítsd össze a glükózt és a fruktózt! Az egyetlen megfelelő betűjellel válaszolj!

A) A glükóz B) A fruktóz C) Mindkettő D) Egyik sem

21. Összegképlete C6H12O6.

22. Vizes oldatával elvégezve az ezüsttükörpróbát, abból ezüst válik ki.

23. Hétköznapi neve: gyümölcscukor.

24. Fehér színű, szilárd halmazállapotú, édes ízű anyag.

25. Molekulájának gyűrűvé záródásakor hattagú gyűrű keletkezik.

26. Molekulája nyílt láncú formában formilcsoportot és hidroxilcsoportokat tartalmaz.

27. Savoldatban főzve nem bomlik kisebb molekulákra.

28. Molekulájában hat darab hidroxilcsoport található.

29. Molekulájának nyílt láncú formája 4 kiralitáscentrumot tartalmaz.

30. A keményítő hidrolízisének terméke.

Hasonlítsd össze a β-D-ribózt és a β-D-fruktózt! Az egyetlen megfelelő betűjellel válaszolj!

A) A β-D-ribóz B) A β-D-fruktóz C) Mindkettő D) Egyik sem

31. Fehér színű, szilárd halmazállapotú, édes ízű anyag.

32. Öttagú gyűrűjét négy szénatom és egy oxigénatom alkotja.

33. Összegképlete: C5H10O5.

34. Vizes oldatával elvégezve az ezüsttükörpróbát, abból ezüst válik ki.
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35. A DNS alkotórésze.

36. A szacharóz egyik alkotórésze.

37. Molekulája nyílt láncú formában oxocsoportot és hidroxilcsoportokat tartalmaz.

38. A glükóz konstitúciós izomere.

39. Gyűrűs molekulájában 4 kiralitáscentrum van.

40. A cellulóz hidrolízisének terméke.

Hasonlítsd össze a szacharózt és a maltózt! Az egyetlen megfelelő betűjellel válaszolj!

A) A szacharóz B) A maltóz C) Mindkettő D) Egyik sem

41. Fehér színű, szilárd halmazállapotú, édes ízű anyag.

42. Monoszacharid.

43. Tört alakú molekula.

44. Észterkötés található meg benne.

45. Összegképlete: C12H24O12.

46. Vizes oldata adja az ezüsttükörpróbát.

47. Gyűrű(ke)t tartalmazó molekulájában 9 kiralitáscentrum van.

48. A keményítő hidrolízisének köztes terméke.

49. Kis mennyiségben a sörben is megtalálható.

50. Két darab β-D-glükózmolekulából jön létre 1,4’-glikozidkötéssel.

Hasonlítsd össze a keményítőt és a cellulózt! Az egyetlen megfelelő betűjellel válaszolj!

A) A keményítő B) A cellulóz C) Mindkettő D) Egyik sem

51. Fehér színű, szilárd halmazállapotú, édes ízű anyag.

52. Savas hidrolízise során nagyon sok kisebb molekulára bomlik.

53. Helikális alakú molekula.

54. A molekulájában észterkötés található meg.

55. Több száz α-D-glükózmolekula összekapcsolódásával keletkezik.

56. Vizes oldata adja az ezüsttükörpróbát.

57. Savas hidrolízise közben maltóz is keletkezik.

58. Hideg vízben nem oldódik, meleg vízben kolloid oldatot képez.

59. A növényekben vázpoliszacharid szerepét tölti be.

60. Benne a β-D-glükózegységek 1,4’-glikozidkötéssel kapcsolódnak egymáshoz.
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Táblázatos feladatok

Add meg a táblázat sorszámozott celláiba szükséges válaszokat a szénhidrátokra vonatkozóan!

A szénhidrát 
molekulaképlete

A szénhidrát 
neve

A szénhidrát 
csoportja

Jellemző anyagszerkezeti 
tulajdonsága(i)

Jellemző kémiai 
tulajdonság, reakció

C3H6O3 61. monoszacharid akirális molekula
Tökéletes égésének 

rendezett egyenlete:

62.

63. β-D-glükóz 64.

Nagyobb méretű csoportjainak 
térbeli elrendeződése 
(axiális, ekvatoriális):

65.

Ezüsttükörpróbájának 
rendezett egyenlete:

66.

67. maltóz 68.
Mely szénatomok között alakul ki 

a glikozidkötés?

69.

Hidrolízisének termékei:

70.

71. 72. 73.
Molekulájának szerkezetét 

stabilizáló másodrendű kötések:

74.

Jóddal kék színreakciót 
ad

Add meg a táblázat sorszámozott celláiba szükséges válaszokat a szénhidrátokra vonatkozóan!

A vegyület tulajdonságai Az α-D-glükóz A β-D-fruktóz

Összegképlete 75. 76.

Konstitúciós képlete (az összes kapcsolódó atom kötő és nemkötő 
elektronpárjának feltüntetésével) 77. 78.

Kiralitáscentrumok száma a molekula gyűrűs formájában 79. 80.

Enantiomerpárjának (tükörképi párjának) pontos neve 81. 82.

Fizikai tulajdonságai (szín, íz, halmazállapot 25 °C-on és standard nyomáson, 
vízoldhatóság) 83. 84.

Ezüsttükörpróba során keletkezik-e ezüst? 85. 86.

A belőlük képződő diszacharid neve 87.

Belőlük képződő diszacharid összegképlete 88.

A diszacharidban mely szénatomok között jön létre a glikozidkötés? 89.

Keletkezik-e ezüst a diszachariddal elvégzett ezüsttükörpróba során? 
Indokold válaszod! 90.

A diszacharid savas hidrolízisének termékei 91.
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kísérletelemző feladat

A tálcán sorszámozott kis méretű főzőpoharakban – ismeretlen sorrendben – az alábbi anyagok találhatók: liszt, 
gyapotvatta, kristálycukor és szőlőcukor.
Az anyagok szénhidráttartalmának kimutatásához a következő eszközök és anyagok állnak a rendelkezésre: kém-
csövek, kémcsőfogó, borszeszégő, gyufa, ammóniaoldat, ezüst(I)-nitrát-oldat, Lugol-oldat, desztillált víz.

 92. Rajzold fel vizsgálandó a monoszacharid nyílt láncú molekulájának szerkezeti képletét! Jelöld a kötő és nem-
kötő elektronpárokat, valamint a királis szénatomo(ka)t! Karikázd be a molekulában található oxocsoportot!

 93. Milyen kísérlettel lehetne a gyapotvattában található szénhidrátot megkülönböztetni a többi szénhidráttól? 
Milyen anyagok és eszközök szükségesek a vizsgálathoz?

 94. Hogyan lehetne a maradék három anyag közül a lisztben található szénhidrátot azonosítani? Milyen anyagok 
és eszközök szükségesek a vizsgálathoz?

 95. Milyen közös általános képlettel írhatók le a gyapotvatta és a liszt felépítésében részt vevő szénhidrátok?

 96. Milyen kísérlettel lehetne a maradék két szénhidrátot egymástól megkülönböztetni? Milyen anyagok és esz-
közök szükségesek a vizsgálathoz? Mi a megkülönböztetés elvi alapja?

Számítási feladatok

 97. A)  150 gramm 5,00 tömegszázalékos glükózoldat hány gramm ezüstöt választ le ammóniás ezüst(I)-nitrát 
oldatból?

B) 34,0 gramm ezüstöt szeretnénk leválasztani szőlőcukor ezüsttükörpróbájával. Hány gramm 25,0 tömeg-
százalékos glükózoldatból kell kiindulnunk?

C) 250 gramm szőlőcukor található a szertárban. Legfeljebb mennyi ezüst állítható elő vele ammóniás 
ezüst(I)-nitrát-oldatból?

 98. A)  Egy CnH2nOn általános összegképletű aldóz 3,60 grammja ezüsttükörpróba során 4,32 gramm ezüstöt vá-
laszt le. Határozd meg a szénhidrát képletét és szabályos nevét!

B) Egy CnH2nOn általános összegképletű aldóz 9,500 grammja ezüsttükörpróba során 13,68 gramm ezüstöt 
választ le. Határozd meg a szénhidrát képletét és szabályos nevét!

C) Egy CnH2nOn általános összegképletű aldóz 0,300 grammja ezüsttükörpróba során 0,720 gramm ezüstöt 
választ le. Határozd meg a szénhidrát képletét és szabályos nevét!

 99. A)  Melyik lehet az a szénhidrát, amelynek ezüsttükörpróbája során képződő szerves vegyület tömege az ere-
deti szénhidrát tömegénél 8,89%-kal nagyobb? Add meg a kiindulási szénhidrát molekulaképletet is!

B) Melyik lehet az a szénhidrát, amelynek ezüsttükörpróbája során képződő szerves vegyület tömege az ere-
deti szénhidrát tömegénél 10,7%-kal nagyobb? Add meg a kiindulási szénhidrát molekulaképletét is!

C) Melyik lehet az a szénhidrát, amelynek ezüsttükörpróbája során képződő szerves vegyület tömege az ere-
deti szénhidrát tömegénél 17,8%-kal nagyobb? Add meg a kiindulási szénhidrát molekulaképletét is!

100. A)  A képződéshőértékek ismeretében számítsd ki a szőlőcukor égésének reakcióhőjét cseppfolyós víz képző-
dése esetén! Írd fel a reakció termokémiai egyenletét! Állapítsd meg azt is, hogy endoterm vagy exoterm 
folyamatról van-e szó!

ΔkH(szőlőcukor) = –1271 
kJ

mol
;    ΔkH(CO2) = –394,0 

kJ
mol

;  ΔkH(H2O,f ) = –286,0 
kJ

mol
.
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7125. A SZÉNHIDRÁTOK

B) A képződéshőértékek ismeretében számítsd ki a fruktóz égésének reakcióhőjét cseppfolyós víz képző-
dése esetén! Írd fel a reakció termokémiai egyenletét! Állapítsd meg azt is, hogy endoterm vagy exoterm 
folyamatról van-e szó!

ΔkH(fruktóz) = –1262 
kJ

mol
;    ΔkH(CO2) = –394,0 

kJ
mol

;  ΔkH(H2O,f ) = –286,0 
kJ

mol
.

C) A képződéshőértékek ismeretében számítsd ki a szacharóz égésének reakcióhőjét cseppfolyós víz képző-
dése esetén! Írd fel a reakció termokémiai egyenletét! Állapítsd meg azt is, hogy endoterm vagy exoterm 
folyamatról van-e szó!

ΔkH(szacharóz) = –2218 
kJ

mol
;    ΔkH(CO2) = –394,0 

kJ
mol

;  ΔkH(H2O,f ) = –286,0 
kJ

mol
.

101. A)  Írd fel a szőlőcukor égésének termokémiai egyenletét az alábbi adatok segítségével! Hány kJ energia 
szabadul fel 100,0 gramm szőlőcukor égése során?

ΔkH(szőlőcukor) = –1271 
kJ

mol
;    ΔkH(CO2) = –394,0 

kJ
mol

;  ΔkH(H2O,f ) = –286,0 
kJ

mol
.

B) Hány kJ energia szabadul fel 10,00 gramm laktóz égése során? Írd fel a reakció termokémiai egyenletét is 
az alábbi adatok segítségével!

ΔkH(laktóz) = –2213 
kJ

mol
;     ΔkH(CO2) = –394,0 

kJ
mol

;  ΔkH(H2O,f ) = –286,0 
kJ

mol
.

C) Hány kJ energia szabadul fel 20,00 gramm fruktóz égése során? Írd fel a reakció egyenletét, és számítsd ki 
a reakcióhőt az alábbi adatok segítségével!

ΔkH(fruktóz) = –1262 
kJ

mol
;    ΔkH(CO2) = –394,0 

kJ
mol

;  ΔkH(H2O,f ) = –286,0 
kJ

mol
.

102. A) Az alábbi termokémiai egyenletek alapján számítsd ki a glükóz képződéshőjét!

C(sz) + O2(g) → CO2(g)    ΔrH1 = –394,0 
kJ

mol
;

2 H2(g) + O2(g) → 2 H2O(f )    ΔrH2 = –572,0 
kJ

mol
;

C6H12O6(sz) + 6 O2(g) → 6 CO2(g) + 6 H2O(f )  ΔrH3 = –2809 
kJ

mol
.

B) Az alábbi termokémiai egyenletek alapján számítsd ki a fruktóz képződéshőjét!

C(sz) + O2(g) → CO2(g)    ΔrH1 = –394,0 
kJ

mol
;

2 H2(g) + O2(g) → 2 H2O(f )    ΔrH2 = –572,0 
kJ

mol
;

C6H12O6(sz) + 6 O2(g) → 6 CO2(g) + 6 H2O(f )  ΔrH3 = –2818 
kJ

mol
.

C) Az alábbi termokémiai egyenletek alapján számítsd ki a laktóz képződéshőjét!

C(sz) + O2(g) → CO2(g)    ΔrH1 = –394,0 
kJ

mol
;

2 H2(g) + O2(g) → 2 H2O(f )    ΔrH2 = –572,0 
kJ

mol
;

C12H22O11(sz) + 12 O2(g) → 12 CO2(g) + 11 H2O(f ) ΔrH3 = –5653 
kJ

mol
.
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103. A)  15,00 gramm szőlőcukor elégetésekor 233,9 kJ hő szabadul fel, miközben cseppfolyós víz keletkezik. Szá-
mítással határozd meg a szőlőcukor képződéshőjét az alábbi adatok felhasználásával! (Vedd figyelembe, 
hogy a „hő szabadul fel” kifejezés negatív előjelet ad a 233,9 kJ hőmennyiségnek!)

ΔkH(CO2) = –394,0 
kJ

mol
;  ΔkH(H2O,f ) = –286,0 

kJ
mol

.

B) 55,00 gramm fruktóz elégetésekor 860,3 kJ hő szabadul fel, miközben cseppfolyós víz keletkezik. Számí-
tással határozd meg a gyümölcscukor képződéshőjét az alábbi adatok felhasználásával!

ΔkH(CO2) = –394,0 
kJ

mol
;  ΔkH(H2O,f ) = –286,0 

kJ
mol

.

C) 0,500 gramm szacharóz elégetésekor 8,262 kJ hő szabadul fel, miközben cseppfolyós víz keletkezik. Szá-
mítással határozd meg a szacharóz képződéshőjét az alábbi adatok felhasználásával!

ΔkH(CO2) = –394,0 
kJ

mol
;  ΔkH(H2O,f ) = –286,0 

kJ
mol

.

104. A)  Ismeretlen összetételű glükóz–szacharóz porkeverék 30,18 grammjának égetése során 494,4 kJ hő szaba-
dul fel. Írd fel a lejátszódó reakciók termokémiai egyenleteit (a reakcióegyenleteket a halmazállapotok je-
lölésével, valamint a reakcióhők megadásával), és add meg a kiindulási porkeverék anyagmennyiség-szá-
zalékos és tömegszázalékos összetételét!

ΔkH(glükóz) = –1271 
kJ

mol
; ΔkH(szacharóz) = –2218 

kJ
mol

;   

ΔkH(CO2) = –394,0 
kJ

mol
;  ΔkH(H2O,f ) = –286,0 

kJ
mol

.

B) Ismeretlen összetételű fruktóz–maltóz porkeverék 30,99 grammjának égetése során 509,2 kJ hő szabadul 
fel. Írd fel a lejátszódó reakciók termokémiai egyenleteit, és add meg a kiindulási porkeverék anyagmeny-
nyiség-százalékos és tömegszázalékos összetételét!

ΔkH(fruktóz) = –1262 
kJ

mol
; ΔkH(maltóz) = –2214 

kJ
mol

; 

ΔkH(CO2) = –394,0 
kJ

mol
;  ΔkH(H2O,f ) = –286,0 

kJ
mol

.

C) Ismeretlen összetételű fruktóz–laktóz porkeverék 146,8 grammjának égetése során 2350 kJ hő szabadul 
fel. Írd fel a lejátszódó reakciók termokémiai egyenleteit, és add meg a kiindulási porkeverék anyagmeny-
nyiség-százalékos és tömegszázalékos összetételét!

ΔkH(fruktóz) = –1262 
kJ

mol
; ΔkH(laktóz) = –2213 

kJ
mol

; 

ΔkH(CO2) = –394,0 
kJ

mol
;  ΔkH(H2O,f ) = –286,0 

kJ
mol

.

105. A)  Ismeretlen összetételű glükóz–szacharóz porkeverék 35,0  grammját vízben oldva elvégeztük vele az 
ezüsttükörpróbát. Ennek során 34,2 gramm ezüst vált le. Írd fel a lejátszódó reakció(k) reakcióegyenletét, 
és add meg a kiindulási porkeverék tömegszázalékos összetételét!

B) Ismeretlen összetételű keményítő–glükóz porkeverék 10,00 grammját hideg vízben oldva a keletkező ol-
datot leszűrtük, majd a szűrlettel elvégeztük az ezüsttükörpróbát. Ennek során 6,046 gramm ezüst vált 
le. Írd fel a lejátszódó reakció(k) reakcióegyenletét, és add meg a kiindulási porkeverék tömegszázalékos 
összetételét!

C) Ismeretlen összetételű ribóz–szacharóz porkeverék 28,32  grammját vízben oldva elvégeztük vele az 
ezüsttükörpróbát. Ennek során 11,21 g ezüst vált le. Írd fel a lejátszódó reakció(k) reakcióegyenletét, és 
add meg a kiindulási porkeverék tömegszázalékos összetételét!
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7325. A SZÉNHIDRÁTOK

106. A)  Ismeretlen összetételű ribóz–dezoxiribóz porkeverék 10,00 grammját vízben oldottuk. A keletkező oldat-
tal elvégeztük ezüsttükörpróbát, amely során 15,64  gramm ezüst vált le. Írd fel a lejátszódó reakció(k) 
reakcióegyenletét, és add meg a kiindulási porkeverék anyagmennyiség-százalékos és tömegszázalékos 
összetételét!

B) Ismeretlen összetételű glükóz–ribóz porkeverék 25,00 grammját vízben oldottuk, majd elvégeztük vele az 
ezüsttükörpróbát. Ennek során 30,56 gramm ezüst vált le. Írd fel a lejátszódó reakció(k) reakcióegyenletét, 
és add meg a kiindulási porkeverék anyagmennyiség-százalékos és tömegszázalékos összetételét!

C) Ismeretlen összetételű glükóz–maltóz porkeverék 0,75 grammjának vizes oldatával elvégezve az ezüsttü-
körpróbát 0,64 gramm ezüst vált le. Írd fel a lejátszódó reakció(k) reakcióegyenletét, és add meg a kiindu-
lási porkeverék anyagmennyiség-százalékos és tömegszázalékos összetételét!

A korábbi emelt szintű érettségi vizsga feladatsorokban előforduló 
feladatok

Vizsgaidőszak A vizsga eredeti 
nyelve

A feladat 
sorszáma

Kizárólag ehhez 
a témakörhöz 
kapcsolódik?

A feladat elérési útvonala*

Esettanulmány feladatok

2014. május magyar 2. nem https://bit.ly/3kIGY2l

2015. május magyar 4. nem https://bit.ly/3hROZjB

2016. május magyar 2. igen https://bit.ly/3kEqxE2

2021. május angol 1. nem https://bit.ly/2ToDred

Egyszerű választásos feladatok

leválogatott nem https://bit.ly/3iroXTj

Négyféle asszociációs feladatok

2006. február magyar 5. igen https://bit.ly/3rqQRD8

Táblázatos feladatok

2008. május angol 4. nem https://bit.ly/3wVtcvz

Elemző és kísérletelemző feladatok

2011. május magyar 5. nem https://bit.ly/3BpoGZR

2017. május magyar 4. nem https://bit.ly/3wMZ5X6

2020. május angol 3. nem https://bit.ly/3y5Jq6w

Számítási feladatok

2007. október magyar 8. nem https://bit.ly/3kDnLig

2017. október magyar 6. igen https://bit.ly/3xOaHKN

A témakörhöz kapcsolódó kísérletek sorszáma a 2021. májusi vizsgaidőszakra nyilvánosságra hozott emelt 
szintű szóbeli érettségi vizsga B tételsorában:

31., 60., 64., 65., 66., 67.

*A linkek utolsó letöltésének időpontja: 2021. 07. 20.
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26. Az oxiGéNTArTAlmú SzErvES 
VEGyÜLETEK – VEGyES fELADATOK

Fontos ismeretek és jó tanácsok a feladatok megoldásaihoz

	◉ A feladatokban szerepelhetnek a molekulák közötti másodrendű kötések. Fontos tudni, hogy minden kis 
szénatomszámú oxigéntartalmú szerves vegyület részt tud venni hidrogénkötésben (például vízzel) akkor is, 
ha a molekulák tiszta halmazában nem alakulhat ki hidrogénkötés, hiszen a benne lévő oxigénatom rendel-
kezik nemkötő elektronpárral (például metil-metanoát). 

	◉ A molekularácsos anyagok forráspontját a moláris tömegen kívül a másodrendű kötőerő határozza meg. Ez 
alapján közel azonos moláris tömeg esetén az oxigéntartalmú szerves vegyületek növekvő forráspont szerint: 
éterek, észterek, aldehidek, ketonok, alkoholok, karbonsavak, diolok, dikarbonsavak.

	◉ A molekularácsos vegyületek oldhatóságát elsősorban a „hasonló a hasonlóban oldódik jól” elve határozza 
meg. A vízben való oldódást elősegíti, ha a molekula polárisabb, vagy ha hidrogénkötést tud kialakítani a 
vízmolekulával (az oxigéntartalmú szerves vegyületeknél ez lehetséges), és az is, ha kémiai reakcióba lép a 
vízzel. Egy oldószerben korlátlanul csak egy ugyanolyan polaritású folyékony halmazállapotú anyag oldód-
hat. A vízben a kis szénatomszámú, szintén poláris karbonsavak oldódnak korlátlanul.

Egyszerű választásos feladatok

Válaszd ki az egyetlen megfelelő betűjelet!

1. Melyik vegyületnek NEM egyezik meg a tapasztalati és a molekulaképlete?

A) Az etanolnak. B) A dietil-éternek. C) A fenolnak. 

D) Az ecetsavnak. E) Az etil-metanoátnak.

2. Mely vegyületpárok NEM konstitúciós izomerjei egymásnak?

A) Etil-alkohol – dimetil-éter.  B) Glükóz – fruktóz.

C) 2,2-dimetilbutánsav – propil-propanoát. D) Aceton – propanal.

E) Fenol – hex-2-én-1-ol.

3. Melyik vegyület NEM adja az ezüsttükörpróbát?

A) A metanal. B) A metil-metanoát. C) A metánsav. 

D) A metanol. E) A maltóz.

4. Melyik atomcsoportos képlet jelöl királis alkoholt?

A) CH3–CH2–CH(CH3)–CH=CH–OH B) CH3–CH(OH)–CH2–CH3

C) CH3–C(CH3)(OH)–CH2–CH3  D) CH3–CH(CH3)–COOH

E) CH3–CH2–CH(CH3)–O–CH3

5. Az alábbi vegyületek közül melyik anyag 10 grammjából lehet nátriummal a legnagyobb térfogatú standard 
nyomású, 25 °C hőmérsékletű hidrogéngázt előállítani?

A) Az oxálsav. B) A fenol. C) A dietil-éter. D) A propánsav. E) A propanol.
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26. Az oxiGéNTArTAlmú SzErvES vEGyülETEk – vEGyES FElAdATok

 6. Melyik sor tartalmazza helyesen a vegyületeket növekvő forráspontjuk szerint?

A) Propánsav, propanol, propanon, propanal, etil-metanoát, etil-metil-éter.

B) Propanon, propanal, propánsav, etil-metil-éter, etil-metanoát, propanol.

C) Propanol, propanon, propanal, etil-metil-éter, etil-metanoát, propánsav.

D) Etil-metil-éter, etil-metanoát, propanal, propanon, propanol, propánsav.

E) Etil-metanoát, etil-metil-éter, propanol, propanon, propanal, propánsav.

 7. A felsoroltak anyagok közül melyik NEM színtelen, jellegzetes szagú folyadék standard légköri nyomáson és 
25 °C-on?

A) A metanol. B) A metanal. C) A metánsav.  

D) A metil-metanoát. E) A metil-propanoát.

 8. A felsorolt vegyületek közül melyik NEM oldódik korlátlanul vízben?

A) A metánsav. B) Az aceton. C) Az ecetsav. D) A formaldehid. E) A metanol.

 9. Melyik tulajdonsággal NEM rendelkezik sem a fenol, sem a glicerinaldehid?

A) Standard légköri nyomáson és 25 °C hőmérsékleten szilárd anyag.

B) Ammóniás ezüst(I)-nitrát-oldattal fekete csapadék képződése közben reagál.

C) Vízzel protolitikus reakcióba lép.

D) Nátriummal reakcióba lép, miközben hidrogéngáz fejlődik.

E) Benzinnel korlátlanul elegyedik.

10. Az alábbi előállítási folyamatok közül melyik NEM valósítható meg egyetlen reakció által?

A) Primer alkoholból réz(II)-oxiddal aldehid állítható elő.

B) Szekunder alkoholból réz(II)-oxiddal keton állítható elő.

C) Aldehidből enyhe oxidációval karbonsav állítható elő.

D) Aldehid redukciójával primer alkohol állítható elő.

E) Karbonsavból redukcióval aldehid állítható elő.

11. Melyik párosítás HELYTELEN?

A) Formalin – tartósítás.   B) Szilárd etánsav – jégecet.

C) Gyümölcscukor – aldopentóz. D) Fenol – bakelit.

E) Etil-etanoát – gyümölcsészter.

12. A felsorolt anyagok közül melyik reagál a legnagyobb tömegű nátrium-hidroxiddal, ha sztöchiometrikus meny-
nyiségben reagáltatjuk az anyagokat egymással?

A) 1 gramm metanol. B) 1 gramm fenol. C) 1 gramm ecetsav. 

D) 1 gramm oxálsav. E) 1 gramm etil-acetát.

75
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13. Három számozott edényben – ismeretlen sorrendben – a következő színtelen folyadékok vannak: etanol, ecet-
sav, szőlőcukoroldat. Az alábbi vegyszerek közül melyek szükségesek ahhoz, hogy egyértelműen azonosítsd a 
három anyagot?

A) Desztillált víz, nátrium.   B) Benzin, desztillált víz.

C) Fehling-reagensek, szilárd jód. D) Nátrium-hidroxid-oldat, kénsavoldat.

E) Ammóniás ezüst(I)-nitrát-oldat, lakmuszoldat.

14. Az alábbi párok közül mely vegyületcsoportok általános összegképlete egyezik meg?

A) Telített, nyílt láncú éter – telített, nyílt láncú, egyértékű aldehid.

B) Telített monokarbonsav – alkéndiol.

C) Telített, nyílt láncú karbonsavészter – telített, nyílt láncú éter.

D) Telített, nyílt láncú, egyértékű aldehid – telített, nyílt láncú, kétértékű keton.

E) Telített, nyílt láncú, egyértékű karbonsav – telítetlen gyümölcsészter.

15. Tiszta halmazában melyik molekula alakít ki hidrogénkötést?

A) A butanal. B) A butanon. C) Az etil-izopropil-éter.

D) A 2,3-dihidroxibutánsav. E) A metil-butanoát.

Négyféle asszociációs feladatok

Hasonlítsd össze az etanolt és az oxálsavat! Az egyetlen megfelelő betűjellel válaszolj!

A) Az etanol B) Az oxálsav  C) Mindkettő D) Egyik sem

16. Nátriummal gázfejlődés közben reagál.

17. Adja az ezüsttükörpróbát.

18. Fehling-reakcióban keletkezik etanalból.

19. 1,0 móljának égéséhez 0,5 mól oxigéngáz szükséges.

20. Szódabikarbóna vizes oldatából hidrogéngázt fejleszt.

21. Királis vegyület.

22. Vízben korlátlanul oldódik.

23. A metanal forráspontjánál magasabb a forráspontja.

24. Kétértékű alkohol.

25. Vizes oldatában a lakmusz piros színű lesz.

Hasonlítsd össze az 1,3-dihidroxiacetont és a 3-metilbután-2-ol! Az egyetlen megfelelő betűjellel válaszolj!

A) Az 1,3-dihidroxiaceton B) A 3-metilbután-2-ol C) Mindkettő D) Egyik sem

26. Standardállapotban gáz-halmazállapotú.

27. Van enantiomerpárja.

28. Nátriummal való reakciójában szén-monoxid keletkezik.
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29. A glicerinnel azonos funkciós csoportot (is) tartalmaz.

30. Tapasztalati képlete: C5H12O.

31. Vízzel protolitikus reakcióba lép.

32. A glicerinaldehid konstitúciós izomerje.

33. Tökéletes égésekor szén-dioxid és víz keletkezik.

34. Az etil-propil-éter konstitúciós izomerje.

35. Minden szénatomja körül tetraéderes az elrendeződés.

Hasonlítsd össze a karbonsavésztereket és az étereket! Az egyetlen megfelelő betűjellel válaszolj!

A) A karbonsavészterek B) Az éterek C) Mindkettő D) Egyik sem

36. Legkisebb szénatomszámú képviselőjük két szénatomot tartalmaz.

37. Minden képviselőjük tartalmaz legalább két oxigénatomot.

38. Minden képviselőjük tartalmaz észtercsoportot.

39. Ebbe a csoportba tartoznak a zsírok és az olajok.

40. Alkoholból és karbonsavból egyensúlyi reakcióban előállíthatók.

41. Minden képviselőjük jól oldódik vízben.

42. Tökéletes égésük során szén-monoxid és víz keletkezik.

43. Forráspontjuk kisebb, mint a közel azonos moláris tömegű alkoholoké.

44. Molekuláik között mindig létrejöhet hidrogénkötés.

45. Van olyan képviselője, ami gáz-halmazállapotú.

Táblázatos feladatok

Írd be a táblázat sorszámozott celláiba a kérdésre adott választ! Minden anyag három szénatomos oxigéntartalmú 
szerves vegyület, amely egyetlen funkciós csoportot tartalmaz. Minden sorban különböző anyagok találhatóak!

A vegyület 
összegképlete

A vegyület 
szerkezeti képlete 
a kötő és nemkötő 

elektronpárok 
feltüntetésével

A vegyület 
szabályos 

neve

A vegyület 
csoportjának 

neve
A vegyület jellemző tulajdonsága, reakciója

46. 47. propanon 48. Redukciójának terméke: 49.

C3H6O 50. 51. 52. Ezüsttükörpróba során fémezüst leválását 
tapasztaljuk. A reakció egyenlete: 53.

54. 55. 56. szekunder 
alkohol

Réz(II)-oxiddal való reakciójának egyenlete a 
termék szerkezeti képletével: 57.

58. 59. 60. telített éter Laboratóriumi előállításának egyenlete: 61.

62. 63. 64. 65. Nátrium-hidroxiddal közömbösíthető. 
A reakció rendezett egyenlete: 66.
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78 III. SZERVES KÉMIA

A vegyület 
összegképlete

A vegyület 
szerkezeti képlete 
a kötő és nemkötő 

elektronpárok 
feltüntetésével

A vegyület 
szabályos 

neve

A vegyület 
csoportjának 

neve
A vegyület jellemző tulajdonsága, reakciója

C3H8O 67. 68. 69.
Tömény kénsav jelenlétében 130 °C-ra 

melegítve elreagál. A termék szabályos neve: 
70.

71. 72. 73. 74. Kiralitáscentrummal nem rendelkező 
szénhidrát.

Add meg a táblázat sorszámozott celláiba a kérdésre adott választ a megadott szerves vegyületekre vonatkozóan! Ha 
nincs reakció, akkor jelöld mínuszjellel!

A vegyület tulajdonságai A bután-2-ol A butánsav

Összegképlete 75. 76.

Tapasztalati képlete 77. 78.

Konstitúciós képlete (a kötő és nemkötő elektronpárok feltüntetésével, a szénatomok 
oxidációs számának jelölésével) 79. 80.

Fizikai tulajdonságai (halmazállapot 25 °C-on, 0,1 MPa nyomáson, vízoldhatóság) 81. 82.

Tökéletes égésének rendezett egyenlete (összegképlettel) 83. 84.

Vízzel való reakciójának egyenlete 85. 86.

Nátrium-hidroxiddal való reakciójának egyenlete 87. 88.

Nátriummal való reakciójának egyenlete 89. 90.

Réz(II)-oxiddal való reakciójának egyenlete atomcsoportos képlettel 91.

Egymással való reakciójuk egyenlete szerkezeti képlettel 92.

A fenti reakcióban keletkező szerves termék szabályos neve 93.

A keletkező szerves termék funkciós csoportjának neve 94.

A keletkező termék természetes előfordulása 95.

Elemző és kísérletelemző feladatok

Oxigéntartalmú szerves vegyületek vizsgálata és összehasonlítása: metanal és metánsav

 96. Melyik szemmel látható fizikai tulajdonságban tér el egymástól a két anyag?

 97. Oldódik-e valamelyik anyag korlátlanul vízben? Válaszodat indokold!

 98. Megkülönböztethető-e ezüsttükörpróbával a két anyag egymástól? Reakcióegyenlettel vagy reakcióegyen-
letekkel indokold válaszod!

 99. Ha hidrogénnel redukáljuk a két anyagot, és a termékeket vizsgáljuk, akkor megkülönböztethető-e ez alapján 
a két anyag? Válaszodat indokold!

100. Nátriummal megkülönböztethető-e a két anyag egymástól? Reakcióegyenlettel vagy reakcióegyenletekkel 
indokold válaszod!
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7926. Az oxiGéNTArTAlmú SzErvES vEGyülETEk – vEGyES FElAdATok

Oxigéntartalmú szerves vegyületek vizsgálata és összehasonlítása: dietil-éter és butánsav

101. Van-e olyan fizikai tulajdonság (szín, szag, halmazállapot), amelyik eltérő a két anyag esetén? Ha igen, melyik az?

102. Oldódik-e valamelyik anyag korlátlanul vízben? Válaszodat indokold!

103. Jódkristályt oldunk a két anyagban. Írd le a várható tapasztalatokat! Megkülönböztethető-e ez alapján a két 
anyag egymástól?

104. A két anyag vizes oldatának a kémhatását vizsgáljuk. Megkülönböztethető-e ez alapján a két anyag? Válaszo-
dat reakcióegyenlet írásával indokold!

105. Szódabikarbónával megkülönböztethető-e a két anyag egymástól? A kísérletek tapasztalatának leírásával és 
reakcióegyenlettel vagy reakcióegyenletekkel indokold válaszod!

Oxigéntartalmú szerves vegyületek vizsgálata és összehasonlítása: oxálsav és glükóz

106. Van-e olyan fizikai tulajdonság (szín, szag, halmazállapot), amelyik eltérő a két anyag esetén? Ha igen, melyik az?

107. Megkülönböztethető ezüsttükörpróbával a két anyag egymástól? Reakcióegyenlettel vagy reakcióegyenle-
tekkel indokold válaszod!

108. A két anyag vizes oldatának kémhatását vizsgáljuk. Megkülönböztethető-e ez alapján a két anyag? Válaszo-
dat reakcióegyenlet írásával indokold!

109. Két külön kémcsőbe teszünk mindkét anyagból egy keveset, majd melegíteni kezdjük ezeket a borszeszégő 
lángjával. A tapasztalatok alapján megkülönböztethető-e a két anyag egymástól? Válaszodat indokold!

110. Mindkét anyag előfordul a természetben. Melyik hol fordul elő?

Oxigéntartalmú szerves vegyületek azonosítása

Négy főzőpohárba különböző ismeretlen, oxigéntartalmú szerves anyagot (A, B, C, D) teszünk.
	◉ Mind a négy pohárban folyadék található.
	◉ Csak az A jelű főzőpohárban található nagy viszkozitású folyadék.
	◉ Benzint adva külön-külön az ismeretlen folyadékokhoz a C esetében fázishatár jelenik meg, a többi esetben 

nem látható ilyen.
	◉ Vizet adva külön-külön az ismeretlen folyadékokhoz, az A esetén két fázis jelenik meg, a felső fázis az ismeret-

len. A többi esetben nem látható fázishatár.
	◉ A keletkező vizes oldatok kémhatását megvizsgáljuk univerzális indikátorpapírral (pH-papírral). A  C anyag 

esetében a papír piros színű lesz, a többi oldat (B, D) esetében nem változik az indikátor színe.
	◉ Amennyiben a C anyagot ammóniás ezüst(I)-nitrát-oldattal melegítjük, nem történik látható változás.
	◉ A B és a D anyagot tartalmazó főzőpohárba kihevített rézdrótot teszünk. A D esetében vörös színű lesz a rézd-

rót, a B esetében nincs látható változás.

111. Az alább felsorolt anyagok közül melyek lehetnek az ismeretlen (A, B, C, D) anyagok? Párosítsd a betűjeleket 
és az anyagokat!

 butándisav, etánsav, formaldehid, aceton, fenol, keményítő, olaj, etanol, hangyasav, glicerin

112. Írd fel az ismeretlen anyagok (A, B, C, D) összegképletét!

113. Írd fel a B, a C és a D jelű anyagok szerkezeti képletét a kötő és nemkötő elektronpárok feltüntetésével!

114. Milyen anyagszerkezeti magyarázata van az A anyag nagy viszkozitásának?

115. Mit tudunk meg a kísérletekből a B és a D anyag oldhatóságára vonatkozóan? Milyen oldószernek nevezzük 
az ilyen folyadékokat?
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80 III. SZERVES KÉMIA

116. Miért lett piros a C anyag esetében az indikátor? Válaszodat reakcióegyenlettel is igazold!

117. A felsorolt, de ki nem választott anyagok közül melyik esetben lett volna látható változás, ha ammóniás 
ezüst(I)-nitrát-oldattal melegítjük?

118. Írd fel a D anyag reakcióját kihevített rézdróttal!

Számítási feladatok
119. A)  10,00 gramm tömegű, hangyasavat és dietil-étert tartalmazó folyadékelegyet nátriummal reagáltattunk. 

A  reakció során 1,531  dm3 standard légköri nyomású 25,00  °C hőmérsékletű hidrogéngáz keletkezett. 
Határozd meg az elegy tömeg- és anyagmennyiség-százalékos összetételét! Írd fel a lejátszódó reakció 
rendezett egyenletét!

B)  55,00 gramm tömegű, metanolt és metil-metanoátot tartalmazó elegyet nátriummal reagáltattunk. A re-
akció során 14,00 dm3 standard légköri nyomású 273,0 K hőmérsékletű hidrogéngáz keletkezett. Határozd 
meg az elegy tömeg- és anyagmennyiség-százalékos összetételét! Írd fel a lejátszódó reakció rendezett 
egyenletét!

C) 0,1200 gramm tömegű, propánsavat és acetaldehidet tartalmazó elegyet nátriummal reagáltattunk. A re-
akció során 16,54 cm3 standard légköri nyomású 25,00 °C hőmérsékletű hidrogéngáz keletkezett. Hatá-
rozd meg az elegy tömeg- és anyagmennyiség-százalékos összetételét! Írd fel a lejátszódó reakció rende-
zett egyenletét!

120. A)  43,86 gramm tömegű, hangyasavat és izopropil-alkoholt tartalmazó elegyet nátriummal reagáltattunk. 
A reakció során 9,800 dm3 standard légköri nyomású 25,00 °C hőmérsékletű hidrogéngáz keletkezik. Ha-
tározd meg az elegy tömeg- és anyagmennyiség-százalékos összetételét! Írd fel a lejátszódó reakciók ren-
dezett egyenletét!

B) 198,2 gramm tömegű, glikolt és propánsavat tartalmazó elegyet nátriummal reagáltattunk. A reakció so-
rán 56,03 dm3 standard légköri nyomású 273,0 K hőmérsékletű hidrogéngáz keletkezik. Határozd meg az 
elegy tömeg- és anyagmennyiség-százalékos összetételét! Írd fel a lejátszódó reakciók rendezett egyenle-
tét!

C) 56,56 gramm tömegű, ecetsavat és etanolt tartalmazó elegyet nátriummal reagáltattunk. A reakció során 
12,25 dm3 standard légköri nyomású 25,00  °C hőmérsékletű hidrogéngáz keletkezik. Határozd meg az 
elegy tömeg- és anyagmennyiség-százalékos összetételét! Írd fel a lejátszódó reakciók rendezett egyenle-
tét!

121. A)  Egy olajsav–etil-metil-éter elegy 104,6  grammjának égésekor 144,0  dm3 térfogatú, 105,0  kPa nyomású 
30,00 °C hőmérsékletű szén-dioxid-gáz keletkezik. Határozd meg az elegy tömeg- és anyagmennyiség-
százalékos összetételét! Írd fel a lejátszódó reakciók rendezett egyenletét!

B) Egy etil-acetátból és propán-2-olból álló elegy 12,80  grammjának égésekor 8,618  dm3 térfogatú 
163,0 kPa nyomású 57,00 °C hőmérsékletű szén-dioxid-gáz keletkezik. Határozd meg az elegy tömeg- és 
anyagmennyiség-százalékos összetételét! Írd fel a lejátszódó reakciók rendezett egyenletét!

C) Egy metil-acetátból és etanolból álló elegy 2,331 grammjának égésekor 519,5 cm3 térfogatú 320,0 kPa 
nyomású 42,00  °C hőmérsékletű szén-dioxid-gáz keletkezik. Határozd meg az elegy tömeg- és anyag-
mennyiség-százalékos összetételét! Írd fel a lejátszódó reakciók rendezett egyenletét!
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122. A)  Egy dipropil-éter–metil-propanoát keveréket tökéletesen elégettünk sztöchiometrikus mennyiségű oxi-
génben. A  keletkező forró gázelegyben a szén-dioxid–víz anyagmennyiség-aránya 62,0  :  65,0, a teljes 
keletkező gázelegy tömege 195 gramm. Határozd meg az elegy tömeg- és anyagmennyiség-százalékos 
összetételét! Írd fel a lejátszódó reakciók rendezett egyenletét!

B) Egy fenol–benzoesav keveréket tökéletesen elégettünk sztöchiometrikus mennyiségű oxigénben. A ke-
letkező forró gázelegyben a szén-dioxid–víz anyagmennyiség-aránya 11,00 : 5,000, a teljes keletkező gáz-
elegy tömege 344,5 gramm. Határozd meg a keverék tömeg- és anyagmennyiség-százalékos összetételét! 
Írd fel a lejátszódó reakciók rendezett egyenletét!

C) Egy glicerinből és citromsavból álló keveréket tökéletesen elégettünk sztöchiometrikus mennyiségű 
oxigénben. A keletkező forró gázelegyben a szén-dioxid–víz anyagmennyiség-aránya 17,00 : 20,00 és a 
teljes keletkező gázelegy tömege 22,17  gramm. Határozd meg a keverék tömeg- és anyagmennyiség-
százalékos összetételét! Írd fel a lejátszódó reakciók rendezett egyenletét!

123. A)  Egy oxálsav–glükóz keverékben a szénatomok és az hidrogénatomok anyagmennyiség-aránya 13,0 : 25,0. 
Határozd meg a keverék tömeg- és anyagmennyiség-százalékos összetételét!

B) Egy fenol–fruktóz keverékben a szénatomok és az oxigénatomok anyagmennyiség-aránya 4,00 : 7,00. Ha-
tározd meg a keverék tömeg- és anyagmennyiség-százalékos összetételét!

C) Egy palmitinsav–pentán-1-ol keverékben a szénatomok és a hidrogénatomok anyagmennyiség-aránya 
19,0 : 3,00. Határozd meg a keverék tömeg- és anyagmennyiség-százalékos összetételét!

124. A)  Egy ecetsavat és dietil-étert tartalmazó keverék 1,942 grammját 20,41 cm3 térfogatú, 0,980  mol
dm3

 koncent-

rációjú nátrium-hidroxid-oldat közömbösíti. Határozd meg a keverék tömeg- és anyagmennyiség-százalé-
kos összetételét!

B) Egy hangyasavat és etil-metil-étert tartalmazó keverék 4,386 grammját 31,25 cm3 térfogatú, 0,960  mol
dm3

 

koncentrációjú nátrium-hidroxid-oldat közömbösíti. Határozd meg a keverék tömeg- és anyagmennyi-
ség-százalékos összetételét!

C) Egy oxálsavat és etil-metil-étert tartalmazó keverék 2,853  grammját 14,71  cm3 térfogatú, 1,020  mol
dm3

 

koncentrációjú nátrium-hidroxid-oldat közömbösíti. Határozd meg a keverék tömeg- és anyagmennyi-
ség-százalékos összetételét!

125. A)  325,0 gramm ecetsavat és acetaldehidet tartalmazó keverék 161,8 gramm ezüstöt választ le ammóniás 
ezüst(I)-nitrát-oldatból. Határozd meg a keverék tömeg- és anyagmennyiség-százalékos összetételét! Írd 
fel a lejátszódó reakció rendezett egyenletét!

B) 25,00 gramm etil-acetátot és propanalt tartalmazó folyadékelegy 42,00 gramm ezüstöt választ le ammó-
niás ezüst(I)-nitrát-oldatból. Határozd meg az elegy tömeg- és anyagmennyiség-százalékos összetételét! 
Írd fel a lejátszódó reakció rendezett egyenletét!

C) 83,68 gramm propanalt és glicerinaldehidet tartalmazó keverék 215,7 gramm ezüstöt választ le ammóni-
ás ezüst(I)-nitrát-oldatból. Határozd meg a keverék tömeg- és anyagmennyiség-százalékos összetételét! 
Írd fel a lejátszódó reakció rendezett egyenletét!
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126. A)  6,005  gramm metanalt és glükózt tartalmazó keverék 38,83  gramm ezüstöt választ le ammóniás 
ezüst(I)-nitrát-oldatból. Határozd meg a keverék tömeg- és anyagmennyiség-százalékos összetételét! Írd 
fel a lejátszódó reakciók rendezett egyenletét!

B) 3,664 gramm ribózt és butanalt tartalmazó keverék 8,630 gramm ezüstöt választ le ammóniás ezüst(I)-nit-
rát-oldatból. Határozd meg a keverék tömeg- és anyagmennyiség-százalékos összetételét! Írd fel a leját-
szódó reakciók rendezett egyenletét!

C) 35,00  gramm tejsavat és acetaldehidet tartalmazó keverék 51,20  gramm ezüstöt választ le ammóniás 
ezüst(I)-nitrát-oldatból. Határozd meg a keverék tömeg- és anyagmennyiség-százalékos összetételét! Írd 
fel a lejátszódó reakciók rendezett egyenletét!

127. A)  Hány gramm észter keletkezik az etanol és az ecetsav reakciójában 50,0 gramm etanolból és 0,300 mol 
ecetsavból, ha az adott hőmérsékleten a folyamat egyensúlyi állandója K = 4,00?

B) Hány gramm észter keletkezik az etanol és az ecetsav reakciójában 1,00 mol etanolból és 30,0 gramm 
ecetsavból, ha az adott hőmérsékleten a folyamat egyensúlyi állandója K = 4,00?

C) Hány gramm észter keletkezik az etanol és az ecetsav reakciójában 25,0 gramm etanolból és 25,0 gramm 
ecetsavból, ha az adott hőmérsékleten a folyamat egyensúlyi állandója K = 4,00?

128. A)  Hány gramm ecetsavat kell 0,500  mol etanolhoz adni az etanol és az ecetsav egyensúlyi reakciójában 
ahhoz, hogy az etanol átalakulása 80,0%-os legyen? Az adott hőmérsékleten a folyamat egyensúlyi 
állandója K = 4,00.

B) Hány gramm ecetsavat kell 1,20 mol etanolhoz adni az etanol és az ecetsav egyensúlyi reakciójában ah-
hoz, hogy az etanol átalakulása 92,0%-os legyen? Az adott hőmérsékleten a folyamat egyensúlyi állandója 
K = 4,00.

C) Hány gramm ecetsavat kell 1,50 mol etanolhoz adni az etanol és az ecetsav egyensúlyi reakciójában ah-
hoz, hogy az etanol átalakulása 85,0%-os legyen? Az adott hőmérsékleten a folyamat egyensúlyi állandója 
K = 4,00.

A korábbi emelt szintű érettségi vizsga feladatsorokban előforduló 
feladatok

Vizsgaidőszak
A vizsga 
eredeti 
nyelve

A feladat 
sorszáma

Kizárólag ehhez 
a témakörhöz 
kapcsolódik?

A feladat elérési útvonala*

Esettanulmány feladat

2012. október magyar 2. igen https://bit.ly/3zXXwXL

2019. május magyar 2. nem https://bit.ly/2Y2hweQ

Egyszerű választásos feladatok

leválogatott nem https://bit.ly/3kUANrE

Táblázatos feladatok

2011. október magyar 4. igen https://bit.ly/3F2CYkP

2013. október magyar 4. igen https://bit.ly/3AYY8Ok

2016. május magyar 1. igen https://bit.ly/3uqp5rW
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Vizsgaidőszak
A vizsga 
eredeti 
nyelve

A feladat 
sorszáma

Kizárólag ehhez 
a témakörhöz 
kapcsolódik?

A feladat elérési útvonala*

Elemző és kísérletelemző feladatok

2009. május magyar 4. igen https://bit.ly/3ii00un

2015. május magyar 5. nem https://bit.ly/3F1gEIn

2015. május angol 3. nem https://bit.ly/3kPugOS

2016. október magyar 5. nem https://bit.ly/3meKznX

Számítási feladatok

2007. május magyar 8. igen https://bit.ly/3AT0P44

2007. október magyar 8. igen https://bit.ly/3F3dyUd

2008. május magyar 9. igen https://bit.ly/3ogVkbV

2010. május magyar 9. igen https://bit.ly/3CXlg0m

2011. május angol 7. igen https://bit.ly/3D0pXqi 

2012. október magyar 7. igen https://bit.ly/3D2c6Qd

2013. május magyar 8. igen https://bit.ly/3ooJa0N

2017. október magyar 8. igen https://bit.ly/2XYKTyG

2020. október magyar 8. igen https://bit.ly/3CYQEve

2021. május magyar 6. igen https://bit.ly/3ii7Owe

2021. május angol 9. igen https://bit.ly/3CWBqqD

A témakörhöz kapcsolódó kísérletek sorszáma a 2021. májusi vizsgaidőszakra nyilvánosságra hozott emelt 
szintű szóbeli érettségi vizsga B tételsorában:

5., 55., 56., 60., 63.

* A linkek megtekintésének utolsó időpontja: 2021. 09. 29.
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27. A NiTroGéNTArTAlmú  
SZERVES VEGyÜLETEK

III. SZERVES KÉMIA

Fontos ismeretek és jó tanácsok a feladatok megoldásaihoz

	◉ Az alkoholoktól eltérően az aminok rendűsége valójában a nitrogénatom rendűségét jelöli, vagyis azt mu-
tatja meg, hogy a nitrogénatom hány szénatomhoz kapcsolódik közvetlenül. Ugyanez igaz az amidok rendű-
ségére is.

	◉ Az aminok vízzel szemben gyenge bázisként viselkednek (a kis szénatomszámúak az ammóniánál erősebb 
bázisok), az amidok vizes oldata viszont (közel) semleges kémhatású. Az anilin a vízzel szemben nem viselke-
dik bázisként, a vizes oldata semleges kémhatású.

	◉ Az amidcsoport és a peptidcsoport valójában ugyanaz.

	◉ A fehérjék felépítésében α-aminosavak vesznek részt, amelyek közül csak a glicin nem rendelkezik királis 
szénatommal.

	◉ Az aminosavak vizes oldatának kémhatása az aminosav oldalláncának jellegétől függ.

	◉ Az aminosavak ionrácsos szerkezetűek, szilárd állapotban ikerionos formában fordulnak elő.

	◉ Vannak olyan fehérjék, amelyek vízoldhatók, ebben az esetben kolloid oldat jön létre. Ebből a fehérje rever-
zibilisen, illetve irreverzibilisen is kicsapható.

	◉ Azok a fehérjék adják a xantoprotein-reakciót, amelyek felépítésében olyan aminosavak is részt vesznek, 
amelyeknek aromás oldalláncuk van.

	◉ A biuretpróba során fontos, hogy előbb kell enyhén meglúgosítani a közeget, majd ezután kell a réz(II)-szul-
fát-oldatot a mintához adni. [Fordított esetben a réz(II)ionok miatt a fehérje kicsapódik.] A  pozitív próbát 
a képződő réz(II)-komplexion lilás színe jelzi. Pozitív próbát csak olyan peptid mutat, amelyik legalább két 
peptidkötést tartalmaz.

	◉ A heterociklusos vegyületek között van nitrogén-, oxigén-, illetve kéntartalmú heteroaromás vegyület is, 
amelyek közül az érettségin a következő nitrogéntartalmú vegyületeket kell ismerni: piridin, pirimidin, pirrol, 
imidazol és purin.

	◉ A piridin erősebb bázis, mint a pirimidin, mivel a pirimidinben a két nitrogénatomon kisebb lesz az elekt-
ronsűrűség-növekedés, mint a piridin egy nitrogénatomján.

	◉ A piridin tiszta állapotban nem képes hidrogénkötések kialakítására.

	◉ A pirrol nem elegyedik vízzel, mert nem képes a víz hidrogénkötései közé beépülni.

	◉ Brómszubsztitúció során piridinből csak 3-brómpiridin jöhet létre magas hőmérsékleten (300 °C), katalizátor 
jelenlétében, a pirrolból azonban már közönséges körülmények között is 2,3,4,5-tetrabrómpirrol keletkezik.

	◉ Az imidazol és a purin is amfoter sajátságú vegyület.

	◉ Az amidcsoportot, illetve peptidcsoportot tartalmazó anyagok lúggal reakcióba lépnek, ezért nem szabad 
ilyen műanyagokat és a selymet lúgos kémhatású szappanoldatban mosni.
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A feladatokhoz szükséges elmélet megtalálható  
a Kémia 9–10. tankönyv II. kötet (OH-KEM910TB/II) következő leckéiben:

59. Az aminok
60. Az amidok
61. A nitrogéntartalmú heterociklusos vegyületek
62. Részösszefoglalás 3.
64. Az aminosavak
65. A fehérjék
71. A nukleinsavak
72. Összefoglalás
89. A műanyagok

Egyszerű választásos feladatok

Válaszd ki az egyetlen megfelelő betűjelet!

1. Az alábbiak közül melyik a legmagasabb rendű amin?

A) A dietil-amin. B) A metil-amin. C) A dimetil-amin.

D) A butil-metil-propil-amin. E) Az etán-1,2-diamin.

2. Melyik sor tartalmazza a nitrogéntartalmú vegyületeket báziserősségük szerint növekvő sorba rendezve? 
A megoldáshoz használd a Négyjegyű függvénytáblázatok című könyvet!

A) Trietil-amin, ammónia, anilin. B) Anilin, trietil-amin, ammónia.

C) Anilin, ammónia, metil-amin. D) Dimetil-amin, trietil-amin, anilin.

E) Trimetil-amin, anilin, ammónia.

3. Az alábbi aminok közül melyik NEM gáz-halmazállapotú?

A) A metil-amin. B) Az etil-amin. C) A dimetil-amin. D) A pentil-amin. E) A trimetil-amin.

4. Melyik tulajdonság NEM IGAZ az anilinre?

A) Szilárd halmazállapotú B) Színtelen. C) Mérgező.

D) Jellegzetes szagú. E) Rosszul oldódik vízben.

5. Melyik vegyület anyagi halmazában NEM alakulhat ki hidrogénkötés?

A) Az ammóniáéban. B) A metil-aminéban. C) A dimetil-aminéban.

D) A trimetil-aminéban. E) Az etil-aminéban.

6. Melyik vegyület molekulájában található iminocsoport?

A) A metil-aminéban. B) A dimetil-aminéban. C) A trimetil-aminéban.

D) A butil-etil-metil-aminéban. E) A trietil-aminéban.
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���������

�����
��������

NAT
2020

OH-KEM1112E - Gyűjtemény a Kémia emelt szintű oktatásához  11-12..indd   85OH-KEM1112E - Gyűjtemény a Kémia emelt szintű oktatásához  11-12..indd   85 2022. 03. 24.   19:07:132022. 03. 24.   19:07:13



86 III. SZERVES KÉMIA

 7. Melyik vegyület anyagi halmazában NEM alakulhat ki hidrogénkötés?

A) A formamidéban. B) Az N-etil-acetamidéban. C) Az etánamidéban.

D) Az N-metil-formamidéban. E) Az N,N-dimetil-acetamidéban.

 8. Melyik állítás igaz minden amidra?

A) Szilárd halmazállapotban molekularácsban kristályosodnak.

B) Anyagi halmazukban hidrogénkötés található.

C) Vizes oldatuk lúgos kémhatású.

D) Funkciós csoportjuk térbeli alakzat.

E) Rendűségük a nitrogénatomhoz kapcsolódó szénatom rendűségét jelenti.

 9. A piridinre NEM IGAZ, hogy…

A) színtelen, kellemetlen szagú folyadék. B) vízzel korlátlanul elegyedik.

C) szilárd állapotban molekularácsot alkot. D) régebben az alkohol denaturálására használták.

E) molekulája öttagú gyűrűt tartalmaz.

10. A pirimidinre igaz, hogy…

A) a pi-elektronszextett kialakításában csak a szénatomok elektronjai vesznek részt.

B) molekulája polárisabb, mint a piridiné.

C) szilárd állapotban molekularácsot képez, amelyet gyenge dipólus-dipólus kölcsönhatás tart össze.

D) vízzel rosszul elegyedik.

E) a piridinnél erősebb bázis.

11. Melyik vegyület amfoter sajátságú az alábbiak közül?

A) A pirrol. B) Az imidazol. C) A piridin. D) A pirimidin. E) A trimetil-amin.

12. Melyik vegyület gáz-halmazállapotú standard légköri nyomáson és 25 °C hőmérsékleten az alábbiak közül?

A) Az imidazol. B) A pirrol. C) Az acetamid. D) Az etil-amin. E) A piridin.

13. Melyik állítás NEM IGAZ a glicinre?

A) A másik neve: aminoecetsav. B) Az α-helyzetű szénatomja királis.

C) Szilárd állapotban ikerionos szerkezetű. D) Ionrácsban kristályosodik.

E) Amfoter sajátságú.

14. Az alábbi állítások közül melyik HAMIS?

A) A peptidkötés és az amidkötés egyaránt síkalkatú. B) A glicin másik neve a glikol.

C) Az aminosavak amfoter tulajdonságúak. D) A glicin magas olvadásponttal rendelkezik.

E) A peptidkötés kialakulását vízkilépés kíséri.
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15. Az aminosav-szekvencia a fehérjék…

A) elsődleges szerkezete.   B) másodlagos szerkezete.

C) harmadlagos szerkezete.  D) negyedleges szerkezete.

E) β-redőzött szerkezete.

16. Amennyiben a fehérje térszerkezete megváltozik, biológiai szerepét már nem töltheti be. Ennek a folyamat 
neve:

A) irrevezibilis koaguláció. B) reverzibilis koaguláció. C) koaguláció.

D) denaturáció. E) naturáció.

17. Melyik molekula NEM vesz részt az RNS és a DNS felépítésében is?

A) Az adenin. B) A citozin. C) Az uracil. D) A foszforsav E) A guanin.

18. Melyik felsorolásban találhatók a DNS-t felépítő molekulák?

A) Ribóz, adenin, citozin, uracil, foszforsav.

B) Dezoxiribóz, adenin, guanin, citozin, timin, foszforsav.

C) Dezoxiribóz, adenin, guanin, citozin, uracil, foszforsav.

D) Dezoxiribóz, adenin, citozin, uracil, foszforsav.

E) Ribóz, adenin, citozin, timin, foszforsav.

19. Melyik kötés NEM vesz részt egy nukleotid felépítésében?

A) Ionkötés. B) N-glikozidkötés. C) Kovalens kötés. D) Észterkötés E) Éterkötés.

Négyféle asszociációs feladatok

Hasonlítsd össze az etil-amint és a formamidot! Az egyetlen megfelelő betűjellel válaszolj!

A) Az etil-amin B) A formamid C) Mindkettő D) Egyik sem

20. Vízzel szemben bázisként viselkedik.

21. Moláris tömege 45,1 g
mol

.

22. Standard légköri nyomáson és 25 °C hőmérsékleten gáz-halmazállapotú.

23. Színtelen, könnyen párolgó folyadék.

24. Ammóniára emlékeztető szagú.

25. A funkciós csoportja delokalizált elektronrendszert tartalmaz.

26. A vegyületben a nitrogénatom egy szénatomhoz kapcsolódik.

27. A molekulájában az elektroneloszlás szimmetrikus.

28. A dimetil-amin konstitúciós izomere.

29. Vízben jól oldódik.
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Hasonlítsd össze a pirrolt és az imidazolt! Az egyetlen megfelelő betűjellel válaszolj!

A) A pirrol B) Az imidazol C) Mindkettő D) Egyik sem

30. Gyűrűjében 5 darab delokalizált elektron található.

31. Amfoter sajátságú vegyület.

32. Síkalkatú molekula.

33. Vízben jól oldódik.

34. Szilárd halmazában a legerősebb rácsösszetartó erő a hidrogénkötés.

35. Molekularácsban kristályosodik.

36. Standard légköri nyomáson, 25,0 °C hőmérsékleten cseppfolyós halmazállapotú.

37. Molekulájára aszimmetrikus elektroneloszlás jellemző.

38. Molekulája egy darab nitrogénatomot tartalmaz.

39. Aromás szénhidrogén.

Hasonlítsd össze a metil-amint és az anilint! A  megoldásokhoz használd a Négyjegyű függvénytáblázatok című 
könyvet! Az egyetlen megfelelő betűjellel válaszolj!

A) A metil-amin B) Az anilin C) Mindkettő D) Egyik sem

40. Standard, légköri nyomáson és 25 °C hőmérsékleten gáz-halmazállapotú.

41. Vízzel szemben gyenge bázisként viselkedik.

42. Az ammóniánál gyengébb bázis.

43. Mérgező vegyület.

44. A hidrogén-kloriddal sót képez.

45. Az aminocsoport nitrogénatomja aromás szénatomhoz kapcsolódik.

46. A primer aminok közé tartozik.

47. Kellemes illatú folyadék.

48. Molekulája 45,1 tömegszázalék nitrogént tartalmaz.

49. Molekulájában minden atom ugyanabban a síkban helyezkedik el.

Hasonlítsd össze a pirrolt és a piridint! A megoldásokhoz használd a Négyjegyű függvénytáblázatok című könyvet! Az 
egyetlen megfelelő betűjellel válaszolj!

A) A pirrol B) A piridin C) Mindkettő D) Egyik sem

50. Hattagú, gyűrűs szerkezetű molekula.

51. Káliummal való reakciójában hidrogéngáz keletkezik.

52. Molekulája egy darab nitrogénatomot tartalmaz.

53. Az aromás vegyületek közé tartozik.

54. Szilárd halmazállapotban ionrácsban kristályosodik.

55. Szilárd halmazában a rácsösszetartó erő a hidrogénkötés.
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56. Forráspontja a benzolénál magasabb.

57. Vízzel korlátlanul elegyedik.

58. A vizes oldata lúgos kémhatású.

59. Poláris molekula.

Táblázatos feladatok

Add meg a táblázat sorszámozott celláiba szükséges válaszokat a metil-aminra és a metánamidra vonatkozóan!

A metil-amin A metánamid

A molekula összegképlete 60. 61.

A molekula atomcsoportos képlete 62. 63.

A funkciós csoportjának neve 64. 65.

A molekula alakja (lineáris, síkbeli, térbeli) 66. 67.

A vegyület egy másik neve 68.

Vízoldhatósága (korlátlanul oldódik, jól oldódik, rosszul oldódik) 69. 70.

A vizes oldatának kémhatása 71. 72.

Vízzel való reakciójának rendezett egyenlete 73.

A vízzel való reakciójában keletkező termékek neve
74.

75.

Add meg a táblázat sorszámozott celláiba szükséges válaszokat az imidazolra, a pirimidinre és a purinra vonatkozó-
an! A megadott információk alapján azonosítsd, hogy melyik oszlopban melyik vegyületet kell jellemezni!

A vegyület neve 76. 77. 78.

A molekula összegképlete 79. 80. 81.

A molekula szerkezeti képlete (a kötő és nemkötő 
elektronpárok jelölésével) 82. 83. 84.

A molekulában található nemkötő elektronpárok száma 2 1 3

A molekula polaritása 85. 86. 87.

Kristályrácstípusa szilárd halmazállapotban 88. 89. 90.

Rácsösszetartó erő a szilárd halmazában 91. 92. 93.

Elemző és számítási feladatok

A nejlon

A textil- és műanyagipar egyik sokoldalúan használható terméke egy poliamid típusú műanyag, amit nejlon vagy 
Nylon 66 néven ismerünk.

94. Milyen vegyületekből állítják elő ezt a műanyagot? Írd fel a molekuláik atomcsoportos képletét!

95. Írd fel a két vegyület között lejátszódó reakció egyenletét! Karikázd be a létrejött új funkciós csoportot!
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 96. Mi a létrejött funkciós csoport neve? Milyen más makromolekulában jelenik meg ugyanez a funkciós csoport? 
(Igaz, hogy azokban a molekulákban ugyanezt a funkciós csoportot más névvel jelöljük.)

 97. Milyen típusú reakció játszódott le?

 98. Milyen lényeges különbség van például az etén polimerizációja és ezen reakció között?

Amidok előállítása

Az amidok előállításának egyik leggyakoribb módja, hogy a megfelelő észtert reagáltatjuk ammóniával.

 99. Írd fel az ecetsav és ammónia közötti reakció egyenletét, és nevezd el a keletkező termékeket! Ezek alapján 
magyarázd meg, hogy miért nem használható a karbonsav és ammónia között lejátszódó reakció amidok 
előállítására?

100. Az etil-etanoát és az ammónia reakciója során acetamid és etanol fog képződni. Atomcsoportos képletek 
segítségével írd fel a reakció rendezett egyenletét!

101. Számítsd ki, hogy hány gramm amid állítható elő 70,0 gramm 95,0% tisztaságú etil-etanoát reakciójakor, ha 
az átalakulást 100%-osnak tekintjük! Az etil-etanoát szennyeződése nem lép reakcióba!

102. Számítsd ki a felhasznált 25,0 °C hőmérsékletű és standard légköri nyomású ammóniagáz térfogatát, ha az 
ammónia átalakulását 100%-osnak tekintjük!

Nitrogéntartalmú vegyületek báziserőssége

Az aminokat formálisan az ammónia származékainak tekintjük, báziserősségük azonban az ammóniáétól lényegesen 
eltérhet. Az alábbi táblázatban az ammónia és származékainak bázisállandói szerepelnek.

A vegyület betűjele A vegyület képlete K b

A NH3 1,80 · 10–5

B CH3–NH2 4,36 · 10–4

C (CH3)2NH 5,62 · 10–4

D (CH3)3N 5,24 · 10–5

E C6H5–NH2 3,80 · 10–10

103. Csoportosítsd a táblázatban szereplő aminokat a rendűségük alapján!

104. A betűjeleket felhasználva rakd sorba a táblázatban szereplő vegyületeket növekvő báziserősség szerint!

105. Számítsd ki a 0,100  mol
dm3

 koncentrációjú ammóniaoldat pH-ját 25,0 °C hőmérsékleten!

106. Számítsd ki a 0,100  mol
dm3

 koncentrációjú dimetil-amin-oldat pH-ját 25,0 °C hőmérsékleten!

107. A fentiek alapján az ugyanolyan koncentrációjú ammóniaoldat vagy a dimetil-amin-oldat lesz-e a lúgosabb?

Számítási feladatok

108. A)  Számítsd ki annak az oldatnak a tömeg- és anyagmennyiség-százalékos összetételét, amelynek készítése 

során 80,0 gramm vízben 21,0 cm3 0,980 
g

cm3  sűrűségű piridint oldunk!
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B) Számítsd ki annak az oldatnak a tömeg- és anyagmennyiség-százalékos összetételét, amelynek készítése 

során 75,0 gramm vízben 25,0 cm3 0,900 
g

cm3  sűrűségű metil-amint oldunk!

C) Számítsd ki annak az oldatnak a tömeg- és anyagmennyiség-százalékos összetételét, amelynek készítése 

során 90,0 gramm vízben 18,0 cm3 1,133 
g

cm3  sűrűségű formamidot oldunk!

109. A)  Egy nitrogéntartalmú aromás vegyület széntartalma 75,92  tömegszázalék, nitrogéntartalma 17,71  tö-
megszázalék, ezeken az atomokon kívül csak hidrogént tartalmaz. Határozd meg a vegyület tapasztalati 
képletét! Határozd meg a vegyület molekulaképletét, ha tudjuk, hogy a moláris tömege 79,10  g

mol
! A ve-

gyület vízben jól oldódik és gyenge bázisként viselkedik. Rajzold fel a vegyület szerkezeti képletét, és add 
meg a nevét!

B) Egy nitrogéntartalmú szerves vegyület széntartalma 62,01  tömegszázalék, míg hidrogéntartalma 
13,88 tömegszázalék. A vegyület csak egyféle heteroatomot tartalmaz. Határozd meg a vegyület tapaszta-
lati képletét! Az elágazásmentes szerkezetű molekulával rendelkező vegyület moláris tömege 116,2  g

mol
.  

Határozd meg a nitrogéntartalmú vegyület molekulaképletét! Rajzold fel a vegyület szerkezetét, és add 
meg a nevét, ha tudjuk, hogy a nejlon egyik monomere!

C) Egy heteroaromás vegyület 71,6 tömegszázaléka szén, 7,51 tömegszázaléka hidrogén és moláris tömege 
67,1  g

mol
. A vegyület kizárólag nitrogénatomot tartalmaz heteroatomként. Határozd meg a vegyület ta-

pasztalati képletét, illetve a molekulaképletét! A vegyület vízben rosszul oldódik és káliummal gázfejlődés 
közben reagál. Rajzold fel a vegyület szerkezeti képletét, add meg a nevét, majd írd fel a káliummal való 
reakció rendezett egyenletét!

110. A)  Adott egy ismeretlen, fehérjeeredetű aminosav tömegszázalékos összetétele: 32,00% szén, 42,63% oxi-
gén és 18,66% nitrogén. Határozd meg az aminosav tapasztalati képletét, majd a Négyjegyű függvény-
táblázatok című könyv segítségével állapítsd meg a molekulaképletét és nevét! Rajzold fel az aminosav 
atomcsoportos képletét, és határozd meg, hogy királis-e a molekula!

B) Egy ismeretlen, fehérjeeredetű aminosav tömegszázalékos összetétele: 40,44% szén, 35,92% oxigén, 
7,920% hidrogén, és ezen kívül nitrogént tartalmaz. Határozd meg az aminosav tapasztalati képletét, 
majd a Négyjegyű függvénytáblázatok című könyv segítségével állapítsd meg a molekulaképletét és ne-
vét! Rajzold fel az aminosav atomcsoportos képletét, és határozd meg, hogy királis-e a molekula!

C) Egy ismeretlen, fehérjeeredetű aminosav tömegszázalékos összetétele: 36,09% szén, 48,08% oxigén és 
10,53% nitrogén. Határozd meg az aminosav tapasztalati képletét, majd a Négyjegyű függvénytáblázatok 
című könyv segítségével állapítsd meg a molekulaképletét és nevét! Rajzold fel az aminosav atomcsopor-
tos képletét, és határozd meg, hogy királis-e a molekula! Hány aminocsoportot és hány karboxilcsoportot 
tartalmaz a vegyület egy molekulája?

111. A)  6,00 mmol mennyiségű fehérjeeredetű α-aminosavat égetünk el. Az égés közben 54,0 mmol szén-dioxid, 
33,0 mmol víz és 3,00 mmol nitrogéngáz keletkezik, miközben 64,5 mmol oxigéngáz használódik el. Szá-
mítással határozd meg az aminosav összegképletét és moláris tömegét! A Négyjegyű függvénytáblázatok 
című könyv segítségével add meg az aminosav nevét, és rajzold fel az atomcsoportos szerkezeti képletét!

B) Egy, az oldalláncában elágazást tartalmazó fehérjeeredetű α-aminosavat égetünk el. A  vegyület 
0,0500 mólnyi mennyiségét elégetve kizárólag 0,2500 mol szén-dioxid és 4,950 gramm víz és 25,00 mmol 
nitrogéngáz keletkezik. Az égéshez összesen 337,5 mmol oxigéngáz fogyott. Számítással határozd meg az 
aminosav összegképletét és moláris tömegét! A Négyjegyű függvénytáblázatok című könyv segítségével 
add meg az aminosav nevét, és rajzold fel az atomcsoportos szerkezeti képletét!
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C) Egy aromás oldalláncot tartalmazó fehérjeeredetű α-aminosavat égetünk el. 100,00  mmol vegyület 
égetése közben 22,05 dm3 térfogatú, 25,00  °C hőmérsékletű, standard légköri nyomású szén-dioxid, 
9,900  gramm víz, illetve 50,00  mmol nitrogéngáz keletkezik, miközben 1,075  mol oxigén fogyott a re-
akcióhoz. Más égéstermék nem keletkezett. Számítással határozd meg az aminosav összegképletét és 
moláris tömegét! A Négyjegyű függvénytáblázatok című könyv segítségével add meg az aminosav nevét, 
és rajzold fel az atomcsoportos szerkezeti képletét!

112. A)  Rajzold fel annak a heterociklusos vegyületnek a szerkezeti képletét, amelynek tömegszázalékos össze-
tétele: 75,92% szén, 17,71% nitrogén és 6,372% hidrogén! A vegyület gőzének levegőre vonatkoztatott 
sűrűsége 2,727.
(A levegő átlagos moláris tömege 29,00  g

mol
.)

B) Egy heteroatomokat tartalmazó szerves vegyület tömegszázalékos összetétele: 26,66% szén, 31,10% nit-
rogén, 6,710% hidrogén, a maradék pedig oxigén. A vegyület gőzének oxigéngázra vonatkoztatott sűrű-
sége 1,407. Határozd meg a vegyület összegképletét! Rajzold fel a vegyület atomcsoportos szerkezeti kép-
letét, ha tudjuk, hogy a vegyületben egy összetett, többféle heteroatomot is tartalmazó funkciós csoport 
található. Add meg a vegyület szabályos nevét!

C) Egy szerves vegyület két darab azonos funkciós csoportot tartalmaz (vagyis kétértékű). A vegyület tömeg-
százalékos összetétele: 39,96% szén, 46,62% nitrogén és 13,42% hidrogén. A vegyület gőzének nitrogén-
gázra vonatkoztatott sűrűsége 2,144. Rajzold fel a vegyület szerkezeti képletét, és add meg a szabályos 
nevét!

113. A)  280,0 cm3 térfogatú piridinoldatot 24,00 cm3 térfogatú, 0,1200  mol
dm3

 koncentrációjú sósav közömbösít. 

Számítsd ki a piridinoldat koncentrációját mol
dm3

-ben! Írd fel a lejátszódó reakció egyenletét!

B) A metil-amin vizes oldatát sósavval reagáltatjuk. 300,0 cm3 térfogatú metil-amin-oldatot 19,00 cm3 tér-

fogatú, 0,1500  mol
dm3

 koncentrációjú sósav közömbösít. Számítsd ki a metil-amin-oldat koncentrációját 

mol
dm3

-ben! Írd fel a lejátszódó reakció egyenletét!

C) A dimetil-amin vizes oldatát sósavval reagáltatjuk. 180,0 cm3 térfogatú dimetil-amin-oldatot 23,00 cm3 

térfogatú, 0,1000  mol
dm3

 koncentrációjú sósav közömbösít. Számítsd ki a dimetil-amin-oldat koncentráció-

ját mol
dm3

-ben! Írd fel a lejátszódó reakció egyenletét!

114. A)  A metil-amin vízben való oldódása egyensúlyra vezető protolitikus reakció. Számítsd ki a 25,0 °C hőmér-

sékletű, 0,0150  mol
dm3

 koncentrációjú oldatban az egyensúlyi hidroxidion- és oxóniumion-koncentráció-

kat! Határozd meg az oldat pH-ját!

Kb(metil-amin) = 4,37 · 10–4  mol
dm3

.

B) Az etil-amin vízben való oldódása egyensúlyra vezető protolitikus reakció. Számítsd ki a 25,0 °C hőmérsék-

letű, 0,0800  mol
dm3

 koncentrációjú oldatban az egyensúlyi hidroxidion- és oxóniumion-koncentrációkat! 

Határozd meg az oldat pH-ját!

Kb(etil-amin) = 5,62 · 10–4  mol
dm3

.

OH-KEM1112E - Gyűjtemény a Kémia emelt szintű oktatásához  11-12..indd   92OH-KEM1112E - Gyűjtemény a Kémia emelt szintű oktatásához  11-12..indd   92 2022. 03. 24.   19:07:152022. 03. 24.   19:07:15



9327. A NiTroGéNTArTAlmú SzErvES  vEGyülETEk

C) A piridin vízben való oldódása egyensúlyra vezető protolitikus reakció. Számítsd ki a 25,0 °C hőmérsékle-

tű, 1,23 · 10–2  mol
dm3

 koncentrációjú oldatban az egyensúlyi hidroxidion- és oxóniumion-koncentrációkat! 

Határozd meg az oldat pH-ját!

Kb(piridin) = 1,41 · 10–9  mol
dm3

.

115. A)  Egy nyílt láncú, egy funkciós csoportot tartalmazó amid 0,0200 móljának égése közben 2,64 gramm szén-
dioxid, 1,26 gramm víz, valamint 239 cm3 15,0 °C hőmérsékletű, 105 Pa nyomású nitrogéngáz keletkezik. 
Számítsd ki az amid moláris tömegét, és határozd meg az összegképletét! Rajzold fel az amid összes lehet-
séges konstitúciós izomerjének atomcsoportos szerkezeti képletét! Mekkora anyagmennyiségű oxigén-
gáz szükséges az égéshez?

B) Egy nyílt láncú, egy funkciós csoportot tartalmazó amin 0,04000 móljának égése közben 5,280 gramm 
szén-dioxid, 3,240 gramm víz, valamint 495,5 cm3 standard, légköri nyomású, 25,00 °C hőmérsékletű nit-
rogéngáz keletkezik. Számítsd ki az amin moláris tömegét, és határozd meg az összegképletét! Rajzold fel 
az amin összes lehetséges konstitúciós izomerjének atomcsoportos szerkezeti képletét! Mekkora anyag-
mennyiségű oxigéngáz szükséges az égéshez?

C) Egy nitrogéntartalmú szerves vegyület egyetlen molekulája egy darab oxigénatomot tartalmaz. A vegyü-
let 0,0100 móljának égése közben 440 mg szén-dioxid, 360 mg víz, valamint 224 cm3 standard, légköri 
nyomású, 273 K hőmérsékletű nitrogéngáz keletkezik. Határozd meg a vegyület moláris tömegét és az 
összegképletét! Rajzold fel a vegyület atomcsoportos szerkezeti képletét, ha tudjuk, hogy a vegyületet 
műtrágyázás céljából is hasznosítják! Mekkora anyagmennyiségű oxigéngáz szükséges az égéshez?

116. A)  A formamid előállítása történhet metil-metanoát és ammónia reakciójával is. A formamid mellett meta-
nol keletkezik. Írd fel a lejátszódó reakció egyenletét! Számítsd ki, hogy 500 kg formamid előállításához 

mekkora térfogatú standardállapotú ammóniagáz, és mekkora térfogatú, 0,980 
g

cm3  sűrűségű metil-

metanoát szükséges?

B) Az acetamid előállítása történhet etil-acetát és ammónia reakciójával is. Az acetamid mellett etanol kelet-
kezik. Írd fel a lejátszódó reakció egyenletét! Számítsd ki, hogy 600 kg acetamid előállításához mekkora 

térfogatú 273 K hőmérsékletű, standard légköri nyomású ammóniagáz, és mekkora térfogatú, 902 
kg
m3  

sűrűségű etil-acetát szükséges?

C) A propamid (propánamid) előállítása történhet propil-propanoát és ammónia reakciójával is. A propamid 
mellett propán-1-ol keletkezik. Írd fel a lejátszódó reakció egyenletét! Számítsd ki, hogy 100 g propamid 
előállításához mekkora térfogatú standard légköri nyomású, 25,0 °C hőmérsékletű ammóniagáz, és mek-
kora térfogatú, 0,833 

g
cm3  sűrűségű propil-propanoát szükséges?

117. A)  Hány kg N,N-dimetil-acetamid keletkezik 35,0  dm3 térfogatú, 0,902 
g

cm3  sűrűségű etil-acetátból és 

30,0 dm3 térfogatú standardállapotú dimetil-amin reakciójából? Írd fel a végbemenő reakció rendezett 
egyenletét, ha tudjuk, hogy az amid mellett etanol keletkezik!

B) Számítsd ki, hogy mekkora tömegű N-metil-propamid keletkezik 100 cm3 térfogatú, 0,833 
g

cm3  sűrűségű 

propil-propanoátból és 10,0 dm3 térfogatú standardállapotú metil-amin reakciójából? Írd fel a végbeme-
nő reakció rendezett egyenletét, ha tudjuk, hogy az amid mellett propán-1-ol keletkezik!

C) Hány gramm formamid keletkezik 55,0 cm3 térfogatú, 0,980 
g

cm3  sűrűségű metil-formiátból és 5,00 dm3 

térfogatú normálállapotú ammónia reakciójából? Írd fel a végbemenő reakció rendezett egyenletét, ha 
tudjuk, hogy az amid mellett metanol keletkezik!
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118. A)  Egy oldalláncot nem tartalmazó, nitrogéntartalmú heterociklusos vegyület 10,00  grammját roncsoljuk. 

A roncsolás során felszabaduló ammóniagázt 339,5 cm3 térfogatú, 0,4500  mol
dm3

 koncentrációjú sósavban 

nyeletjük el. A fölös sósav semlegesítésére 24,00 cm3 térfogatú, 1,100  mol
dm3

 koncentrációjú nátrium-hidroxid-

oldat fogy. Ugyanezen heterociklusos vegyület 10,00 grammjának tökéletes égése során 27,81 gramm CO2 

és 5,690 gramm víz keletkezik. Határozd meg az ismeretlen vegyület összegképletét és a moláris tömegét! 
Rajzold fel a vegyület szerkezeti képletét! Add meg a vegyület w%-os és x%-os összetételét!

B) Egy amid 8,00  grammját roncsoljuk. A  roncsolás során felszabaduló ammóniagázt 210  cm3 térfogatú, 

0,619  mol
dm3

 koncentrációjú sósavban nyeletjük el. A  fölös sósav semlegesítésére 21,5  cm3 térfogatú,  

0,950  mol
dm3

 koncentrációjú kálium-hidroxid-oldat fogy. Ugyanezen amid 8,00 grammjának tökéletes égé-

se során 14,5 gramm szén-dioxid és 6,84 gramm víz keletkezik. Határozd meg az ismeretlen vegyület ösz-

szegképletét és a moláris tömegét! Rajzold fel a vegyület szerkezeti képletét, ha tudjuk, hogy mindössze 
egy funkciós csoportot tartalmaz! Add meg a vegyület w%-os és x%-os összetételét!

C) Egy egyértékű tercier amin 6,00  grammját roncsoljuk. A  roncsolás során felszabaduló ammóniagázt 

250  cm3 térfogatú, 0,400  mol
dm3

 koncentrációjú sósavban nyeletjük el. A  fölös sósav semlegesítésére 

18,5 cm3 térfogatú, 1,20  mol
dm3

 koncentrációjú nátrium-hidroxid-oldat fogy. Ugyanezen amin 6,00 gramm-

jának tökéletes égése során 14,1 gramm szén-dioxid és 7,92 gramm víz keletkezik. Határozd meg az isme-
retlen vegyület összegképletét és a moláris tömegét! Rajzold fel a vegyület szerkezeti képletét! Add meg 
a vegyület tömeg- és anyagmennyiség-százalékos összetételét!

A korábbi emelt szintű érettségi vizsga feladatsorokban előforduló 
feladatok

Vizsgaidőszak
A vizsga 
eredeti 
nyelve

A feladat 
sorszáma

Kizárólag ehhez 
a témakörhöz 
kapcsolódik?

A feladat elérési útvonala*

Esettanulmány feladatok

2005. május magyar 1. nem https://bit.ly/3xkiLC9

2006. február magyar 1. nem https://bit.ly/3737RWu

2013. május magyar 2. igen https://bit.ly/3l6r1D8

2017. május angol 2. nem https://bit.ly/3f78hjc

Egyszerű választásos feladatok

leválogatott nem
https://bit.ly/3iaDVyg

https://bit.ly/2Valn85

Négyféle asszociációs feladatok

2006. október magyar 5. igen https://bit.ly/2ValArT

2015. október magyar 2. igen https://bit.ly/3ybB6m2
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Vizsgaidőszak
A vizsga 
eredeti 
nyelve

A feladat 
sorszáma

Kizárólag ehhez 
a témakörhöz 
kapcsolódik?

A feladat elérési útvonala*

Elemző és kísérletelemző feladatok

2011. május magyar 5. nem https://bit.ly/3y9O5Vn

2014. május angol 3. nem https://bit.ly/3BL0b9H

2017. május angol 5. nem https://bit.ly/3BPharj

2018. május angol 4. nem https://bit.ly/3zMXl1N

2019. május angol 1. nem https://bit.ly/3f5IDeC

2021. május magyar 5. nem https://bit.ly/3l4P6dx

2021. május angol 5. nem https://bit.ly/3ybBRLU

Táblázatos feladatok

2007. október magyar 4. nem https://bit.ly/3i7mi1X

2013. május magyar 1. nem https://bit.ly/3iVPaJT

2013. május angol 4. nem https://bit.ly/3iUO94H

2014. október magyar 1. igen https://bit.ly/3l2gHvN

2015. május angol 4. nem https://bit.ly/3751XnR

2016. május angol 2. nem https://bit.ly/2WtvaH4

2016. október magyar 4. nem https://bit.ly/3BMoQdP

2017. május angol 1. nem https://bit.ly/372GsnC

2018. május magyar 3. nem https://bit.ly/3zB3H4u

Számítási feladatok

2008. május angol 6. igen https://bit.ly/3i8KwZX

2009. október magyar 9. nem https://bit.ly/3i8IWat

2011. május angol 8. igen https://bit.ly/3y9qxQs

2013. október magyar 9. nem https://bit.ly/2TDa47W

2014. május angol 8. nem https://bit.ly/3i8TG8P

2016. május magyar 9. igen https://bit.ly/3759pPP

2018. május magyar 7. nem https://bit.ly/3rGhUKH

2018. május angol 5. igen https://bit.ly/3rFL4tx

2020. október magyar 9. igen https://bit.ly/3ibh1Xw

A témakörhöz kapcsolódó kísérletek sorszáma a 2021. májusi vizsgaidőszakra nyilvánosságra hozott emelt 
szintű szóbeli érettségi vizsga B tételsorában:

58., 64., 65., 68., 69.

* A linkek megtekintésének utolsó időpontja: 2021. 07. 28.
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28. SZERVES KÉMIA – VEGyES fELADATOK

III. SZERVES KÉMIA

Egyszerű választásos feladatok

Válaszd ki az egyetlen megfelelő betűjelet!

1. Az alább felsorolt vegyületek közül melyik adja a Fehling-próbát?

A) A metil-alkohol. B) A fenol. C) A glükóz. D) A metil-amin. E) Az ecetsav.

2. Az alább felsorolt vegyületekkel elvégezve az ezüsttükörpróbát, melyik esetben lesz minden termék szervetlen 
vegyület vagy elem?

A) A glükóz esetében. B) A hangyasav esetében. C) Az acetaldehid esetében.

D) A dimetil-amin esetében. E) Az aceton esetében.

3. Az alábbi vegyületek közül melyik rendelkezik sztereoizomerekkel (geometriai vagy optikai izomerekkel)?

A) A 3-etil-2-metilpent-2-én. B) Az 1-klórpropán-2-ol. C) A pentán-3-ol. 

D) Az 1-brómhexán. E) A glicin.

4. Egy hatatomos molekulájú vegyület széntartalma 85,60 tömegszázalék. Melyik alábbi vegyületről lehet szó?

A) H2CO3 B) CH3OH C) C2H4 D) C2H3Cl E) HCONH2

5. Egy nátriummal is reagáló vegyület molekulájának van kiralitáscentruma. Melyik vegyület felel meg a leírásnak?

A) A but-3-én-1-ol. B) Az etil-vinil-éter. C) Az etil-etanoát. 

D) A butánsav. E) A but-3-én-2-ol.

6. Az alábbi vegyületek közül szublimációra képes:

A) A glükóz. B) A benzoesav. C) A glicin. D) A naftalin. E) A glikol.

7. Az alábbi vegyületek közül a levegőn történő égése NEM tökéletes:

A) A naftalinnak. B) Az ecetsavnak. C) A hexadekánnak. 

D) A dimetil-éternek. E) A glicerin-tripalmitátnak.

8. Válaszd ki az alábbi folyamatok közül azt, amelyikben NEM keletkezik víz melléktermékként!

A) Két aminosavból dipeptid keletkezése. B) Két monoszacharidból diszacharid keletkezése.

C) Alkoholból és karbonsavból észter keletkezése. D) Alkénből és hidrogénből alkán keletkezése.

E) Alkoholból éter keletkezése.

9. A felsoroltak közül melyik mesterséges alapú műanyag jön létre polikondenzáció (sorozatos vízkilépés) útján?

A) A poli-vinil-klorid. B) A polisztirol. C) A polibutadién. 

D) A viszkóz. E) A poli(etilén-tereftalát).
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9728. SZERVES KÉMIA – VEGyES fELADATOK

10. Az alábbi vegyületek közül nátriummal reakcióba léphet:

A) A piridin. B) A dimetil-éter. C) A benzol. D) Az acetaldehid. E) Az etin.

11. Melyik módszerrel NEM keletkezik nátrium-acetát?

A) Etánsavat nátrium-hidroxid-oldattal közömbösítünk.

B) Metil-etanoátot nátrium-hidroxid-oldattal reagáltatunk.

C) Etánamidhoz nátrium-karbonátot adunk.

D) Étkezési ecetet szódabikarbónával közömbösítünk.

E) Jégecetbe nátriumot dobunk.

12. Az alábbi vegyületek közül melyiknek legmagasabb a forráspontja?

A) A metáné. B) Az etilén-glikolé. C) A metil-aminé. D) A dimetil-éteré. E) A metanalé.

13. Az alábbi vegyületek közül melyikre NEM jellemző a vízzel való jó elegyedés?

A) A propán-2-olra. B) A pirrolra. C) A propánsavra. D) A dimetil-ketonra. E) A butil-aminra.

14. Az alábbi vegyületek közül melyik NEM lép reakcióba nátrium-hidroxid-oldattal?

A) A klóretán. B) A glicin. C) Az oxálsav. D) A fenol. E) A glicerin.

15. Az alábbi vegyületek 25,0  °C hőmérsékletű, 0,100  mol
dm3

 koncentrációjú vizes oldata közül melyik esetében 

kisebb a pH, mint 7,00?

A) A piridin. B) A metanal. C) A metanol. D) A fenol. E) A butil-amin.

Négyféle asszociációs feladatok

Hasonlítsd össze a piridint és az etil-acetátot! Az egyetlen megfelelő betűjellel válaszolj!

A) A piridin B) Az etil-acetát C) Mindkettő D) Egyik sem

16. Kellemes szagú anyag.

17. 25 °C hőmérsékleten, standard légköri nyomáson színtelen gáz-halmazállapotú vegyület.

18. 25 °C hőmérsékleten, standard légköri nyomáson színtelen folyadék.

19. Megfelelő körülmények között pozitív Fehling-próbát ad.

20. Molekulája összetett funkciós csoportot tartalmaz.

21. Molekulája étercsoportot tartalmaz.

22. Molekulája delokalizált elektronszextettet tartalmaz.

23. Vízben kiválóan oldódik.

24. Nátrium-hidroxid-oldattal reakcióba lép.

25. A molekulájában legalább egy darab királis szénatom található.
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98 III. SZERVES KÉMIA

Hasonlítsd össze a dimetil-amint és az etil-alkoholt! Az egyetlen megfelelő betűjellel válaszolj!

A) A dimetil-amin B) Az etil-alkohol C) Mindkettő D) Egyik sem

26. Karbonsavakkal reakcióba lép.

27. A szilárd halmazában a rácsösszetartó erő a hidrogénkötés.

28. A primer aminok közé tartozik.

29. A közel azonos moláris tömegű éternél magasabb forrásponttal rendelkezik.

30. 25 °C hőmérsékleten, standard légköri nyomáson színtelen folyadék.

31. A molekulájában mindössze egy darab nemkötő elektronpár található.

32. A 25 °C hőmérsékletű vizes oldata nem semleges a kémhatású.

33. Tökéletes égése során kizárólag szén-dioxid és víz keletkezik.

34. Kiváló vízoldhatóságú, ammóniára emlékeztető szagú anyag.

35. A jódot lila színnel oldja.

Hasonlítsd össze a metánt és a metánsavat! Az egyetlen megfelelő betűjellel válaszolj!

A) A metán B) A metánsav C) Mindkettő D) Egyik sem

36. 25 °C hőmérsékleten, standard légköri nyomáson színtelen, gáz-halmazállapotú vegyület.

37. 25 °C hőmérsékleten, standard légköri nyomáson színtelen folyadék.

38. Megfelelő körülmények között pozitív ezüsttükörpróbát ad.

39. A természetben tiszta állapotban is előfordul.

40. A bőrre kerülve maró hatású.

41. Dimereket képez, ezért forráspontja magas.

42. Vízben nem oldódik.

43. Nem megújuló energiaforrás összetevője.

44. Vízzel megfelelő körülmények között reagálva szintézisgáz képződik belőle.

45. Molekulái között hidrogénkötés alakulhat ki.

Hasonlítsd össze a propánt és az acetont! Az egyetlen megfelelő betűjellel válaszolj!

A) A propán B) Az aceton C) Mindkettő D) Egyik sem

46. 25 °C hőmérsékleten, standard légköri nyomáson színtelen, gáz-halmazállapotú vegyület.

47. A PB-gáz egyik komponense.

48. Vízben kiválóan oldódik.

49. Levegőn történő égetése tökéletes, az égés során kizárólag szén-dioxid és víz keletkezik.

50. 25 °C hőmérsékleten, standard légköri nyomáson színtelen folyadék.

51. Molekulájában a szén : hidrogén tömegarány 5,95 : 1,00.

52. Molekulája kizárólag szigma-kötéseket tartalmaz.

OH-KEM1112E - Gyűjtemény a Kémia emelt szintű oktatásához  11-12..indd   98OH-KEM1112E - Gyűjtemény a Kémia emelt szintű oktatásához  11-12..indd   98 2022. 03. 24.   19:07:172022. 03. 24.   19:07:17



9928. SZERVES KÉMIA – VEGyES fELADATOK

53. A szilárd halmazában a rácsösszetartó erő az erős ionkötés.

54. A molekulájában delokalizált elektronrendszer található.

55. Az acetilén kiválóan oldódik benne.

Táblázatos feladatok

Add meg a táblázat sorszámozott celláiba szükséges válaszokat a benzolra, a piridinre és a fenolra vonatkozóan!

benzol piridin fenol

Összegképlete 56. 57. 58.

Szerkezeti képlete 59. 60. 61.

A delokalizált elektronok száma a molekulában 62. 63. 64.

A molekula polaritása 65. 66. 67.

Rácsösszetartó erő a tiszta szilárd halmazában 68. 69. 70.

Fizikai tulajdonságai (szín, halmazállapot 25 °C hőmérsékleten és  
standard nyomáson) 71. 72. 73.

Vízoldhatósága (korlátlanul oldódik, rosszul oldódik, nem oldódik) 74. 75. 76.

Amennyiben oldódik, úgy a vizes oldatának kémhatása (a semlegestől 
eltérő kémhatás esetén a kémhatást okozó reakció egyenlete)

(ha nincs oldódás, írd oda, hogy nem releváns)
77. 78. 79.

Tökéletes égésének rendezett egyenlete összegképlettel 80. 81.

Reakciója brómmal (reakcióegyenlet, a keletkező szerves termék neve)
82. 83.

84. 85.

Add meg a táblázat sorszámozott celláiba szükséges válaszokat a metil-aminra és az etanolra vonatkozóan!

metil-amin metanol

A vegyület hagyományos neve 86.

Összegképlete 87. 88.

Szerkezeti képlete (a kötő és a nemkötő elektronpárok feltüntetésével) 89. 90.

Funkciós csoportjának neve 91. 92.

Fizikai tulajdonságai (szín, halmazállapot 25 °C hőmérsékleten és standard nyomáson) 93. 94.

Vízoldhatósága (korlátlanul oldódik, jól oldódik, rosszul oldódik) 95. 96.

Tökéletes égésének rendezett egyenlete összegképlettel 97.

Vizes oldatának kémhatása (a semlegestől eltérő kémhatás esetén a kémhatást okozó 
reakció egyenlete) 98. 99.

Reakciója ecetsavval (reakcióegyenlet, a szerves termék neve)
100. 101.

102. 103.

OH-KEM1112E - Gyűjtemény a Kémia emelt szintű oktatásához  11-12..indd   99OH-KEM1112E - Gyűjtemény a Kémia emelt szintű oktatásához  11-12..indd   99 2022. 03. 24.   19:07:172022. 03. 24.   19:07:17



100 III. SZERVES KÉMIA

Add meg a táblázat sorszámozott celláiba szükséges válaszokat az ecetsavra, az etil-aminra és a glicinre vonatkozóan!

ecetsav etil-amin glicin

Összegképlete 104. 105. 106.

Szerkezeti képlete (a kötő és a nemkötő elektronpárok feltüntetésével) 107. 108. 109.

Kristályrácsának típusa szilárd halmazállapotban 110. 111. 112.

Rácsösszetartó erő a tiszta szilárd halmazában 113. 114. 115.

Fizikai tulajdonságai (szín, halmazállapot 25 °C hőmérsékleten és 
standard nyomáson) 116. 117. 118.

Vízoldhatósága (korlátlanul oldódik, jól oldódik, rosszul oldódik) 119. 120. 121.

A vizes oldatának kémhatása (a semlegestől eltérő kémhatás esetén a 
kémhatást okozó reakció egyenlete) 122. 123. 124.

Reakció nátrium-hidroxiddal (reakcióegyenlet) 125. 126.

Reakció hidrogén-kloriddal (reakcióegyenlet) 127. 128.

Reakciójuk egymással (reakcióegyenlet) 129.

Elemző feladatok

Szerves vegyületek sajátságainak összehasonlítása

A következő kérdések az alábbi felsorolt, betűvel jelölt szerves vegyületekre vonatkoznak. Minden kérdésnél add 
meg egy olyan vegyület betűjelét, amelyikre igaz az adott állítás, majd válaszolj a vegyülettel kapcsolatos kér-
dés(ek)re!

A) etin B) etanol C) fenol D) acetaldehid E) ecetsav F) pirrol

130. Melyik vegyület molekulájában nincs nemkötő elektronpár, de van delokalizált elektron? Írd fel a vegyület 
brómmal való reakciójának egyenletét, add meg a reakció típusát, illetve a keletkező szerves termék nevét!

131. Melyik vegyület választ le piros színű szilárd anyagot a Fehling-próba során? Add meg a vegyület szerkezeti 
képletét, valamint a leválasztott szilárd anyag nevét! Írd fel a lejátszódó reakció egyenletét!

132. Vízzel való reakció során az egyik fenti vegyület átalakítható egy másikká. Melyik ez a vegyület? Add meg 
kovalens kötések számát a molekulában!

133. A felsoroltak vegyületek közül melyiket használják a bakelit előállításához? Milyen funkciós csoport található 
a molekulában? Írd fel a vegyület reakcióját nátriummal, és nevezd el a keletkező szerves terméket!

134. Melyik vegyület híg vizes oldatát alkalmazzák ételízesítőként? Írd fel a vegyület reakcióját nátrium-hidro-
gén-karbonáttal! Milyen kémhatású lesz a keletkező termék vizes oldata, ha a kiindulási anyagok sztöchio-
metrikus mennyiségben voltak jelen? A semlegestől eltérő kémhatás esetén írd fel a kémhatásért felelős re-
akció ionegyenletét!

135. Melyik vegyület molekulája lineáris alakú? Írd fel a vegyület reakcióját hidrogén-kloriddal! Mi a jelentősége a 
keletkező terméknek?

136. Melyik vegyület viselkedik univerzális oldószerként? Milyen kémhatású a nátriumsójának vizes oldata? A sem-
legestől eltérő kémhatás esetén írd fel a kémhatásért felelős reakció ionegyenletét!

137. Melyik vegyületre igaz, hogy a szénsavnál erősebb sav, és a vízzel korlátlanul elegyedik? Milyen termék kép-
ződik a vegyület redukciója során?
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10128. SZERVES KÉMIA – VEGyES fELADATOK

138. Melyik vegyület tartalmaz molekulája felépítésében egy darab nitrogénatomot? Írd fel a vegyület káliummal 
való reakciójának egyenletét! Milyen kémhatású a keletkező káliumvegyület vizes oldata? A semlegestől elté-
rő kémhatás esetén írd fel a kémhatásért felelős reakció ionegyenletét!

Szerves vegyületek azonosítása

Az alábbi állítások egy-egy jól ismert szerves vegyületre vonatkoznak. A vegyület nevével és atomcsoportos képletével 
válaszolj!

139. A legerősebb alkánsav, pozitív ezüsttükörpróbát ad.

140. Erősen nedvszívó hatású, háromértékű alkohol. Alfred Nobel állította elő szervetlen észteréből a dinamitot.

141. Oxovegyület, amelynek a szaga a leheletben a cukorbetegségre utal. Ilyenkor jelen lehet a vérben és a vize-
letben is.

142. Az egyetlen akirális, fehérjeeredetű aminosav.

143. A legkisebb szénatomszámú szerves észter.

144. A legkisebb szénatomszámú királis paraffin.

145. Tiszta, vízmentes formája 17 °C alatt megfagy. A szilárd formája a jéghez nagyon hasonló. A  jellegzetesen 
savanyú szagú híg vizes oldatát ételízesítésre használják. Alkoholos termékekből is keletkezhet.

146. Acetonban kiválóan oldódó gáz, amely nyomás hatására könnyen robban. A Davy-lámpákban alkalmazták 
régebben. Napjainkban disszugázként hozzák forgalomba.

147. Telítetlen szénhidrogén, amely a gyümölcsök érését is elősegíti.

148. Körülbelül 130 °C hőmérsékleten etanolból keletkezik, tömény kénsavas vízelvonás közben.

Számítási feladatok

149. A)  Egy etén–etil-amin gázelegy 2,000  grammját hidrogén-klorid-gázzal reagáltatunk el. A  folyamat során 
1,218 dm3 térfogatú, standard légköri nyomású, 25,00 °C hőmérsékletű hidrogén-klorid-gáz fogy. Hatá-
rozd meg az elegy tömeg- és anyagmennyiség-százalékos összetételét! Írd fel a lejátszódó reakciók rende-
zett egyenletét!

B) Egy but-1-én–dimetil-éter gázelegy 25,00 grammját tökéletesen elégetünk. A folyamat során 60,42 dm3 
térfogatú, standard légköri nyomású, 25,00 °C hőmérsékletű oxigéngáz fogy. Határozd meg az elegy tö-
meg- és anyagmennyiség-százalékos összetételét! Írd fel a lejátszódó reakciók rendezett egyenletét!

C) Egy propán-1-ol–pirrol keverék 13,5  grammját káliummal reagáltatunk el. A  folyamat során 2,56  dm3 
térfogatú, standard légköri nyomású, 25,0 °C hőmérsékletű hidrogéngáz keletkezik. Határozd meg a keve-
rék tömeg- és anyagmennyiség-százalékos összetételét! Írd fel a lejátszódó reakciók rendezett egyenletét!

150. A)  100 gramm tömegű, pentánt, izopropil-alkoholt és acetont tartalmazó elegy 1,00 : 2,00 : 2,00 anyagmeny-
nyiség-arányban tartalmazza az egyes komponenseket. Az elegyet 3,00  m3 térfogatú, standard légköri 
nyomású, 25,0 °C hőmérsékletű levegőben tökéletesen elégetjük. Határozd meg a vízmentes füstgáz tér-
fogat-százalékos összetételét! Hány százalék levegőfelesleget alkalmaztunk az égetés során? Írd fel a leját-
szódó reakciók rendezett egyenletét!

  (A levegő 20,0 térfogatszázalék oxigént és 80,0 térfogatszázalék nitrogént tartalmaz.)

B) 50,0 gramm tömegű, butánt, dimetil-étert és formaldehidet tartalmazó gázelegy 2,00 : 1,00 : 3,00 anyag-
mennyiség-arányban tartalmazza az egyes komponenseket. Az elegyet 2,50  m3 térfogatú, standard 
légköri nyomású, 273,0  K hőmérsékletű levegőben tökéletesen elégetjük. Határozd meg a vízmentes 
füstgáz térfogat-százalékos összetételét! Hány százalék levegőfelesleget alkalmaztunk az égetés során? 
Írd fel a lejátszódó reakciók rendezett egyenletét!

  (A levegő 20,0 térfogatszázalék oxigént és 80,0 térfogatszázalék nitrogént tartalmaz.)
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C) 230 gramm tömegű, oktánt, heptánt és etanolt tartalmazó elegy 8,00 : 1,00 : 1,00 anyagmennyiség-arány-
ban tartalmazza az egyes komponenseket. Az elegyet 12,0 m3 térfogatú, standard légköri nyomású, 25,0 °C 
hőmérsékletű levegőben tökéletesen elégetjük. Határozd meg a vízmentes füstgáz térfogat-százalékos 
összetételét! Hány százalék levegőfelesleget alkalmaztunk az égetés során? Írd fel a lejátszódó reakciók 
rendezett egyenletét!

  (A levegő 20,0 térfogatszázalék oxigént és 80,0 térfogatszázalék nitrogént tartalmaz.)

151. A)  Egy etán–propán-1-ol keverék sztöchiometrikus mennyiségű oxigénben történő tökéletes égése so-
rán 6,20-szor nagyobb anyagmennyiségű szén-dioxid–víz keverék keletkezik, mint a kiindulási keverék. 
A  füstgázban a szén-dioxid és víz anyagmennyiség-aránya 13,0  :  18,0. Határozd meg a keverék anyag-
mennyiség- és tömegszázalékos összetételét! Írd fel a lejátszódó reakciók rendezett egyenletét!

B) Egy acetilén-aceton keverék sztöchiometrikus mennyiségű oxigénben történő tökéletes égése során 5,40-
szor nagyobb anyagmennyiségű szén-dioxid–víz keverék keletkezik, mint a kiindulási keverék. A füstgáz-
ban a szén-dioxid és víz anyagmennyiség-aránya 14,0 : 13,0. Határozd meg a keverék anyagmennyiség- és 
tömegszázalékos összetételét! Írd fel a lejátszódó reakciók rendezett egyenletét!

C) Egy dimetil-éter–bután gázelegy sztöchiometrikus mennyiségű oxigénben történő tökéletes égése so-
rán 6,00-szor nagyobb anyagmennyiségű szén-dioxid–víz keverék keletkezik, mint a kiindulási gázelegy. 
A füstgázban a szén-dioxid és víz anyagmennyiség-aránya 5,00 : 7,00. Határozd meg a gázelegy anyag-
mennyiség- és tömegszázalékos összetételét! Írd fel a lejátszódó reakciók rendezett egyenletét!

152. A)  Egy metánt, dimetil-étert és formaldehidet tartalmazó gázelegyben a metán és a formaldehid anyag-

mennyiség-aránya 1,00 : 2,00, az elegy átlagos moláris tömege 28,3 
g

mol
. Az elegy 45,0 gramm tömegű 

mennyiségét 1,00 m3 térfogatú, standard légköri nyomású, 25,0 °C hőmérsékletű levegőben tökéletesen 
elégetjük. Határozd meg a vízmentes füstgáz térfogat-százalékos összetételét! Hány százalék levegőfeles-
leget alkalmaztunk az égetés során? Írd fel a lejátszódó reakciók rendezett egyenletét!

  (A levegő 20,0 térfogatszázalék oxigént és 80,0 térfogatszázalék nitrogént tartalmaz.)

B) Egy 2-metilpropánt, acetaldehidet és etint tartalmazó gázelegyben az acetaldehid és az etin anyagmeny-

nyiség-aránya 5,000 : 2,000, az elegy átlagos moláris tömege 42,24 
g

mol
. Az elegy 200,0 gramm tömegű 

mennyiségét 4,000 m3 térfogatú, standard légköri nyomású, 25,00 °C hőmérsékletű levegőben tökélete-
sen elégetjük. Határozd meg a vízmentes füstgáz térfogat-százalékos összetételét! Hány százalék levegő-
felesleget alkalmaztunk az égetés során? Írd fel a lejátszódó reakciók rendezett egyenletét!

  (A levegő 20,00 térfogatszázalék oxigént és 80,00 térfogatszázalék nitrogént tartalmaz.)

C) Egy etánt, dimetil-étert és propént tartalmazó gázelegyben az éter és az alkén anyagmennyiség-ará-

nya 1,00 : 1,00, az elegy átlagos moláris tömege 35,6 
g

mol
. Az elegy 40,0 gramm tömegű mennyiségét 

900  dm3 térfogatú, standard légköri nyomású, 25,0  °C hőmérsékletű levegőben tökéletesen elégetjük. 
Határozd meg a vízmentes füstgáz térfogat-százalékos összetételét! Hány százalék levegőfelesleget alkal-
maztunk az égetés során? Írd fel a lejátszódó reakciók rendezett egyenletét!

  (A levegő 20,0 térfogatszázalék oxigént és 80,0 térfogatszázalék nitrogént tartalmaz.)
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153. A)  15,00  gramm etint annyi dimetil-ketonban oldunk fel, hogy 10,00  tömegszázalékos oldatot kapjunk. 

200,0 cm3 térfogatú, 810,0 
kg
m3  sűrűségű ilyen oldatot oxigénfeleslegben tökéletesen elégetünk. Mekko-

ra hőmennyiség szabadul fel az égés során? Írd fel a lejátszódó reakciók rendezett egyenletét!

  ΔkH(etin) = 228,2 
kJ

mol
; ΔkH(dimetil-keton) = –248,1 

kJ
mol

; ΔkH(CO2) = –394,0 
kJ

mol
;

  ΔkH(H2O,f ) = –286,0 
kJ

mol
.

B) 92,00 gramm formaldehidet annyi benzolban oldunk fel, hogy 22,50 tömegszázalékos oldatot kapjunk. 

5,000 cm3 térfogatú, 890,0 
kg
m3  sűrűségű ilyen oldatot oxigénfeleslegben tökéletesen elégetünk. Mekkora 

hőmennyiség szabadul fel az égés során? Írd fel a lejátszódó reakciók rendezett egyenletét!

  ΔkH(formaldehid) = –108,6 
kJ

mol
; ΔkH(benzol) = –82,60 

kJ
mol

; ΔkH(CO2) = –394,0 
kJ

mol
;

  ΔkH(H2O,f ) = –286,0 
kJ

mol
.

C) 120,0 gramm dimetil-étert pontosan annyi ciklohexánban oldunk fel, hogy 20,00 tömegszázalékos olda-

tot kapjunk. 800,0 mm3 térfogatú, 670,0 
kg
m3  sűrűségű ilyen oldatot oxigénfeleslegben tökéletesen elége-

tünk. Mekkora hőmennyiség szabadul fel az égés során? Írd fel a lejátszódó reakciók rendezett egyenletét!

  ΔkH(dimetil-éter) = –184,1 
kJ

mol
; ΔkH(ciklohexán) = –123,4 

kJ
mol

;

  ΔkH(CO2) = –394,0 
kJ

mol
; ΔkH(H2O,f ) = –286,0 

kJ
mol

.

154. A)  200,0 gramm tömegű, hexánt, propán-1-olt és acetont tartalmazó elegy 3,000 : 1,000 : 2,000 anyagmeny-
nyiség-arányban tartalmazza az egyes komponenseket. Az elegyet oxigénfeleslegben tökéletesen eléget-
jük. Mekkora hőmennyiség szabadul fel az égés során? Írd fel a lejátszódó reakciók rendezett egyenletét!

  ΔkH(hexán) = –167,1 
kJ

mol
; ΔkH(propán-1-ol) = –302,6 

kJ
mol

;  ΔkH(aceton) = –248,1 
kJ

mol
;

  ΔkH(CO2) = –394,0 
kJ

mol
; ΔkH(H2O,f ) = –286,0 

kJ
mol

.

B) 850,0 gramm tömegű, propánt, dimetil-étert és acetaldehidet tartalmazó gázelegy 2,500 : 1,000 : 3,500 
anyagmennyiség-arányban tartalmazza az egyes komponenseket. Az elegyet oxigénfeleslegben tökéle-
tesen elégetjük. Mekkora hőmennyiség szabadul fel az égés során? Írd fel a lejátszódó reakciók rendezett 
egyenletét!

  ΔkH(propán) = –104,7 
kJ

mol
; ΔkH(dimetil-éter) = –184,1 

kJ
mol

;

  ΔkH(acetaldehid) = –191,8 
kJ

mol
; ΔkH(CO2) = –394,0 

kJ
mol

; ΔkH(H2O,f ) = –286,0 
kJ

mol
.

C) 750,0  mg tömegű, dekánt, dietil-étert és toluolt tartalmazó elegy 4,000  :  2,000  :  3,000 anyagmennyi-
ség-arányban tartalmazza az egyes komponenseket. Az elegyet oxigénfeleslegben tökéletesen elégetjük. 
Mekkora hőmennyiség szabadul fel az égés során? Írd fel a lejátszódó reakciók rendezett egyenletét!

  ΔkH(dekán) = –249,5 
kJ

mol
; ΔkH(dietil-éter) = –279,3 

kJ
mol

; ΔkH(toluol) = –50,40 
kJ

mol
;

  ΔkH(CO2) = –394,0 
kJ

mol
; ΔkH(H2O,f ) = –286,0 

kJ
mol

.

OH-KEM1112E - Gyűjtemény a Kémia emelt szintű oktatásához  11-12..indd   103OH-KEM1112E - Gyűjtemény a Kémia emelt szintű oktatásához  11-12..indd   103 2022. 03. 24.   19:07:182022. 03. 24.   19:07:18



104 III. SZERVES KÉMIA

155. A)  50,00  gramm tömegű, etánt, etanalt és etánsavat tartalmazó keveréket sztöchiometrikus mennyiségű, 
standard légköri nyomású, 25,00  °C hőmérsékletű oxigénben tökéletesen elégetünk. A  folyamat során 
72,63 dm3 térfogatú oxigéngáz fogy. A keverék 10,00 gramm tömegű mennyiségét ammóniás ezüst(I)-nit-
rát-oldattal reagáltatva, 19,59  gramm ezüst válik ki. Határozd meg a keverék tömeg- és anyagmennyi-
ség-százalékos összetételét! Írd fel a lejátszódó reakciók rendezett egyenletét!

B) 85,0 gramm tömegű, ribózt, oxálsavat és naftalint tartalmazó keveréket sztöchiometrikus mennyiségű, 
standard légköri nyomású, 25,0  °C hőmérsékletű oxigénben tökéletesen elégetünk. A  folyamat során 
82,5 dm3 térfogatú oxigéngáz fogy. A keverék 20,0 gramm tömegű mennyiségét ammóniás ezüst(I)-nit-
rát-oldattal reagáltatva, 8,45  gramm ezüst válik ki. Határozd meg a keverék tömeg- és anyagmennyi-
ség-százalékos összetételét! Írd fel a lejátszódó reakciók rendezett egyenletét!

C) 700,0 mg tömegű, borkősavat, eikozánt (C20H42) és fruktózt tartalmazó keveréket sztöchiometrikus meny-
nyiségű, standard légköri nyomású, 25,00  °C hőmérsékletű oxigénben tökéletesen elégetünk. A  folya-
mat során 590,8 cm3 térfogatú oxigéngáz fogy. A keverék 1,250 gramm tömegű mennyiségét ammóniás 
ezüst(I)-nitrát-oldattal reagáltatva, 427,6 mg ezüst válik ki. Határozd meg a keverék tömeg- és anyagmeny-
nyiség-százalékos összetételét! Írd fel a lejátszódó reakciók rendezett egyenletét!

A korábbi emelt szintű érettségi vizsga feladatsorokban előforduló 
feladatok

Vizsgaidőszak
A vizsga 
eredeti 
nyelve

A feladat 
sorszáma

Kizárólag ehhez 
a témakörhöz 
kapcsolódik?

A feladat elérési útvonala*

Esettanulmány feladatok

2005. október magyar 1. nem https://bit.ly/3jrJWXU

2007. május magyar 1. igen https://bit.ly/38rNanU

2011. május magyar 2. nem https://bit.ly/3mNTZIY

2011. május angol 1. nem https://bit.ly/2V1BYvb

2015. október magyar 5. igen https://bit.ly/2UZ5lOy

2016. május angol 1. igen https://bit.ly/3kHcI64

2019. május magyar 2. igen https://bit.ly/3gOu4gd

2021. május magyar 2. igen https://bit.ly/3jqxLKN

Egyszerű választásos feladatok

leválogatott igen https://bit.ly/3DwSW61

Négyféle asszociációs feladatok

2005. május magyar 5. igen https://bit.ly/2WDKHo4

2017. október magyar 2. igen https://bit.ly/2WIREUK
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Vizsgaidőszak
A vizsga 
eredeti 
nyelve

A feladat 
sorszáma

Kizárólag ehhez 
a témakörhöz 
kapcsolódik?

A feladat elérési útvonala*

Táblázatos feladatok

2006. október magyar 3. igen https://bit.ly/2WwjdjP

2007. október magyar 4. igen https://bit.ly/2WBgiGL

2008. május angol 4. igen https://bit.ly/3t0dPS8

2008. október magyar 3. igen https://bit.ly/3jr3Sdo

2012. május magyar 1. igen https://bit.ly/3gHSVlZ

2013. május magyar 1. igen https://bit.ly/2Ww2sFX

2013. május angol 4. igen https://bit.ly/3gISd7N

2014. május angol 3. igen https://bit.ly/3yx6hHR

2015. május angol 4. igen https://bit.ly/3t0aToE

2016. május angol 2. igen https://bit.ly/3mNAH6c

2017. május angol 1. igen https://bit.ly/3sYCyGF

2018. május magyar 3. igen https://bit.ly/38oQVdI

2018. május angol 4. igen https://bit.ly/3kGMn87

2019. május angol 1. igen https://bit.ly/3Bt2zka

2021. május magyar 5. igen https://bit.ly/3kI9iAb

2021. május angol 5. igen https://bit.ly/3BpGqDt

Elemző és kísérletelemző feladatok

2009. október magyar 4. igen https://bit.ly/3DuUH3F

2010. május magyar 4. nem https://bit.ly/38oCruo

2011. május magyar 5. igen https://bit.ly/3h60Jyf

2016. október magyar 5. igen https://bit.ly/3zyOhOm

2017. május magyar 4. igen https://bit.ly/3DsUXQN

Számítási feladatok

2007. október magyar 8. igen https://bit.ly/3kDh8Li

2009. október magyar 9. igen https://bit.ly/3gMvqYK

2011. május magyar 8. nem https://bit.ly/3Dv7Lpz

2014. május angol 8. igen https://bit.ly/3ysJ35v 

A témakörhöz kapcsolódó kísérletek sorszáma a 2021. májusi vizsgaidőszakra nyilvánosságra hozott emelt 
szintű szóbeli érettségi vizsga B tételsorában:

58., 60., 64., 65.

* A linkek megtekintésének utolsó időpontja: 2021. 08. 31.
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29. próBAérETTSéGi FElAdATSor 3.

III. SZERVES KÉMIA

1. Esettanulmány (9 pont)

Olvassa el figyelmesen a szöveget, és válaszoljon az alább feltett kérdésekre tudása és a szöveg alapján!

Mikroműanyagok a csapvízben

Sok a mikroműanyag-részecske a Dunában, és kimutatható a budapesti csapvízben is – állapította meg a 
Greenpeace legújabb vizsgálata. A  korábbi felmérések az ásványvizek mikroműanyag-szennyezettségét 
is kimutatták. A mostani eredményekkel még egyértelműbbé vált: ki kell vezetni az egyszer használatos 
műanyagokat, és helyettük a sokszor használatos termékeket és a betétdíjas rendszereket kell visszahozni. 
A Greenpeace azt várja a kormánytól, hogy a februári miniszterelnöki bejelentés értelmében sürgősen biz-
tosítsa ennek törvényi feltételeit. Ez az első lépés, hogy az erőforrás-pazarló és a hulladékhegyeket termelő 
gazdaságról átálljunk a tiszta, takarékos és fenntartható gazdaságra.

A Greenpeace mikroműanyag-mérést végeztetett egy független laboratórium szakembereivel a Dunában idén 
február 20-án és a Dunából parti szűréssel tisztított budapesti csapvízben február 6-án.

A felmérésből kiderül: a Duna mikroműanyag-szennyezettségéért olyan műanyagok – a polietilén és a polipropilén 
– felelősek, melyek jellemzően az egyszer használatos csomagolóanyagok alkotóelemei is. A Dunában a koráb-
bi vizsgálatokhoz képest mintegy háromszor több, köbméterenként 147 mikroműanyag-részecskét mutatott ki a 
vizsgálat. 

Budapesti csapvízben most először, a Greenpeace Magyarország megrendelésére vizsgáltak mikroműanyagot. Egy 
észak-budai és egy csepeli iskolában vett 1500 liternyi ivóvízmintából előbbi esetében 7, míg az utóbbi esetben 
10 részecske volt kimutatható. A kapott eredmények hasonlóak vagy alacsonyabbak annál, amit más országok csap-
vízminőségi vizsgálatainál mértek, de egységes módszertan híján nehéz az összehasonlítás. Ami biztosan megál-
lapítható: a csapvíz mikroműanyag-szennyezettsége jóval kisebb, mint az eddig vizsgált palackozott ásványvizeké. 
De a beltéri levegőből belélegzett évi több tízezer mikroműanyag-részecske vagy az élelmiszerekkel elfogyasztott 
mikroműanyagok mennyisége is jócskán meghaladja a most csapvízben kimutatott mikroműanyag-szennyezett-
séget.

A belénk került mikroműanyagok egészségügyi hatását a WHO jelenleg is vizsgálja. Ami ismert kockázat: a mik-
roműanyagokban lehetnek káros vegyi anyagok adalékként vagy az anyaghoz kötődve.

„Közel negyedmillió magyar állampolgárral együtt azt várjuk az illetékes minisztériumtól és a kormánytól, hogy a koráb-
bi ígéretek értelmében végre szülessen meg az a jogszabály, amely 2021-től valóban véget vet az egyszer használatos 
termékek és csomagolóanyagok korszakának. Ez az egész hazai gazdasági rendszer új pályára állításának első bátor 
lépése lenne: az eldobható kultúra helyett tiszta, zöld és takarékos gazdaság kell egy zöldebb és egészségesebb Magyar-
ország érdekében” – nyilatkozta a Greenpeace vegyianyag-szakértője.

A Greenpeace azt várja a kormánytól, hogy a koronavírus-járványt követő gazdasági talpra állás egyúttal az ökoló-
giai és a klímaválságra is nyújtson megoldást – ellenkező esetben a jövőben még nagyobb válságok sorozata éri 
majd a lakosságot. Át kell állni a mostani erőforrás-pazarló gazdaságról a bölcsőtől bölcsőig gazdaságra: szakítani 
kell az egyszer használatos kultúrával, maximalizálni kell a nyersanyag- és energiatakarékosságot, és arra kell töre-
kedni, hogy ne keletkezzen gyakorlatilag semmilyen és semennyi hulladék. A járvány bebizonyította: a bolygónk 
és saját egészségünk védelme az első.

(Forrás: a Greenpeace Magyarország 2020. április 30-án kelt cikke, amely teljes terjedelmében elérhető a  
https://bit.ly/3yLLpwo linken; utolsó megtekintés időpontja: 2021. 09. 05.)

A) Mely műanyagok felelősek a mikroműanyag-szennyezettségért? Milyen monomerekből állíthatók elő ezek a 
műanyagok? Írja fel a monomerekből való előállítás két reakciójának rendezett egyenletét!
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B) Hány darab mikroműanyag-szemcsét tartalmazott a csepeli iskolából vett vízminta köbméterenként?

C) Milyen módon lehet csökkenteni a mikroműanyag-szennyezettséget?

D) Nevezze meg a műanyagok négy kedvező tulajdonságát, amelyek indokolják a széles körű alkalmazásukat!

E) Nevezze meg a műanyagok két olyan tulajdonságát, amelyek miatt a felhasználás mértékét csökkenteni cél-
szerű!

2. Négyféle asszociáció (7 pont)

Hasonlítsa össze az etil-amint és a propánt! Az egyetlen helyes betűjellel válaszoljon!

A) Az etil-amin B) A propán C) Mindkettő D) Egyik sem

1. Standard légköri nyomáson és 25 °C-on folyékony halmazállapotú.

2. Szilárd halmazát hidrogénkötések tartják össze.

3. Hidrogén-kloriddal sav-bázis reakcióba lép.

4. Tökéletes égése során mindössze két termék keletkezik.

5. Forráspontja kisebb, mint a közel azonos moláris tömegű alkoholé.

6. Szagtalan, benzinben jól oldódó anyag.

7. A vizes oldata lúgos kémhatású.

3. Egyszerű választás (5 pont)

Válassza ki az egyetlen megfelelő betűjelet!

1. Az alábbi vegyületek közül melyiknek legalacsonyabb a forráspontja?

A) A benzolnak. B) Az etanolnak. C) A dietil-éternek. 

D) Az acetaldehidnek. E) A kloroformnak.

2. Az alábbi vegyületek közül melyik a propánsav konstitúciós izomerje?

A) A tejsav. B) A glicin. C) Az etilén-glikol. 

D) Az aceton. E) Az etil-metanoát.

3. Az alábbi eljárások közül melyik NEM alkalmas az etanol előállítására?

A) Szőlő levét bakteriális erjesztésnek vetjük alá. B) Az ecetsavat enyhe redukciónak vetjük alá.

C) A dietil-éterből vizet vonunk el. D) A cefrét lassú melegítés közben lepároljuk.

E) Az etént vízaddíciós reakcióba visszük.

4. Az alábbi vegyületek közül melyik oldódik legkevésbé vízben?

A) A hexadekánsav. B) A dimetil-amin. C) A propán-1,2,3-triol.

D) A metanal. E) A propanon.
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5. Milyen reakció játszódik le a butadién és hidrogén-klorid-gáz között?

A) Szubsztitúció. B) Addíció. C) Polimerizáció. 

D) Elimináció. E) Sav-bázis.

4. kísérletelemzés és számítási feladat (14 pont)

Az ecetsav és származékainak tulajdonságai

Vízmentes ecetsavat (jégecetet) sztöchiometrikus mennyiségű szódabikarbónával reagáltatunk.

A) Milyen változásokat figyelhetünk meg?

B) Írja fel a lejátszódó kémiai reakció rendezett egyenletét!

C) Milyen kémhatású vizes oldat jön létre a reakció során? A semlegestől eltérő kémhatás esetén ionegyenlet 
felírásával indokolja a válaszát!

A vízmentes ecetsavból 0,0150  mol
dm3

 koncentrációjú vizes oldatot készítünk.

Ks(ecetsav) = 1,74 · 10–5  mol
dm3

.

D) Határozza meg a savoldat pH-ját!

E) Hányszorosára kell az ecetsavoldatot hígítani, hogy a pH-ja egy egységgel változzon? (Amennyiben nem sike-
rült a D) alpontban a pH-t kiszámolnia, úgy számoljon azzal, mintha a pH = 2,50 lenne.)

F) Mekkora térfogatú, 2,50 · 10–3  mol
dm3

 koncentrációjú nátrium-hidroxid-oldat közömbösítene 100 cm3 térfoga-

tú, 0,0150  mol
dm3

 koncentrációjú ecetsavoldatot?

5. Táblázatos feladat (15 pont)

Az alábbi táblázat sorai olyan szerves vegyületekre vonatkoznak, amelyek egy darab heteroatomot tartalmaznak. 
A cellákba beírt információk alapján azonosítsa az egyes anyagokat, illetve töltse ki értelemszerűen a táblázatot!

Szabályos vagy 
hétköznapi név

Szerkezeti képlet (a kötő 
és nemkötő elektronpárok 

jelölésével)
Információ a vegyülettel kapcsolatban Reakciója adott reaktánssal 

(reakcióegyenlet)

1. 2. Redukáló hatású vegyület, amely a faszesz 
CuO-dal való reakciójában képződik.

Ezüsttükörpróbájának 
egyenlete: 3.

4. 5.
Nitrogéntartalmú heteroaromás vegyület, 
amely a brómot közönséges körülmények 

között elszínteleníti.
Reakciója káliummal: 6.

7. 8.
Klórtartalmú telített szerves vegyület, 

amelynek tömegszázalékos széntartalma 
23,8%.

Reakciója híg  
nátrium-hidroxid-oldattal: 

9.

10. 11. A legkisebb szénatomszámú alkohol,  
amely enyhe oxidációval nem oxidálható.

Vízeliminációjának 
egyenlete: 12.

13. 14. A legkisebb szénatomszámú  
aromás hidroxivegyület. Reakciója nátriummal: 15.
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6. Elemző és számítási feladat (17 pont)

Királis vegyületek

A) Rajzolja fel a legkisebb szénatomszámú, telített királis alkohol szerkezeti képletét! Jelölje a molekulában a 
kiralitáscentrumot, illetve a kötő és nemkötő elektronpárokat! Nevezze el a vegyületet!

B) Írja fel az A) pontban meghatározott alkohol és a metánsav között végbemenő folyamat reakcióegyenletét! 
Nevezze el a keletkező szerves terméket!

Az egyik fehérjeeredetű, királis aminosav moláris tömege 89,11  g
mol

.

C) Határozza meg az aminosav molekulaképletét, ha tudjuk, a molekula három heteroatomot tartalmaz! Rajzol-
ja fel az aminosav atomcsoportos képletét, jelölve a kiralitáscentrumot!

Egy szőlőcukoroldatban a szén-, a hidrogén- és az oxigénatomok anyagmennyiség-aránya 1,20 : 10,0 : 5,00.

D) Hány darab kiralitáscentrumot tartalmaz a szőlőcukor gyűrűs molekulája?

E) Határozza meg a szőlőcukoroldat tömegszázalékos összetételét!

F) Legfeljebb hány gramm ezüst leválasztásához elegendő 200 gramm fenti összetételű szőlőcukoroldat? Írja 
fel a lejátszódó reakció rendezett egyenletét!
(Amennyiben nem sikerült az E) alpontban a tömegszázalékos összetételt kiszámítania, számoljon úgy, mintha 
a w% = 10,0 lenne!)

7. Számítási feladat (17 pont)

A pezsgőtabletták általában egy szilárd szerves savat, valamint szódát vagy szódabikarbónát tartalmaznak. Ezek 
az anyagok a vízben történő oldódás közben sav-bázis reakcióba lépnek egymással, miközben szén-dioxid-gáz 
fejlődik.

Egy általunk vizsgált pezsgőtabletta tömege 4,30  gramm. Ebben sztöchiometrikus mennyiségű borkősav 
(2,3-dihidroxibutándisav) és szódabikarbóna található.

A) Rajzolja fel a szerves sav szerkezeti képletét, jelölve a kötő és nemkötő elektronpárokat!

B) Írja fel a pezsgőtabletta vízben történő oldódása közben lejátszódó reakció rendezett egyenletét!

C) Határozza meg a tabletta tömegszázalékos összetételét!

Gyakran előfordul, hogy a pezsgőtablettába borkősav helyett citromsavat (2-hidroxipropán-1,2,3-trikarbonsavat) 
kevernek.

D) Rajzolja fel a citromsav szerkezeti képletét, jelölve a kötő és nemkötő elektronpárokat!

E) Hány gramm citromsav szükséges a fenti tabletta esetében a borkősav teljes lecseréléséhez úgy, hogy to-
vábbra is sztöchiometrikus arányban legyenek a komponensek összekeverve? A számításokhoz írja fel a cit-
romsav és a szódabikarbóna között lejátszódó reakció rendezett egyenletét!
(Amennyiben nem sikerült a C) alpontban a tömegszázalékot kiszámítania, számoljon úgy, mintha a w% = 25,0 
lenne!)

F) Határozza meg a citromsavas tabletta tömegszázalékos összetételét!

G) 150 gramm vízben 20,0 gramm fenti összetételű citromsav-szódabikarbóna keveréket oldunk fel. Határozza 
meg a reakció teljes lejátszódása után visszamaradó oldat tömegszázalékos összetételét!
(Amennyiben nem sikerült az F) alpontban a tömegszázalékot kiszámítania, számoljon úgy, mintha a w% = 30,0 
lenne!)
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H) Mennyi ideig szükséges 3,50 A áramerősség mellett grafitelektródok között elektrolizálni a G) pontban ka-
pott oldatot ahhoz, hogy benne az oldott anyag tömegszázalékos aránya megduplázódjon? Írja fel az elekt-
rolízis közben lejátszódó katódos és anódos folyamatok reakcióegyenletét!

8. Számítási feladat (14 pont)

A kerozin a repülőgépek üzemanyagaként ismert folyadékelegy, amely nem más, mint egy megfelelően megtisz-
tított petróleum.

Egy kerozinminta vizsgálata során azt figyelték meg, hogy abban mindössze két telített, nyílt láncú szénhidrogén 
található. A nagyobb szénatomszámú szénhidrogén moláris tömege 1,09-szer nagyobb, mint a kisebb szénatom-
számúé.

A) Határozza meg a két szénhidrogén molekulaképletét!

B) Írja fel a két szénhidrogén tökéletes égésének rendezett reakcióegyenletét!
(Amennyiben nem sikerült meghatározni a két szénhidrogént, a továbbiakban számoljon a C13H28 és C14H30 mo-
lekulaképletekkel!)

1,500 dm3 térfogatú, 790,0 
kg
m3  sűrűségű kerozint égetünk el oxigénfeleslegben. A kerozin a kisebb szénatom-

számú komponenst 25,00 anyagmennyiség-százaléknyi mennyiségben tartalmazza.

C) Mennyi hő szabadul fel az égés során?

ΔkH(kisebb szénatomszámú szénhidrogén) = –327,2 
kJ

mol
;

ΔkH(nagyobb szénatomszámú szénhidrogén) = –350,9 
kJ

mol
;

ΔkH(C13H28) = –377,7 
kJ

mol
;   ΔkH(C14H30) = –403,3 

kJ
mol

;   ΔkH(CO2) = –394,0 
kJ

mol
;

ΔkH(H2O,f ) = –286,0 
kJ

mol
.

D) Mekkora térfogatú 25,00 °C hőmérsékletű, standard légköri nyomású oxigéngázban végeztük az égetést, ha 
tudjuk, hogy 20,00% oxigénfelesleget alkalmaztunk?
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111

„A” tételek

1. Hidroxivegyületek összehasonlító jellemzése
  Hasonlítsa össze az etanol és a fenol molekula- és halmazszerkezetét, fizikai és kémiai tulajdonságait (a tökéletes 

égés egyenlete, a sav-bázis jelleg, reakció nátriummal, illetve nátrium-hidroxiddal), előfordulását, valamint élet-
tani hatását! Térjen ki az etanol előállítási lehetőségeire! Mondjon példát a felhasználásukra!

2. Egy heteroatomot tartalmazó vegyületek összehasonlító jellemzése
  Hasonlítsa össze az etil-amin, az etil-alkohol és a klóretán molekula- és halmazszerkezetét! Térjen ki a vízoldha-

tóságukra, a vizes oldatuk kémhatására, a nátrium-hidroxid-oldattal való kölcsönhatásukra, illetve az alkohol 
éghetőségére! A klóretán esetében mutassa be a különbséget a híg és tömény lúgoldattal való reakciók között. 
Mutassa be, hogy miként lehet előállítani az etil-alkoholt és a klóretánt az iparban!

3. Szerves vegyületek összehasonlító jellemzése
  Mutassa be a szerves vegyületek szerkezeti sajátságait (funkciós csoport, másodrendű kötőerő a kristályrácsban) 

a legkisebb szénatomszámú szénhidrogén, alkohol, fenol, éter, aldehid, keton, karbonsav, észter és amin példá-
ján! Jellemezze a szerves vegyületek vízoldhatóságát! A keletkező vizes oldatok esetén mutassa be a vegyüle-
tek vízzel szemben mutatott sav-bázis jellegét, kémhatását, valamint annak magyarázatát! Az alkohol, fenol és 
karbonsav esetében térjen ki az alkálifémekkel való reakcióra, valamint a keletkező vegyületek vizes oldatának 
kémhatására, és annak magyarázatára!

4. Aromás vegyületek jellemzése
  Hasonlítsa össze a benzol, a piridin, illetve a pirrol molekula- és halmazszerkezetét, a halmazállapotát, a víz-

oldhatóságát, valamint a szubsztitúciós reakcióra való hajlandóságát! Mutassa be a heteroaromás vegyületek 
sav-bázis jellegét! Ahol releváns, ott írja fel a lejátszódó reakciók rendezett egyenletét!

5. A víz szerepe a szerves kémiában
  Mutasson be három olyan szerves kémiai átalakulást, amelyekben a víz reaktánsként, illetve három olyan reakci-

ót, amelyben melléktermékként szerepel! Ismertesse a változások körülményeit, nevezze meg a szerves termé-
keket, adja meg az átalakulások típusát!

6. Makromolekulák
  Jellemezze a legfontosabb, természetben előforduló szerves makromolekulájú vegyületeket: kaucsuk, keményí-

tő, cellulóz, fehérjék, nukleinsavak! Mutassa be a szerkezetüket, legfontosabb fizikai tulajdonságaikat, illetve a 
nukleinsavak kivételével mindegyik vegyülettípus esetén térjen ki egy jellemző kémiai tulajdonságra! Térjen ki a 
vegyületek biológiai jelentőségére is!

7. Konstitúciós izomerek
  Különböző vegyületcsaládba tartozó vegyületek is lehetnek egymás konstitúciós izomerjei. Mondjon példát az 

alkén–cikloalkán, az alkohol–éter, az aldehid–keton, valamint a karbonsav–észter párosok esetében konstitúci-
ós izomerekre! Mutassa be és magyarázza meg a forráspontban és a vízoldhatóságban mutatkozó különbsége-
ket és/vagy hasonlóságokat!
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8. Két szénatomot tartalmazó oxigéntartalmú szerves vegyületek jellemzése
Mutassa be a két szénatomot tartalmazó oxigéntartalmú szerves vegyületek molekula- és halmazszerkezetét! 
Adja meg a vegyületek tudományos, és ha van, a hagyományos nevét is! Térjen ki arra, hogy milyen forráspont, 
vízoldhatóság, illetve sav-bázis jelleg jellemzi ezeket a vegyületeket!

 9. A gyümölcscukor, a maltóz és a cellulóz összehasonlító jellemzése
Hasonlítsa össze a gyümölcscukor és a maltóz molekuláinak gyűrűs szerkezetét, megadva az összegképletet, 
jelölve a kiralitáscentrumokat, illetve a szabad glikozidos hidroxilcsoporto(ka)t! Térjen ki a szénhidrátok mole-
kuláiban előforduló glikozidos hidroxilcsoport(ok) szerepére! Mutassa be a három vegyület fizikai tulajdonsá-
gait (színük, ízük, vízoldhatóságuk). Magyarázza a három szénhidrát redukáló képességét vagy annak hiányát! 
Mutassa be a gyümölcscukor, a maltóz és a cellulóz jelentőségét!

10. Monomerek és polimerek
Mutassa be a polietilén, a poli-vinil-klorid, a polisztirol, valamint a poli(etil-tereftalát) legfontosabb fizikai és 
kémiai tulajdonságait, valamint lehetséges felhasználási területüket! Ismertesse a négy műanyag előállításá-
nak folyamatát, megnevezve az előállításhoz szükséges monomereket! Írja fel a végbement folyamatok reak-
cióegyenletét!

11. Oxidáció és redukció az oxigéntartalmú szerves vegyületek körében
Mutassa be a molekulájukban három szénatomot és egy darab funkciós csoportot tartalmazó oxigéntartalmú 
szerves vegyületek enyhe és erélyes oxidációs, illetve redukciós folyamatait! Ismertesse a folyamatok körülmé-
nyeit, nevezze el a keletkező szerves termékeket!

„c” tételek

12. A 4-metilhex-2-én példáján keresztül mutassa be a geometriai és optikai izoméria kialakulásának lehetőségeit!

13. Milyen lépéseken keresztül tud a vegyipar ecetsavat előállítani metánból kiindulva? Adja meg az egyes reakci-
ók körülményeit, típusát, valamint a köztes termékek szabályos nevét!

14. Hányféle szénhidrogén keletkezhet a n-hexán krakkolása közben? Melyek ezek a vegyületek? A keletkező szén-
hidrogének közül melyek gáz-halmazállapotúak 25 °C hőmérsékleten és standard légköri nyomáson?

15. Milyen vegyületek keletkeznek abban a reakciótérben, amelyben metanolt és etanolt tömény kénsavval keve-
rünk össze, majd kb. 130 °C hőmérsékletre melegítjük a folyadékelegyet?

16. Négy oxigéntartalmú szerves vegyületet vizsgálunk: egy alkoholt, egy észtert, egy étert, valamint egy karbon-
savat. Mindegyik moláris tömege 60,1  g

mol
. Megmérjük a forráspontjaikat, és a következőket kapjuk: 7,40 °C, 

32,0 °C, 97,0 °C és 118 °C. Melyik forráspont melyik konkrét vegyülethez tartozik? Mivel magyarázhatjuk a for-
ráspontokban mutatkozó eltéréseket?

17. Nevezzen meg négy, különböző vegyületcsaládba tartozó vegyületet, amelyek közönséges körülmények kö-
zött is elszíntelenítik a brómos vizet! Adja meg a lejátszódó reakciók típusát, és nevezze el a keletkező terméke-
ket! Törekedjen arra, hogy minél többféle reakciótípust mutasson be!

18. Két olyan amint vizsgálunk, amelyeknek összegképlete: C3H9N. Az egyik molekulája közel gömbszerű, míg a 
másiké nyújtott alakú. Melyik amin oldódik jobban vízben? Melyik aminnak alacsonyabb a forráspontja? A vá-
laszait indokolja!

19. Propanalt szeretnénk előállítani, amihez rendelkezésünkre áll a szükséges mennyiségű propánsav. Milyen lé-
péseken keresztül lehet előállítani a kívánt terméket?
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31.

IV. ÖSSZETETT fELADATOK

EGySzErű vÁlASzTÁSoS FElAdATok

1. Mindig tartalmaznak ionokat.

A) A fehérjék. B) A szénhidrátok. C) A nukleinsavak.

D) Az elektrolitok. E) A lipidek.

2. Vízben rosszul oldódik.

A) A kénhidrogén. B) A pirrol. C) Az ammónia.

D) A metanol. E) A metil-amin.

3. Melyik molekula szerkezetében NEM található meg a hidroxilcsoport?

A) A fenoléban. B) A szénsavéban. C) A propánsavéban.

D) Az etanaléban. E) Az izopropil-alkoholéban.

4. Szublimációja közben színes gőz képződik.

A) Szárazjég. B) Naftalin. C) Jód.

D) Kámfor. E) Higany(II)-klorid (szublimát).

5. Magasabb hőmérsékleten a szilárd halmaza viszonylag jól vezeti az elektromos áramot.

A) Glicin. B) Nátrium-klorid. C) Szilícium.

D) Vas(II)-nitrát. E) Gyémánt.

6. Vízben történő oldódása erőteljesen exoterm.

A) Pétisó. B) Szacharóz. C) Chilei salétrom.

D) Kloroform. E) Lúgkő.

7. Az alábbiak közül melyik növeli egy vízminta forráspontját?

A) Melegíteni kezdjük a vizet.  

B) Kristálycukrot oldunk fel a vízben.

C) Petróleumot keverünk a vízmintához.

D) A vízmintát mágneses térben folyamatosan kevertetjük.

E) A vízmintát felvisszük egy magasabb hegy csúcsára.

8. Szilárd halmaza az elsőrendű kötések közül csak szigma-kötéseket tartalmaz.

A) A gliciné. B) A lúgkőé. C) Az izopropil-alkoholé.

D) A naftaliné. E) A C60-fulleréné.
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31. EGySzErű vÁlASzTÁSoS FElAdATok 117

 9. Az alábbi vegyületek közül melyik tartalmaz a legnagyobb tömegszázalékban oxigént?

A) A citromsav. B) A cellulóz. C) Az alumínium-oxid.

D) A salétromossav. E) A mészkő.

10. Az alábbi anyagok közül melyik fehér színű?

A) A karbamid. B) A vas(II)-hidroxid. C) Az ólom(II)-jodid.

D) A metán. E) A kobalt(II)-klorid.

11. Az alábbi anyagok között mindössze egy olyan van, amelyik a vízben történő oldódás során NEM képez elekt-
rolitot. Melyik az?

A) A kénsav. B) A higany(II)-nitrát. C) A nátrium-acetát.

D) A kristálycukor. E) Az égetett mész.

12. Az alábbi részecskék közül vízzel szemben melyik amfoter sajátságú?

A) HOOC–COO– B) C5H5N C) NH4
+

D) H2SO4 E) CH3–OH

13. Az alábbi anyagok közül melyiknek legalacsonyabb a forráspontja?

A) Az acetaldehidnek. B) A dimetil-éternek. C) A víznek.

D) A metanolnak. E) A benzolnak.

14. Ezüst(I)ionok redukciójára NEM képes…

A) a butanal. B) a cink. C) a káliumion.

D) a metánsav. E) a szőlőcukor.

15. Az alábbi savak közül melyiknek a legalacsonyabb az olvadáspontja?

A) A kénsavnak. B) A citromsavnak. C) A palmitinsavnak.

D) A foszforsavnak. E) Az oxálsavnak.

16. 49,0 dm3 standardállapotú hidrogént szeretnénk előállítani, amely folyamathoz részben az alábbi anyagokat 
használjuk fel. Melyik anyagból kell a legnagyobb tömegűt felhasználni ehhez?

A) Az alumíniumból. B) A pirrolból. C) A vasból.

D) A nátriumból. E) Az etanolból.

17. Az alábbi anyagok közül melyiknek kisebb a sűrűsége, mint az azonos állapotú levegőnek?

A) Az etánnak. B) A kénhidrogénnek. C) A szénnek.

D) A metil-aminnak. E) Az acetilénnek.

18. Az alábbi vegyületek közül melyiknek a legnagyobb a pH-ja a 0,0100  mol
dm3

 koncentrációjú vizes oldatban?

A) A nátrium-acetáté. B) A nátrium-fenoláté. C) A nátrium-szulfáté.

D) A nátrium-formiáté. E) A nátrium-hidrogén-szulfáté.
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19. Az alábbi anyagok közül melyikből kell a legkevesebbet (tömegben) felhasználni 100 gramm fémezüst levá-
lasztásához ezüst(I)ionokat tartalmazó oldatból?

A) A formaldehidből. B) A cinkből. C) A szőlőcukorból.

D) Az alumíniumból. E) A malátacukorból.

20. Az alábbi anyagok közül melyik NEM lép reakcióba réz(II)-oxiddal?

A) A hidrogén. B) Az ecetsav. C) A hidrogén-bromid-oldat.

D) A citromsavoldat. E) A 2-metilpropán-2-ol.

21. Az alábbi eljárások közül melyik NEM alkalmas színtelen, szagtalan gáz előállítására?

A) Konyhasóra enyhe melegítés közben tömény kénsavat öntünk.

B) Ecetsavba cinkdarabkát dobunk.

C) Pirrolhoz káliumot adunk.

D) Pentánt égetünk el.

E) Hangyasavat tömény kénsavval keverünk össze enyhe melegítés közben.

22. Az alábbi anyagok közül tiszta állapotban melyik NEM színtelen?

A) A piridin B) A xenon. C) A salétromsav.

D) A bróm. E) Az etanol.

23. Az alábbi állítások közül melyik igaz teljes mértékben?

A) A karbamid vizes oldatának pH-ja 7-nél nagyobb.

B) A fenol vizes oldatához nátrium-karbonát-oldatot adva pezsgés figyelhető meg.

C) A vas(II)ion igen könnyen vas(III)ionná oxidálódik.

D) Az ólom nem lép reakcióba sósavval, mert pozitív standard elektródpotenciálú fém.

E) Az imidazol redoxi amfoter sajátságú (megfelelő reakciópartnerrel szemben redukáló- és oxidálószerként 
is viselkedhet).

24. Melyik sor mutatja helyesen az anyagokat csökkenő forráspontjuk sorrendjében?

A) Víz, klór, etanal, etanol, olajsav. B) Olajsav, víz, etanol, etanal, klór.

C) Víz, olajsav, etanol, etanal, klór. D) Olajsav, etanol, víz, etanal, klór.

E) Olajsav, klór, etanol, etanal, víz.

25. Az alábbi anyagok közül egy olyan van, amelyik NEM sárga színű. Melyik a kivétel?

A) A kén. B) Az ólom(II)-jodid. C) Az arany.

D) A réz. E) Az ezüst(I)-jodid.

26. Az alábbi vegyületek közül melyikben van a legkisebb oxidációs állapotú szénatom?

A) Az etanolban. B) A mészkőben. C) A szén-monoxidban.

D) Az oxálsavban. E) A glicerinben.
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27. Az alábbi anyagok közül melyik NEM reagál tömény nátrium-hidroxid-oldattal?

A) A vas. B) A cink. C) A fenol.

D) Az etil-klorid. E) A glicerin-trisztearát.

28. Az alábbi reakciók közül melyik NEM igényel katalizátort?

A) A kén-dioxid égése kén-trioxiddá.

B) Az etilén vízaddíciója.

C) Az ammónia égése tiszta oxigénben nitrogén-monoxiddá.

D) A pirrol brómszubsztitúciója.

E) A polietilén előállítása.

29. Melyik sor mutatja helyesen az anyagokat a 0,0500 mol
dm3

 koncentrációjú vizes oldatuk pH-jának csökkenő 

sorrendjében? A megoldáshoz használd a Négyjegyű függvénytáblázatok című könyvet!

A) Ecetsav, rézgálic, karbamid, szódabikarbóna, piridin.

B) Ecetsav, rézgálic, szódabikarbóna, piridin, karbamid.

C) Karbamid, piridin, szódabikarbóna, rézgálic, ecetsav.

D) Piridin, szódabikarbóna, karbamid, rézgálic, ecetsav.

E) Piridin, karbamid, szódabikarbóna, rézgálic, ecetsav.

30. Szilárd halmazában delokalizált elektronok NEM fordulnak elő:

A) a szódában. B) a cellulózban. C) az acetamidban.

D) a nikkelben. E) a DNS-ben.

31. A légkörbe jutva abban kárt okoz…

A) a hidrogén. B) a xenon. C) a freon-12.

D) a metanal. E) a metil-amin.

32. Tömény kénsavoldat hatására közönséges körülmények között átalakul.

A) A vas. B) A keserűsó. C) A metán.

D) A platina. E) A cellobióz.

33. Melyik párosítás NEM helyes?

A) Metán – üvegházhatás.   B) Kén-dioxid – savas eső.

C) Freon-12 – csökkenő felső légköri ózonkoncentráció. D) Füst – szmog.

E) Hélium – üvegházhatás.

34. Mérgező hatású anyag.

A) A rézgálic. B) Az aminoecetsav. C) A glicerin.

D) A 2-dezoxiribóz. E) A vörösfoszfor.
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35. A hidrogén-klorid, illetve a híg vizes oldata hatására megfelelő körülmények között átalakul.

A) A nikkel. B) A glükóz. C) A nátrium-szulfát.

D) Az etán. E) Az etanol.

36. Melyik sor mutatja helyesen a következő gázokat/gőzöket a levegőre vonatkoztatott sűrűségük csökkenő sor-
rendjében?

A) Metil-amin, dimetil-éter, acetaldehid, szén-monoxid, hidrogén-bromid.

B) Hidrogén-bromid, dimetil-éter, acetaldehid, metil-amin, szén-monoxid.

C) Hidrogén-bromid, acetaldehid, dimetil-éter, metil-amin, szén-monoxid.

D) Szén-monoxid, metil-amin, acetaldehid, dimetil-éter, hidrogén-bromid.

E) Metil-amin, dimetil-éter, szén-monoxid, acetaldehid, hidrogén-bromid.

37. Melyik párosítás NEM helyes?

A) Nátrium-hidrogén-szulfát-oldat – savas kémhatás.

B) A piridin vízzel alkotott elegye – lúgos kémhatás.

C) A bután-2-ol vízzel alkotott elegye – savas kémhatás.

D) Klóros víz – savas kémhatás.

E) A pirrol-kálium vizes oldata – lúgos kémhatás.

38. Melyik sor tartalmazza az anyagokat pontosan olyan sorrendben, amilyen sorrendben nő a szilárd halmazát 
összetartó erő mértéke?

A) Klór, fluor, metanol, hangyasav, glicin, propanal.

B) Fluor, klór, propanal, hangyasav, glicin, metanol.

C) Propanal, glicin, metanol, hangyasav, klór, fluor.

D) Fluor, klór, propanal, metanol, hangyasav, glicin.

E) Glicin, hangyasav, metanol, propanal, klór, fluor.

39. Melyik sorban van csupa olyan anyag felsorolva, amelyik megfelelő reakciópartnerrel szemben redukálószer-
ként viselkedhet?

A) Szén-monoxid, etanal, kén-trioxid, ribóz, alumínium.

B) Etanol, kén-dioxid, szén, fruktóz, glicerinaldehid.

C) Kénsav, fluor, oxálsav, salétromsav, kálium-bikromát.

D) Hidrogén-peroxid, metán, foszforsav, króm, piridin.

E) Hidrogén, hélium, aminoecetsav, szőlőcukor, hipó.

40.  Vízzel megfelelő körülmények között reakcióba léphet.

A) Nitrogén-monoxid. B) Benzol. C) Malátacukor.

D) Kloroform. E) Fehérfoszfor.
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41. A szennyezéstől mentes természetes vizekben oldott állapotban sosem fordul elő.

A) A kloridion. B) A szulfátion. C) A fenolátion.

D) A magnéziumion. E) A hidrogén-karbonát-ion.

42. Tartósítószerként NEM használják/használták.

A) A konyhasót. B) Az ecetsavat. C) A szalicilsavat.

D) A szódát. E) A nátrium-benzoátot.

43. Melyik sorban van csupa olyan anyag, amelyik részt vehet észterképződési reakcióban?

A) Fenol, salétromsav, vajsav, tereftálsav, etilén-glikol.

B) Kénsav, foszforsav, metanol, hangyasav, etanal.

C) Aceton, metil-amin, etil-acetát, dietil-éter, klórmetán.

D) Hidrogén-klorid, salétromsav, valeriánsav, szalicilsav, toluol.

E) Izopropil-alkohol, karbamid, hidrokinon, benzol, cink-szulfát.

44. Xilolban jól oldódik.

A) A kristálycukor. B) A szódabikarbóna. C) A nátrium-acetát.

D) A borkősav. E) A naftalin.

45. Mérgező hatású anyag.

A) Az ózon. B) A tejcukor. C) A hidrogén.

D) A nátrium-klorid. E) Az almasav.

46. Melyik párosítás NEM helyes?

A) Metanal – dipólus-dipólus kölcsönhatás. B) Aminoecetsav – ionkötés.

C) Szén-monoxid – diszperziós kölcsönhatás. D) Szilícium-dioxid – kovalens kötés.

E) Piridin – hidrogénkötés.

47. Melyik állítás helyes?

A) A kristályvízmentes réz(II)-szulfát kék színű.

B) Az ionizációs energia értéke az alkáliföldfémek esetében a rendszám növekedésével csökken.

C) Minden fehérjealapú aminosav rendelkezik királis szénatommal.

D) A cink a tömény salétromsavval kizárólag hidrogéngázt fejleszt.

E) Az etilén vízaddíciója egy lépésben, katalizátor nélkül is könnyen végbemegy.

48. Standard nyomáson és 25 °C hőmérsékleten színtelen, szagtalan, gáz-halmazállapotú vegyület.

A) A kén-dioxid. B) A metil-amin. C) A xenon.

D) A hidrogén-peroxid. E) A propán.
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49. Az alábbi anyagok közül melyiket NEM lehet oxidálni?

A) A propán-2-olt. B) A nátriumot. C) A szén-monoxidot.

D) A salétromsavat. E) A cellobiózt.

50. Az alábbi anyagok közül melyik fokozza még a szén-dioxidnál is sokkal erőteljesebben az üvegházhatást?

A) A kén-dioxid. B) A szén-monoxid. C) A metán.

D) Az ózon. E) Az ammónia.

51. Melyik sor tartalmazza az anyagokat pontosan olyan sorrendben, amilyen sorrendben nő a vízoldhatóságuk 
mértéke?

A) Naftalin, jód, kálium-nitrát, propanon. B) Jód, naftalin, kálium-nitrát, propanon.

C) Propanon, kálium-nitrát, jód, naftalin. D) Jód, naftalin, propanon, kálium-nitrát.

E) Jód, propanon, naftalin, kálium-nitrát.

52. Melyik anyag 1,00 · 10–3  mol
dm3

 koncentrációjú vizes oldatának a pH-ja nagyobb, mint az ugyanilyen koncentrá-

ciójú karbamidé?

A) Az alumínium-kloridé. B) A nátrium-acetáté. C) Az ammónium-nitráté.

D) Az acetaldehidé. E) A fenolé.

53. Az alábbi csoportosítások közül melyik NEM helyes?

A) Deutérium és trícium – izotópok. B) Etil-acetát és vajsav – konstitúciós izomerek.

C) Imidazol és szódabikarbóna – amfoterek. D) Rombos kén és monoklin kén – allotropok.

E) Szőlőcukor és butanon – adják az ezüsttükörpróbát.

54. Az alábbi reakciók közül melyik megy végbe a felírtak szerint?

A) CH3–CH3 + Cl2 → Cl–CH2–CH2–Cl + H2 B) 4 Na + O2 → 2 Na2O

C) CH2=CH–CH3 + HCl → Cl–CH2–CH2–CH3 D) Cu + 2 CH3COOH → (CH3–COO)2Cu + H2

E) Zn + 2 NaOH + 2 H2O → Na2[Zn(OH)4] + H2

55. Melyik párosítás helyes?

A) Pirimidin – hidrogénkötés. 

B) Dietil-metil-amin – hidrogénkötés.

C) Szilícium-dioxid – diszperziós kölcsönhatás.

D) Dihidrogén-szulfid – dipólus-dipólus kölcsönhatás.

E) Nátrium-hidrid – kovalens kötés.

56. A felsorolt anyagok közül melyiknek legmagasabb az olvadáspontja? A megoldáshoz használd a Négyjegyű 
függvénytáblázatok című könyvet!

A) A nátriumnak. B) A fehérfoszfornak. C) Az oxálsavnak.

D) Az ecetsavnak. E) Az imidazolnak.
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57. A cink NEM lép reakcióba…

A) a nátrium-hidroxid-oldattal. B) az ezüst(I)-nitrát-oldattal.

C) a citromsavoldattal.   D) a tömény salétromsavoldattal.

E) a pirimidinnel.

58.  Már hideg vízben is jól oldódik…

A) a keményítő. B) az oxálsav. C) a kén.

D) a metán. E) a kvarc.

59. Stabilis, standardállapotú elemeiből történő képződése során melyik vegyület esetében következik be hőel-
nyelés? A megoldáshoz használd a Négyjegyű függvénytáblázatok című könyvet!

A) Az alumínium-oxid. B) A piridin. C) A glicerin.

D) A rézgálic. E) Az égetett mész.

60. Nátriumsójának híg vizes oldata semleges kémhatású…

A) a fenol. B) a pirrol. C) a salétromsav.

D) a foszforsav. E) a hidrogén-fluorid.

61. Ecetsavval NEM lép reakcióba…

A) az oxigén. B) a réz(II)-oxid. C) a fenol.

D) a szódabikarbóna. E) az ezüst.

62. Az alábbi anyagok közül melyik viselkedhet redukáló- és oxidálószerként is?

A) A kénhidrogén. B) A hidrogén. C) A szén-dioxid.

D) A metán. E) A salétromsav.

63. Az alábbi anyagok közül melyikből kell a legkisebb tömegűt használni 98,0 dm3 standardállapotú szén-dioxid-
gáz előállításához?

A) A mészkőből. B) A szénből. C) A n-oktánból.

D) A pentán-2-onból. E) A szőlőcukorból.

64. Melyik állítás HIBÁS az alábbiak közül?

A) A kalcium könnyen reakcióba lép a vízzel, miközben a víz felszínén futkározik.

B) A vas(II)-szulfát-oldat halványzöld színű, azonban idővel elkezd megsárgulni.

C) A pirimidin gyengébb bázis, mint a piridin.

D) A propanon univerzális oldószer.

E) Az ezüst vegyületeiben leggyakrabban +1-es oxidációs állapotban fordul elő.

65. Hidrogénnel egyesülési reakcióban reagál…

A) az etán. B) a volfrám(VI)-oxid. C) a n-hexán.

D) a szén-monoxid. E) a klórmetán.
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66. Vizes oldata tejszerű, fehéres színű:

A) a lápisznak. B) a nikkel(II)-szulfátnak. C) a fenolnak.

D) a vas(III)-kloridnak. E) a karbamidnak.

67. Melyik sor mutatja helyesen az anyagokat a 0,0250  mol
dm3

 koncentrációjú vizes oldatuk pH-jának növekvő sor-

rendjében? A megoldáshoz használd a Négyjegyű függvénytáblázatok című könyvet!

A) Karbolsav, ecetsav, hangyasav, metil-amin, oltott mész, magnézium-nitrát.

B) Hangyasav, ecetsav, karbolsav, magnézium-nitrát, metil-amin, oltott mész.

C) Oltott mész, metil-amin, magnézium-nitrát, hangyasav, ecetsav, karbolsav.

D) Ecetsav, hangyasav, karbolsav, magnézium-nitrát, metil-amin, oltott mész.

E) Hangyasav, ecetsav, karbolsav, magnézium-nitrát, oltott mész, metil-amin.

68. Melyik párosítás helyes?

A) Mészkő és ecetsav – redoxireakció. B) Glaubersó – almazöld színű vizes oldat.

C) Kalcium-karbid és víz – égetett mész és acetilén. D) 1,3-dihidroxiaceton – redukáló hatás.

E) RNS – uracil.

69. Standard körülmények között, tiszta állapotban a sor egyik tagja SEM folyékony halmazállapotú.

A) Dimetil-éter, propionaldehid, szalicilsav, hidrogén-peroxid, jódtinktúra, klórmetán.

B) Foszforsav, acetaldehid, palmitinsav, benzoesav, naftalin, kén-dioxid.

C) o-xilol, 2-metilheptán, bróm, aceton, salétromsav, piridin.

D) Réz(II)-hidroxid, olajsav, dihidrogén-szulfid, sziksó, nátrium-acetát, 2,2-dimetilpropán.

E) Cink-szulfát, ezüst(I)-klorid, pirrol, glicin, etán-1,2-diol, kénsav.

70. Melyik állítás helyes?

A) A konyhasó vizes oldatát higanyanód mellett elektrolizálva nátrium válik le.

B) A nátrium-fenolát vizes oldatához szódavizet öntve az oldat megzavarosodik.

C) A fehérjék szilárd halmazát ikerionos szerkezetű aminosavak építik fel.

D) Az ammóniumion delokalizált elektronokat tartamaz.

E) A szilícium-dioxid-molekula 2 darab pi-kötést tartalmaz.

71. Az alábbi vegyületek közül melyiknek legalacsonyabb a forráspontja? A megoldáshoz használd a Négyjegyű 
függvénytáblázatok című könyvet!

A) A benzolé. B) A vízé. C) Az etánsavé.

D) A kénsavé. E) Az etil-alkoholé.

72. Melyik vegyület molekulája tartalmazza a legtöbb nemkötő elektronpárt?

A) A borkősavé. B) A szénsavé. C) A hidrogén-peroxidé.

D) A kloroformé. E) A tejsavé (a 2-hidroxipropánsavé).
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73. Tiszta állapotban színes, szúrós szagú, mérgező hatású anyag.

A) A fluor. B) A fenol. C) A hidrogén-klorid.

D) A glikol. E) A metil-amin.

74. Melyik sor tartalmaz csupa olyan anyagot, amelyek vizes oldata savas kémhatású?

A) Ammónium-klorid, alumínium-nitrát, etanol, klór, vajsav.

B) Aceton, glicerin, kálium-szulfát, fruktóz, magnézium-klorid.

C) Rézgálic, alumínium-szulfát, fenol, hidrogén-fluorid, aszpariginsav.

D) Cink-klorid, acetaldehid, égetett mész, nátrium-nitrát, pirimidin.

E) Hidrogén-peroxid, kénhidrogén, kén-dioxid, nátrium-fenolát, glicin.

75. Az alábbi vegyületek közül melyik tartalmazza a legkisebb oxidációs számú szénatomot?

A) A sziksó. B) A metanol. C) A 2-metilbután.

D) A szén-dioxid. E) A hamuzsír.

76. Toluolban rosszul oldódó anyag…

A) a jód. B) a konyhasó. C) a bután.

D) a glicerin-tripalmitát. E) a fehérfoszfor.

77. Melyik párosítás helyes?

A) Glicerin – aminoecetsav.  B) Metánsav – ecetsav.

C) Nátrium-hidrogén-szulfát – szódabikarbóna. D) Magnézium-szulfát – keserűsó.

E) Dihidrogén-szulfid – kénessav.

78. Hidrogén-klorid előállítására megfelelő körülmények biztosítása mellett SEM alkalmas…

A) a metán klórozása.   B) a hidrogén- és a klórgáz reakciója.

C) a benzol reakciója klórgázzal. D) az acetilén és a klórgáz reakciója.

E) a nátrium-klorid és a kénsav reakciója.

79. Az alábbi anyagok 3 mólnyi mennyiségét nátrium-hidroxid-oldattal hozzuk kölcsönhatásba. Melyik esetben 
fogy a legkevesebb lúgoldat?

A) Az alumíniumnál. B) A borkősavnál. C) A réz(II)-szulfátnál.

D) Az etil-alkoholnál. E) A glicinnél.

80. Az alábbi vegyületek közül melyik NEM amfoter vegyület?

A) A víz. B) Az aminoecetsav. C) Az alumínium-oxid.

D) Az imidazol. E) Az ammónium-nitrát.

A korábbi emelt szintű érettségi vizsga feladatsorokban előforduló feladatok

https://bit.ly/3vW7KpS  (A link megtekintésének utolsó időpontja: 2021. 12. 04.)
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32. NéGyFélE ASSzociÁcióS FElAdATok

1. Hasonlítsd össze az ammóniát és a metil-amint! Az egyetlen megfelelő betűjellel válaszolj!

A) Az ammónia B) A metil-amin C) Mindkettő D) Egyik sem

 1. A felépítésében előforduló a nitrogénatom oxidációs száma –3.

 2. Molekulájában az összes kovalens kötés azonos hosszúságú.

 3. Vízben jól oldódó, jellegzetes szagú gáz-halmazállapotú anyag.

 4. A szerkezetében delokalizált elektronok is előfordulnak.

 5. Vizes oldatához nátrium-hidroxidot adva csökken a vízoldhatósága.

 6. 0,0100 mol
dm3

 koncentrációjú vizes oldatának pH-ja kisebb, mint a piridin ugyanilyen koncentrációjú vizes 

oldatáé.

 7. Metil-acetát segítségével N-metil-acetamid állítható elő belőle.

 8. Sósavval való reakciója során savasan hidrolizáló ionvegyület jön létre.

 9. Szerkezetében csak egyféle kötésszög figyelhető meg.

10. A tömegszázalékos hidrogéntartalma kisebb, mint a n-pentáné.

2. Hasonlítsd össze a klórt és az acetilént! Az egyetlen megfelelő betűjellel válaszolj!

A) A klór B) Az acetilén C) Mindkettő D) Egyik sem

 1. A molekulájának felépítésében összesen 7 darab kötő és nemkötő elektronpár található.

 2. A hidrogénnel reagálva gáz-halmazállapotú termék keletkezik.

 3. Színtelen, kellemetlen illatú gáz.

 4. Vizes oldata enyhén savas kémhatású.

 5. Alkálifémekkel só típusú vegyületeket képez.

 6. Hegesztésre használják.

 7. Megfelelő reakciópartnert alkalmazva monoklórszármazék is előállítható a segítségével.

 8. A levegővel keveredve robbanóelegyet alkot.

 9. Megfelelő reakciópartnerrel reagálva addíció játszódik le.

10. Lineáris alakú, apoláris molekulákból áll, amelyekben kizárólag apoláris kovalens kötés található.

3. Hasonlítsd össze a glicint és a vizet! Az egyetlen megfelelő betűjellel válaszolj!

A) A glicin B) A víz C) Mindkettő D) Egyik sem

 1. 10 °C hőmérsékleten, légköri nyomáson, fehér színű, szilárd halmazállapotú anyag.

 2. Szilárd halmazát kovalens kötések tartják össze.

 3. Fehérjék felbontásakor keletkezhet.
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 4. A sósavval szemben bázisként viselkedik.

 5. A szilárd halmazában kizárólag ionkötés fordul elő.

 6. Molekulájában a hidrogén és az oxigén tömegaránya 2,02 : 16,0.

 7. Molekulája nem tartalmaz királis szénatomot.

 8. Megfelelő körülmények között 2-2 molekulája reakcióba léphet egymással.

 9. Rácsát pozitív és negatív töltésű ionok építik fel.

10. Molekulájában kizárólag egyszeres kovalens kötések fordulnak elő.

4. Hasonlítsd össze a nátrium-karbonátot és a nátrium-fenolátot! Az egyetlen megfelelő betűjellel válaszolj!

A) A nátrium-karbonát B) A nátrium-fenolát C) Mindkettő D) Egyik sem

 1. Egyértékű gyenge sav sója.

 2. Erős sav hatására belőle egy bomlékony gyenge sav állítható elő.

 3. A természetben viszonylag gyakran előfordul.

 4. Vizes oldatába cinket dobva redoxireakció játszódik le.

 5. Kristályrácsában a kationok és az anionok anyagmennyiség-aránya 1 : 2.

 6. 0,100 mol
dm3

 koncentrációjú vizes oldata savas kémhatású.

 7. Vízlágyításra is használható vegyület.

 8. Ecetsavval gázfejlődés nélkül vihető reakcióba.

 9. Vizes oldatát grafitelektródok között elektrolizálva vízbontás megy végbe.

10. Szilárd halmazában delokalizált elektronok is előfordulnak.

5. Hasonlítsd össze a hidrogén-kloridot és az ecetsavat! Az egyetlen megfelelő betűjellel válaszolj!

A) A hidrogén-klorid B) Az ecetsav C) Mindkettő D) Egyik sem

 1. Normálállapotban folyékony halmazállapotú.

 2. Vizes oldatban egy proton leadására képes.

 3. Savi disszociációs állandójának értéke 1-nél nagyobb.

 4. Alkáliföldfémekkel reakcióba lépve gáz fejlődik.

 5. Réz(II)-oxiddal reakcióba lép.

 6. A metanollal észtert képez.

 7. Vizes oldatban erősebb savként viselkedik, mint a perklórsav.

 8. Nátrium sója bányászható mennyiségben fordul elő.

 9. A molekulájában három atomnak is negatív az oxidációs száma.

10. 0,00100 mol
dm3

 koncentrációjú vizes oldatának pH-ja nagyobb, mint a hangyasav ugyanilyen koncentrációjú 

vizes oldatáé.
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6. Hasonlítsd össze az oktadekánt és a káliumot! Az egyetlen megfelelő betűjellel válaszolj!

A) Az oktadekán B) A kálium C) Mindkettő D) Egyik sem

 1. Ezüstösszürke színű szilárd anyag.

 2. Vízzel reakcióba lép, miközben színtelen, szagtalan gáz fejlődik.

 3. Pirrollal gázfejlődéssel járó reakcióba vihető.

 4. Puha, késsel vágható szilárd anyag.

 5. Oxigénnel történő kölcsönhatása során az oxigén –2-es oxidációs állapotba kerül.

 6. Olvadáspontja 100 °C alatt van.

 7. Klórral reagálva kovalens vegyület jön létre.

 8. A hamuzsír vizes oldatából platinaelektródok mellett a katódon elektrolízis közben keletkezik.

 9. A víznél kisebb sűrűségű.

10. Aceton segítségével oldatba vihető.

7. Hasonlítsd össze az etanolt és az ammónium-kloridot! Az egyetlen megfelelő betűjellel válaszolj!

A) Az etanol B) Az ammónium-klorid C) Mindkettő D) Egyik sem

 1. Nátrium-hidroxiddal reakcióba lép, miközben gáz képződik.

 2. Vizes oldata gyengén savas kémhatású.

 3. Szerkezetében előfordul olyan atom, amely körül a kovalens kötések tetraéderes elrendeződésűek.

 4. Szerkezetében delokalizált elektronok is előfordulnak.

 5. A szalmiákszeszből és a sósavból felszabaduló gázok reakciójával létrejövő fehér színű, szilárd anyag.

 6. 20,0 móljának a tömege 1,00 kg-nál nagyobb.

 7. A dietil-éterrel kiválóan elegyedik.

 8. Sósavval reakcióba vihető, miközben szúrós szagú gáz képződik.

 9. A vajsavval való reakciója egyensúlyi rendszer kialakulásához vezet.

10. Az N,N-dimetil-acetamid sósavval való reakciójával keletkezik.

8. Hasonlítsd össze a glükózt és a nátrium-hidroxidot! Az egyetlen megfelelő betűjellel válaszolj!

A) A glükóz B) A nátrium-hidroxid C) Mindkettő D) Egyik sem

 1. Fehér színű, vízben jól oldódó szilárd anyag.

 2. Hidroxilcsoportot tartalmazó vegyület.

 3. Megfelelő körülmények között reakcióba léphet ecetsavval.

 4. Vizes oldata lúgos kémhatású.

 5. Benne a hidrogén- és az oxigénatomok aránya 1 : 1.

 6. A szilárd halmazát hidrogénkötés tartja össze.

 7. Megfelelő körülmények között vizes oldatából a réz(II)ionok hatására csapadék képződik.
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 8. A szilárd halmazában kovalens kötés is előfordul.

 9. Megfelelő körülmények között vizes oldatából az ezüst(I)ionok hatására szilárd anyag válik ki.

10. Szilárd halmazában ikerionok fordulnak elő.

 9. Hasonlítsd össze a mészkövet és a cellulózt! Az egyetlen megfelelő betűjellel válaszolj!

A) A mészkő B) A cellulóz C) Mindkettő D) Egyik sem

 1. Fehér színű, vízben igen jól oldódó szilárd anyag.

 2. Szerkezetében delokalizált elektronok találhatók.

 3. A természetben nagy mennyiségben előfordul.

 4. Salétromsavval megfelelő körülmények között reakcióba lép.

 5. Hevítés hatására átalakul.

 6. Szabad glikozidos hidroxilcsoportja miatt adja az ezüsttükörpróbát.

 7. Savas hidrolízisével szőlőcukor keletkezik.

 8. Az anyagi halmazában több a szénatom, mint az oxigénatom.

 9. A szilárd halmazát hidrogénkötés tartja össze.

10. A szilárd halmazában kovalens kötés is előfordul.

10. Hasonlítsd össze a metánt és az ammóniát! Az egyetlen megfelelő betűjellel válaszolj!

A) A metán B) Az ammónia C) Mindkettő D) Egyik sem

 1. A molekula központi atomja –4-es oxidációs számú.

 2. Hidrogén-kloriddal reakcióba lép.

 3. Vízben kiválóan oldódik, elvégezhető vele a szökőkútkísérlet.

 4. Energiahordozóként használják.

 5. Fehérjékből tömény nátrium-hidroxid-oldattal felszabadítható.

 6. Égésével – a körülményektől függetlenül – víz is képződik.

 7. Cseppfolyós formában hűtőgépekben használják.

 8. Molekulájában 10 proton található.

 9. Vízzel szemben savként viselkedhet.

10. Izooktán krakkolása közben keletkezhet.

11. Hasonlítsd össze az etánt és az argont! Az egyetlen megfelelő betűjellel válaszolj!

A) Az etán B) Az argon C) Mindkettő D) Egyik sem

 1. Megfelelő körülményeket között oxigénnel reakcióba vihető.

 2. Színtelen, szagtalan, vízben nem oldódó gáz.

 3. A keszonbetegség kialakulásának megelőzésére a mélyvízi búvárok palackjainak töltésére is alkalmazzák.

 4. A szilárd halmazát felépítő kémiai részecskék 18 elektront tartalmaznak.
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 5. A földgáz egyik komponense, abban kb. 2-3 térfogat-százaléknyi mennyiségben fordul elő.

 6. A vegyiparban inert gázként alkalmazzák.

 7. Az azonos állapotú szén-monoxidnál nagyobb sűrűségű.

 8. Hidrogénnel redoxireakcióba vihető.

 9. A levegőre vonatkoztatott sűrűsége 1,38.

10. Forráspontja –100 °C-nál magasabb.

12. Hasonlítsd össze a hidrogént és a buta-1,3-diént! Az egyetlen megfelelő betűjellel válaszolj!

A) A hidrogén B) A buta-1,3-dién C) Mindkettő D) Egyik sem

 1. Az azonos állapotú kén-dioxid-gáznál kisebb sűrűségű.

 2. Kénporral keverve vulkanizált gumit kapunk belőle.

 3. Megfelelő körülmények között oxigénnel reakcióba vihető.

 4. Az izoprénnel konstitúciós izomer vegyület.

 5. Klórral való reakciója 1 : 2 térfogatarányban is lejátszódhat.

 6. Szerves vegyületek telítésére használják.

 7. Színtelen, szagtalan, vízben rosszul oldódó, gáz-halmazállapotú anyag.

 8. Addíciós reakciókban részt vehet.

 9. Molekulájának atomjai egy síkban elhelyezhetők.

10. A reakcióiban redukáló- és oxidálószerként is viselkedhet.

13. Hasonlítsd össze a metanolt és a vizet! Az egyetlen megfelelő betűjellel válaszolj!

A) A metanol B) A víz C) Mindkettő D) Egyik sem

 1. Kiváló univerzális oldószer.

 2. A dimetil-éter konstitúciós izomere.

 3. A vegyipar szintézisgázból állítja elő.

 4. Nátriummal gázfejlődés közben redoxireakcióba lép.

 5. Etanollal korlátozottan elegyedik.

 6. Színtelen, szagtalan, a moláris tömegéhez képest magas forráspontú folyadék.

 7. Ecetsavval való kölcsönhatása egyensúlyra vezet.

 8. Réz(II)-oxiddal reakcióba vihető.

 9. Addíciós reakcióban részt vehet.

10. Megfelelő körülmények között proton leadására képes.
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14. Hasonlítsd össze az imidazolt és a hidrogén-peroxidot! Az egyetlen megfelelő betűjellel válaszolj!

A) Az imidazol B) A hidrogén-peroxid C) Mindkettő D) Egyik sem

 1. A szilárd halmazában a molekulák között hidrogénkötés alakul ki.

 2. A molekulájában létező delokalizált elektronrendszer kialakulásához minden atom azonos számú elekt-
ront ad közösbe.

 3. Vízben jól oldódik, de nem korlátlanul.

 4. Vízzel szemben savként és bázisként is viselkedhet.

 5. Megfelelő reakciópartnerrel szemben redukáló- és oxidálószerként is viselkedhet.

 6. Színtelen, szagtalan, fény és hő hatására bomlékony folyadék.

 7. A pirimidinnel izomer vegyület.

 8. A molekulája két nemkötő elektronpárt tartalmaz.

 9. A molekulájában minden atom egy síkban helyezkedik el.

10. Az emberi szervezet sejtjeiben kötött formában előfordul.

15. Hasonlítsd össze a kénhidrogént és a kloroformot! Az egyetlen megfelelő betűjellel válaszolj!

A) A kénhidrogén B) A kloroform C) Mindkettő D) Egyik sem

 1. Molekulájában a kötésszög a derékszögnél nagyobb értékű.

 2. Vizes oldatának pH-ja 7-nél kisebb.

 3. Szilárd halmazát kovalens kötés tartja össze.

 4. Színtelen, jellegzetes szagú, vízben viszonylag jól oldódó vegyület.

 5. A molekula központi atomjának oxidációs száma –2.

 6. Cseviceforrások vizében oldott állapotban fordul elő.

 7. A levegőnél valamivel nagyobb sűrűségű gáz.

 8. Tömény nátrium-hidroxid-oldattal reakcióba vihető.

 9. A molekula központi atomja körül 3 nemkötő elektronpár található.

10. Éghetetlen vegyület.

16. Hasonlítsd össze a fruktózt és a kén-dioxidot! Az egyetlen megfelelő betűjellel válaszolj!

A) A fruktóz B) A kén-dioxid C) Mindkettő D) Egyik sem

 1. Vízben rosszul oldódó vegyület.

 2. A molekulájában a nemkötő elektronpárok és az oxigénatomok számaránya 2 : 1.

 3. Tömény kénsav hatására fekete színűvé válik.

 4. Szerkezetében az oxigén kétszeres kovalens kötéssel is előfordulhat.

 5. Megfelelő reagens segítségével savvá alakítható.

 6. A szilárd halmazát dipólus-dipólus kölcsönhatás tartja össze.

 7. Megfelelő körülmények között redukálni képes az ezüst(I)ionokat.
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 8. Nagyobb mennyiségben a környezetben jutva súlyos károkat okozhat.

 9. Nátrium-hidroxid-oldatban átalakul.

10. A molekuláját felépítő szén-, hidrogén- és oxigénatomok számaránya megegyezik a glicerinaldehid atom-
jai esetén megfigyelhető aránnyal.

17. Hasonlítsd össze a propánt és a szén-dioxidot! Az egyetlen megfelelő betűjellel válaszolj!

A) A propán B) A szén-dioxid C) Mindkettő D) Egyik sem

 1. Színtelen, kellemetlen illatú gáz.

 2. Nátrium-hidroxid-oldatban elnyelethető.

 3. A levegő közönséges körülmények között 4,00 térfogatszázalékban tartalmazza.

 4. Vízben csak reakció miatt oldódó apoláris vegyület.

 5. Energiahordozóként és hajtógázként használják.

 6. Molekulájában minden kötésszög 109,5°-os.

 7. Klórgázzal való 1 : 1 anyagmennyiség-arányú reakciója során több mint 2,5-szer nagyobb tömegű vegyü-
letet kapunk.

 8. A dinitrogén-monoxidra vonatkoztatott sűrűsége 1,00.

 9. A hexaklórpropán oxigénnel való kölcsönhatásával előállítható.

10. A kőolajban jól oldódó vegyület.

18. Hasonlítsd össze az etilént és az ammóniát! Az egyetlen megfelelő betűjellel válaszolj!

A) Az etilén B) Az ammónia C) Mindkettő D) Egyik sem

 1. Vízzel szemben igen gyenge savként viselkedik.

 2. Levegőn történő égése során szilárd anyag is képződik.

 3. Benzinben elnyelethető.

 4. Színtelen, jellegzetes szagú gáz.

 5. Megfelelő körülmények között hidrogén-kloriddal reakcióba lép, miközben a létrejövő kémiai részecské-
ben lesz olyan atom, amely körül a kovalens kötések tetraéderes elrendeződésűek.

 6. Hidrogénnel való reakciója során tömény kénsavat használnak katalizátornak.

 7. Előállítható metil-alkoholból történő vízelvonással.

 8. Vízben való kölcsönhatása során olyan anyag jön létre, amely vízben jól oldódik.

 9. Fémionokkal változatos komplexek képzésére alkalmas.

10. A pétisó előállításának egyik köztes terméke.

19. Hasonlítsd össze a metanalt és a dihidrogén-szulfidot! Az egyetlen megfelelő betűjellel válaszolj!

A) A metanal B) A dihidrogén-szulfid C) Mindkettő D) Egyik sem

 1. Szilárd halmazát dipólus-dipólus kölcsönhatás tartja össze.

 2. Molekulájában a H–X–H kötésszög pontosan 120°.
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 3. Rézporral redoxireakcióba vihető.

 4. Színtelen, kellemetlen szagú, vízben jól oldódó gáz.

 5. A molekula központi atomján két nemkötő elektronpár található.

 6. Baktériumölő, mérgező hatású.

 7. A vizes oldatának pH-ja 7-nél nagyobb.

 8. A molekulában a kötő elektronpárok száma megegyezik a molekulát felépítő atomok számával.

 9. Az ezüst(I)ionokat tartalmazó oldatból sötét színű anyag kiválását eredményezi.

10. Megfelelő reakciópartnerrel szemben oxidálószerként viselkedhet.

20. Hasonlítsd össze a foszforsavat és a fenolt! Az egyetlen megfelelő betűjellel válaszolj!

A) A foszforsav B) A fenol C) Mindkettő D) Egyik sem

 1. A nátrium-karbonát-oldattal reakcióba lép, miközben színtelen, szagtalan gáz fejlődik.

 2. A DNS hidrolízisével keletkezik, míg az RNS hidrolízisével nem.

 3. Szilárd halmazát hidrogénkötés kölcsönhatás tartja össze.

 4. Formaldehid segítségével műanyag állítható elő belőle.

 5. 25 °C hőmérsékleten szilárd halmazállapotú vegyület.

 6. Észterképzési reakcióban részt vehet.

 7. A nátrium-hidroxid-oldattal való reakciója során lúgosan hidrolizáló só keletkezik.

 8. 0,0100 mol
dm3

 koncentrációjú oldatának pH-ja nagyobb, mint az ugyanilyen koncentrációjú ecetsavé.

 9. A káliumsója delokalizált elektronokat tartalmaz.

10. Nátriummal reakcióba lép, miközben vízben jól oldódó gáz keletkezik.

21. Hasonlítsd össze a kénsavat és a hangyasavat! Az egyetlen megfelelő betűjellel válaszolj!

A) A kénsav B) A hangyasav C) Mindkettő D) Egyik sem

 1. 5,00  ·  10–3 mol
dm3

 koncentrációjú oldatának pH-ja kisebb, mint az 1,00  ·  10–2 mol
dm3

 koncentrációjú hidro-

gén-jodid-oldaté.

 2. Kálium-hidroxiddal sztöchiometrikus arányban reagálva lúgosan hidrolizáló só keletkezik.

 3. A szén-monoxid-gáz laboratóriumi előállításának egyik fontos anyaga.

 4. Észterképződési folyamatban részt vehet.

 5. Savállandója kisebb, mint a sósavé.

 6. Nátriumsóját glaubersónak nevezik.

 7. Megfelelő reakciópartnerrel szemben redukálószerként viselkedik.

 8. A szódabikarbónából a levegőnél nagyobb sűrűségű gázt fejleszt.

 9. A molekula központi atomjának oxidációs száma +4.

10. Réz(II)-oxiddal elreagál.
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22. Hasonlítsd össze a marónátront és a piridint! Az egyetlen megfelelő betűjellel válaszolj!

A) A marónátron B) A piridin C) Mindkettő D) Egyik sem

 1. Régebben az etil-alkohol denaturálására használták.

 2. Vízben jól oldódó szilárd anyag.

 3. Szilárd halmazát hidrogénkötés tartja össze.

 4. 1,00  · 10–3 mol
dm3

 koncentrációjú oldatának pH-ja kisebb, mint az 5,00  · 10–3 mol
dm3

 koncentrációjú kalci-

um-hidroxid-oldaté.

 5. Sósavval reagálva nem hidrolizáló sót kapunk.

 6. Szilárd halmazában kovalens kötés is megtalálható.

 7. Szerkezetében delokalizált elektronrendszer található.

 8. Zsírok és olajok elszappanosítására használható.

 9. Molekulája 3 darab atomot tartalmaz.

10. Megfelelő körülmények között a brómmal reakcióba lép.

23. Hasonlítsd össze a vizet és a glicerint! Az egyetlen megfelelő betűjellel válaszolj!

A) A víz B) A glicerin C) Mindkettő D) Egyik sem

 1. Molekulájának minden atomja egy síkban helyezkedik el.

 2. Etil-alkohollal korlátlanul elegyedik.

 3. A réz(II)-oxiddal való reakciója során olyan vegyület jön létre, amely adja az ezüsttükörpróbát.

 4. A leggyakrabban alkalmazott poláris oldószer.

 5. Nátriummal reagálva a levegőnél nagyobb sűrűségű gáz keletkezik.

 6. Megfelelő reakciópartnerrel szemben gyenge savként viselkedik.

 7. Réz(II)ionokkal megfelelő körülmények között komplexképzésre képes.

 8. Régebben fagyállóként alkalmazták.

 9. A természetben körforgásban van.

10. A jégecettel reakcióba lép.

24. Hasonlítsd össze a rézgálicot és a fenolt! Az egyetlen megfelelő betűjellel válaszolj!

A) A rézgálic B) A fenol C) Mindkettő D) Egyik sem

 1. Régies neve: karbolsav.

 2. Szilárd halmazában delokalizált elektronok is előfordulnak.

 3. Szilárd halmazállapotú vegyület.

 4. Nagy mennyiségű ammóniaoldattal világoskék színű csapadékot képez.

 5. Kék színű vizes oldatának elektrolízise közben az oldat pH-ja fokozatosan csökken.

 6. Fehérjeoldathoz adva irreverzibilis kicsapódást eredményez.
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 7. Vizes oldata az ezüst(I)ionokat redukálni képes.

 8. Tiszta állapotban tűszerű, zöld színű kristályokat képez.

 9. Vizes oldata nátriummal reakcióba vihető.

10. Bordói lé készítésére használják.

25. Hasonlítsd össze a hidroxidokat és a hidroxivegyületeket! Az egyetlen megfelelő betűjellel válaszolj!

A) A hidroxidok B) A hidroxivegyületek C) Mindkettő D) Egyik sem

 1. A CH3OH ebbe a csoportba tartozik.

 2. Amennyiben vízben oldódnak, a vizes oldatuk lúgos kémhatású.

 3. Megfelelő körülmények között a számos képviselőjük proton leadására képes.

 4. Minden olyan szerves vegyület, amelynek neve -ol végződéssel rendelkezik, ebbe a csoportba tartozik.

 5. A szerkezetükben kovalens kötés figyelhető meg.

 6. Számos képviselőjük előállítható egy adott vegyület vízzel történő egyesülési reakciójában.

 7. Szilárd halmazukat ionkötés tartja össze.

 8. 0,0100 mol
dm3

 koncentrációjú vizes oldatuk pH-ja kisebb, mint az ugyanilyen koncentrációjú kénsavé.

 9. A 80,0 
g

mol
-nál kisebb moláris tömegű képviselőik ecetsavval reakcióba léphetnek.

10. A lúgkő ebbe a vegyületcsaládba tartozik.

26. Hasonlítsd össze a héliumot és a metánt! Az egyetlen megfelelő betűjellel válaszolj!

A) A hélium B) A metán C) Mindkettő D) Egyik sem

 1. Az azonos állapotú levegőnél kisebb sűrűségű.

 2. A Hindenburg-léghajó katasztrófájához jelentős mértékben hozzájáruló gáz.

 3. A földgáz egyik összetevője lehet.

 4. Égése tökéletes.

 5. Megfelelő körülmények biztosítása esetén reakcióba vihető halogénelemekkel.

 6. Olvadás- és forráspontja a molekulák között kialakuló gyenge diszperziós kölcsönhatás miatt viszonylag 
magas.

 7. Színtelen, szagtalan, vízben rosszul oldódó gáz.

 8. A szilárd halmazában kovalens kötések is előfordulnak.

 9. Ha egy lufit ezzel töltenek meg, akkor az felfelé fog szállni.

10. A mélyvízi búvárpalackokban ezzel helyettesítik a nitrogént.

27. Hasonlítsd össze az etanalt és a hidrogént! Az egyetlen megfelelő betűjellel válaszolj!

A) Az etanal B) A hidrogén C) Mindkettő D) Egyik sem

 1. Standardállapotban színtelen, gáz-halmazállapotú anyag.
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 2. Vízben viszonylag jól oldódik, a vizes oldatát formalinnak nevezik.

 3. Molekulájában egy darab síkszimmetrikus kovalens kötés fordul elő.

 4. Megfelelő reakciópartnerrel szemben redukálószerként viselkedik.

 5. Bizonyos járművekben üzemanyagként alkalmazzák.

 6. Vizes oldatának semleges a kémhatása.

 7. Addíciós reakcióban is előállítható.

 8. Ecetsavból keletkezik enyhe redukcióval.

 9. Argonnal megfelelő arányban összekeverve a segítségével létrehozható olyan keverék, amelynek az azo-
nos állapotú levegőre vonatkoztatott sűrűsége 1,00.

10. A növényi olajok telítésére alkalmazzák.

28. Hasonlítsd össze a vizet és a toluolt! Az egyetlen megfelelő betűjellel válaszolj!

A) A víz B) A toluol C) Mindkettő D) Egyik sem

 1. Nagy felületi feszültséggel rendelkező folyadék.

 2. A szilárd halmazát összetartó legerősebb kölcsönhatás a kovalens kötés.

 3. Nátriummal reakcióba lép, miközben a levegőnél nagyobb sűrűségű, színtelen, szagtalan gáz képződik.

 4. Molekulájának minden atomja egyugyanazon síkban helyezkedik el.

 5. Színtelen, szagtalan, igen könnyen párolgó folyadék.

 6. Megfelelő körülmények között klórgázzal reakcióba léphet.

 7. Propanonnal korlátlanul elegyedik.

 8. A szilárd jódot nagyon könnyen feloldja.

 9. Az o-xilol konstitúciós izomere.

10. A molekulájában kevesebb elektron delokalizálódik, mint ahány szénatomot tartalmaz.

29. Hasonlítsd össze a butanont és a szén-monoxidot! Az egyetlen megfelelő betűjellel válaszolj!

A) A butanon B) A szén-monoxid C) Mindkettő D) Egyik sem

 1. Vízzel jól elegyedő folyadék.

 2. Molekulájában datív kötés található.

 3. Az égése során keletkező füstgázt vízbe vezetve, annak pH-ja csökkenni fog.

 4. Erélyes oxidációjával ecetsav is keletkezik.

 5. Bután-1-ol enyhe oxidációjával állítják elő.

 6. Vízzel reakcióba lép, miközben kétértékű gyenge sav keletkezik.

 7. Szilárd halmaza, a szárazjég, szublimációra képes szilárd anyag.

 8. Laboratóriumi körülmények között hangyasavból állítják elő.

 9. Segítségével a megfelelő szénatomszámú alkohol előállítható.

10. A vasgyártás közvetlen redukciós lépése során reagál el.
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30. Hasonlítsd össze a cellulózt és a ként! Az egyetlen megfelelő betűjellel válaszolj!

A) A cellulóz B) A kén C) Mindkettő D) Egyik sem

 1. Szilárd halmazát diszperziós kölcsönhatás tartja össze.

 2. Melegítés hatására idővel megbarnul.

 3. Szilárd halmazában az atomok (egy része) gyűrűt képez.

 4. Vízben jól oldódik, vizes oldata színtelen.

 5. Savas hidrolízis hatására kisebb molekulákra bomlik.

 6. Éghető szilárd anyag.

 7. A természetben tiszta állapotban, bányászható mennyiségben fordul elő.

 8. Műanyag, illetve robbanószer gyártásához használható makromolekuláris vegyület.

 9. Vulkanizáláshoz, illetve kozmetikai krémek készítésére használják.

10. A molekulája felépítésében 6 vegyértékelektronnal rendelkező atom (is) részt vesz.

31. Hasonlítsd össze a nátrium-kloridot és a szén-tetrakloridot! Az egyetlen megfelelő betűjellel válaszolj!

A) A nátrium-klorid B) A szén-tetraklorid C) Mindkettő D) Egyik sem

 1. Szilárd halmazában a klór kovalens kötéssel kapcsolódik.

 2. A tömegszázalékos klórtartalma nagyobb, mint a PVC-nek (illetve a vinil-kloridnak).

 3. Az égést tápláló szilárd anyag.

 4. Vízzel reakcióba lép, a keletkező termék semleges kémhatású.

 5. Tömény kénsavoldat hatására színtelen, szúrós szagú gáz szabadul fel belőle.

 6. Mesterséges vegyület.

 7. Elemi állapotú anyag klórgázzal történő reakciójával előállítható.

 8. A színtelen gázlángba kerülve a láng színe sárga színűre változik.

 9. A molekulájában ugyanannyi halogénatom található, mint a freon-12 molekulájában.

10. Mérgező vegyület.

A korábbi érettségi vizsga feladatsorokban előforduló feladatok

A vizsga szintje Vizsgaidőszak A vizsga eredeti 
nyelve

A feladat 
sorszáma A feladat elérési útvonala*

középszint 2012. október magyar 4. https://bit.ly/2SV0lto

középszint 2020. május angol 2. https://bit.ly/3d3Lzap

emelt szint 2012. október magyar 3. https://bit.ly/3j4idfS

*A linkek utolsó megtekintésének időpontja: 2021. 06. 22.
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33. TÁBlÁzAToS FElAdATok

1. cHmOn összetételű vegyületek

Az alábbi táblázatban CHmOn összetételű vegyületek szerepelnek. A táblázatba beírt információk alapján határozd meg 
a sorszámmal ellátott cellák tartalmát!

A vegyület 
neve m értéke n értéke Egy jellemző tulajdonsága Egy jellemző reakciója

1. 2. 3. Az ecetsavval észtert képez.
Reakciója nátriummal:

4.

5. 6. 7. Vizes oldatát biológiai preparátumok tartós 
tárolásához használjuk.

A Fehling-próbájának egyenlete:

8.

9. 10. 11. NaOH-dal reagálva sziksót kapunk.
Bomlásának egyenlete:

12.

13. 14. 15. Molekulája karboxilcsoportot tartalmaz.
Az ezüsttükörpróbájának 

egyenlete:

16.

2. reakciótípusok

Az alábbi táblázatban különböző reakciók és típusaik jelennek meg. A táblázatba beírt információk alapján határozd 
meg a sorszámmal ellátott cellák tartalmát! Minden reakció esetében elegendő EGY típust megadni akkor is, ha az 
adott reakció több típusba is besorolható!

A felírandó reakció rendezett egyenlete A keletkező termék(ek) 
neve

A reakció 
típusa

A cink reakciója a tömény kénsavval:

1.
2. 3.

Az etanol és tömény kénsav elegyét 160 °C-ig melegítve lejátszódó reakció:

4.
5. 6.

A nátrium-hidroxid-oldat és a klórgáz reakciója:

7.
8. 9.

A benzol reakciója brómmal:

10.
11. 12.

Az acetilén reakciója a vízzel:

13.
14. 15.

A nátrium-jodid-oldat reakciója az ólom(II)-nitrát-oldattal:

16.
17. 18.

A cink reakciója tömény nátrium-hidroxid-oldattal:

19.
20. 21.

Salétromsavoldat reakciója kálium-hidroxid-oldattal:

22.
23. 24.
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3. Nitrogéntartalmú vegyületek összehasonlítása

Az alábbi táblázatban nitrogéntartalmú szervetlen és szerves vegyületek szerepelnek. A táblázatba beírt információk 
alapján határozd meg a sorszámmal ellátott cellák tartalmát!

A vegyület neve
A MOLEKULA szerkezeti képlete 

(a kötő és nemkötő elektronpárok 
jelölésével)

A nitrogénatom 
oxidációs száma a 

vegyületben

A vegyület egy jellemző 
tulajdonsága vagy reakciója

glicin 1. 2.
Reakciója NaOH-dal:

3.

4. 5. 6. Elvégezhető vele a szökőkútkísérlet.

nitrogén-dioxid 7.
Reakciója vízzel:

8.

karbamid 9. 10.
Vizes oldatának kémhatása:

11.

dietil-amin 12. 13.
Reakciója HCl-dal:

14.

4. 5 atomos vegyületek sajátságai

Az alábbi táblázatban olyan vegyületek szerepelnek, amelyek molekulái öt atomot tartalmaznak. A táblázatba előze-
tesen beírt információk alapján azonosítsd a vegyületeket, majd határozd meg a sorszámmal ellátott cellák tartalmát!

A vegyület 
neve

A molekula szerkezeti képlete
(a kötő és nemkötő elektronpárok 

jelölésével)
A vegyület tulajdonsága

A vegyület egy jellemző 
reakciójának rendezett 

egyenlete

1. 2. Hőbontásával acetilén állítható elő.
Reakciója klórgázzal:

3.

4. 5. Ezüsttel a tömény vizes oldata 
vörösbarna színű gázt képez.

Híg oldatának reakciója 
rézzel:

6.

7. 8.

Bódító, altató hatású illatú folyadék, 
nem éghető, a jód lila színnel 

oldódik benne, csak nagyon kissé 
poláris. 

9. 10. A szilícium-dioxid és folysav 
reakciójával keletkezik.

11. 12. Karbonsav.
Reakciója brómmal:

13.
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5. A salétromsav reakciói

Az alábbi táblázatban a salétromsav reakcióit vizsgáljuk. A táblázatba beírt információk alapján határozd meg a sor-
számmal ellátott cellák tartalmát!

A savoldat 
töménysége A reaktáns A rendezett 

reakcióegyenlet A termék(ek) neve A termék(ek) jellemzői

híg ammónia 1. 2.
A keletkező termék felhasználási 

területe:

3.

4. 5. 6.
réz(II)-nitrát,  

nitrogén-monoxid, 
víz

A keletkező gáz színe:

7.

8. 9. 10. nitrobenzol, víz
A nitrobenzol felhasználási területe:

11.

tömény glicerin 12. 13.
Melyik vegyületcsaládba tartozik a 

termék?

14.

tömény cink 15. 16.
A keletkező gáz színe:

17.

6. Gáz-halmazállapotú anyagok tulajdonságai

Az alábbi táblázatban szervetlen és szerves gázok tulajdonságait hasonlítjuk össze. A táblázatba beírt információk 
alapján határozd meg a sorszámmal ellátott cellák tartalmát!

A gáz egy jellemzője A gáz 
neve

A gáz 
színe

A gáz vízoldhatósága 
(jó/közepes/rossz) A gáz egy jellemző reakciója

A fémionok többségével sötét színű 
csapadékot képez, záptojásra emlékeztető 

szagú.
1. 2. 3.

Égése oxigénfeleslegben:

4.

Elemi gáz, amely izzó nátriummal fehér füst 
képződése és sárga színű fényjelenség közben 

reagál.
5. 6. 7.

Reakciója buta-1,3-diénnel 
1 : 2 arányban:

8.

Ammóniára emlékeztető szagú, annál 1,82-
szor nagyobb moláris tömegű szerves gáz. 9. 10. 11.

Reakciója vízzel:

12.

Édeskés illatú telítetlen szénhidrogén, segíti a 
gyümölcsök érését. 13. 14. 15.

Reakciója brómmal:

16.

Inert gázként viselkedő elemi gáz, 
hidrogéngázra vonatkoztatott sűrűsége 2,00. 17. 18. 19.
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7. A víz reakciói

Az alábbi táblázatban a víz kémiai tulajdonságait vizsgáljuk. A táblázatba beírt információk alapján határozd meg a 
sorszámmal ellátott cellák tartalmát!

Reakciópartner Reakcióegyenlet A termék(ek) neve A reakció típusa

égetett mész 1. 2. 3.

4. 5. etanol 6.

nátrium 7. 8. 9.

izopropil-acetát 10. 11. 12.

13. 14. acetaldehid 15.

16. 17. kénessav 18.

etil-metil-amin 19. 20.

8. észterképződési reakciók

Az alábbi táblázatban különböző észterek előállítását vizsgáljuk. A táblázatba beírt információk alapján határozd meg 
a sorszámmal ellátott cellák tartalmát!

Az alkohol A sav Reakcióegyenlet A keletkezett észter neve

1. 2. 3. metil-pentanoát

glicerin salétromsav 4. 5.

6. 7. 8. etil-benzoát

propán-2-ol hangyasav 9. 10.

11. 12. 13. glicerin-tripalmitát

9. vegyületek, amelyek molekulái síkalkatúak

Az alábbi táblázatban olyan vegyületek fordulnak elő, amelyek molekulájában minden atom ugyanabban a síkban 
van. A táblázatba beírt információk alapján határozd meg a sorszámmal ellátott cellák tartalmát!

A vegyület neve
A molekula szerkezeti 

képlete (a kötő és nemkötő 
elektronpárok jelölésével)

Szilárd állapotban a 
molekulák között működő 
legerősebb kölcsönhatás

A vegyület 
halmazállapota 

(25 °C, 0,101 MPa)

A vegyület 
színe

etén 1. 2. 3. 4.

kén-trioxid 5. 6. 7. 8.

víz 9. 10. 11. 12.

benzol 13. 14. 15. 16.

buta-1,3-dién 17. 18. 19. 20.

kénhidrogén 21. 22. 23. 24.

tetrafluoretén 25. 26.
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A vegyület neve
A molekula szerkezeti 

képlete (a kötő és nemkötő 
elektronpárok jelölésével)

Szilárd állapotban a 
molekulák között működő 
legerősebb kölcsönhatás

A vegyület 
halmazállapota 

(25 °C, 0,101 MPa)

A vegyület 
színe

bór-trifluorid 27. 28.

kén-dioxid 29. 30. 31. 32.

klóretén 33. 34.

metanal 35. 36. 37. 38.

10. ionvegyületek tulajdonságai

Az alábbi táblázatban különböző ionvegyületek fordulnak elő. A táblázatba beírt információk alapján határozd meg a 
sorszámmal ellátott cellák tartalmát! Ha az adott vegyület nem oldódik vízben, az utolsó két oszlopban helyezz el egy 
vízszintes vonalat! Ha a vegyület vizes oldatának kémhatása semleges, ott az utolsó oszlopban helyezz el egy vízszintes 
vonalat!

Az ionvegyület 
képlete Az ionvegyület neve Az ionvegyület 

egy másik neve

Az ionvegyület vizes 
oldatának  

a kémhatása

A semlegestől eltérő kémhatás 
esetén a kémhatást eredményező 

reakció egyenlete

1. nátrium-acetát 2. 3. 4.

5. 6. sziksó 7. 8.

CaCO3 9. 10. 11. 12.

13. 14. aminoecetsav 15. 16.

17. 18. konyhasó 19. 20.

11. A víz, az etanol és az aceton tulajdonságai

Az alábbi táblázatban a víz, az etanol és az aceton tulajdonságait hasonlítjuk össze. A táblázatba beírt információk 
alapján határozd meg a sorszámmal ellátott cellák tartalmát! Ahol szükséges, használd a Négyjegyű függvénytáblá-
zatok című könyv adatait!

A víz Az etanol Az aceton

A molekulájának szerkezeti képlete (a kötő és nemkötő elektronpárok 
jelölésével) 1. 2. 3.

Azon szénatom oxidációs száma, amelyhez az oxigén kapcsolódik 4. 5.

A molekula polaritása 6. 7. 8.

Kristályrácstípusa szilárd állapotban 9. 10. 11.

A legerősebb kölcsönhatás a molekulák között szilárd halmazállapotban 12. 13. 14.

Halmazállapota (25 °C-on, 0,101 MPa nyomáson) 15. 16. 17.

Színe 18. 19. 20.

Forráspontja a benzolhoz képest (alacsonyabb/közel azonos/magasabb) 21. 22. 23.

Sűrűsége a szén-tetrakloridhoz képest (kisebb/közel azonos/nagyobb) 24. 25. 26.

Jóddal képzett oldatának színe 27. 28. 29.
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A víz Az etanol Az aceton

Tökéletes égésének rendezett reakcióegyenlete 30. 31.

A fenolftaleinindikátor színe ebbe az anyagba cseppentve 32. 33. 34.

Reakciója káliummal 35. 36.

Egy konkrét példa a hétköznapi felhasználására 37. 38. 39.

12. klórtartalmú vegyületek összehasonlítása

Az alábbi táblázatban a hidrogén-klorid, a nátrium-klorid és a szén-tetraklorid tulajdonságait hasonlítjuk össze. A táb-
lázatba beírt információk alapján határozd meg a sorszámmal ellátott cellák tartalmát! Ahol szükséges, használd a 
Négyjegyű függvénytáblázatok című könyv adatait!

A hidrogén-klorid A nátrium-klorid A szén-tetraklorid

Összegképlete 1. 2. 3.

A klór oxidációs száma a vegyületben 4. 5. 6.

Kristályrácstípusa szilárd állapotban 7. 8. 9.

A legerősebb kölcsönhatás a kristályrácsban 10. 11. 12.

Halmazállapota (25 °C-on, légköri nyomáson) 13. 14. 15.

Színe 16. 17. 18.

Forráspontjuk növekvő sorrendben 19.

Vízoldhatóságuk 20 °C hőmérsékleten, növekvő sorrendben 20.

Ha oldódik vízben, a vizes oldatának kémhatása  
(ha nem oldódik, írd oda, hogy „nem oldódik”) 21. 22. 23.

Reakciója ezüst(I)-nitrát-oldattal  
(ha nem reagál, akkor írd oda, hogy „nem reagál”) 24. 25. 26.

Egy lehetséges reakció az előállítására 27. 28. 29.

Élettani hatása 30. 31. 32.

Egy konkrét példa a felhasználására 33. 34. 35.

13. redukáló hatású anyagok tulajdonságainak összehasonlítása

Az alábbi táblázatban redukáló hatású anyagok tulajdonságait hasonlítjuk össze. A táblázatba beírt információk alap-
ján határozd meg a sorszámmal ellátott cellák tartalmát! Ahol szükséges, használd a Négyjegyű függvénytáblázatok 
című könyv adatait!

A hangyasav A vas Az etanal

Kémiai jele 1. 2. 3.

Kristályrácstípusa szilárd állapotban 4. 5. 6.

A legerősebb kölcsönhatás a kristályrácsban 7. 8. 9.

Halmazállapota (25 °C-on, légköri nyomáson) 10. 11. 12.
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A hangyasav A vas Az etanal

Színe 13. 14. 15.

Reakciója ezüst(I)ionnal megfelelő közegben 16. 17. 18.

Egy lehetséges reakció az előállítására 19. 20. 21.

Élettani hatása 22. 23. 24.

Egy konkrét példa a felhasználására 25. 26. 27.

14. molekulájukban két oxigénatomot tartalmazó anyagok 
összehasonlítása

Az alábbi táblázatban két oxigénatomot tartalmazó anyagok tulajdonságait hasonlítjuk össze. A táblázatba előzetesen 
beírt információk alapján azonosítsd az anyagokat, majd határozd meg a sorszámmal ellátott cellák tartalmát!

Név
A molekula szerkezeti 

képlete (a kötő és nemkötő 
elektronpárok jelölésével)

Halmazállapota 
(25 °C, 0,1 MPa) Egy jellemző tulajdonsága Egy reakciója

1. 2. 3. A levegő kb. 0,04%-a, a fotoszintézis 
alapanyaga.

Reakció 
magnéziummal:

4.

5. 6. 7. A legkisebb moláris tömegű 
karbonsav.

Reakció brómmal:

8.

9. 10. 11. A pirit pörkölésekor keletkező gáz.
Reakció vízzel:

12.

13. 14. 15. Régebben fagyálló készítésére 
használták.

Reakció nátriummal:

16.

17. 18. 19. Az egyetlen akirális fehérjealkotó 
aminosav.

Reakció hidrogén-
klorid-oldattal:

20.

21. 22. 23. Levegőre vonatkoztatott sűrűsége 
1,10.

Reakció vassal:

24.

25. 26. 27. A legkisebb szénatomszámú észter.
Reakció nátrium-
hidroxid-oldattal:

28.

29. Vörösbarna színű gáz.
Dimerizációs reakció:

30.

31. 32. 33. Moláris tömege megegyezik a 
kénhidrogén moláris tömegével.

Katalitikus bomlása:

34.

35. 36. Ételízesítésre használt savanyú 
folyadék.

Reakció metanollal:

37.

38. 39. A NO2 vízzel való reakciójában ez is 
keletkezik.
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15. dinamikus egyensúlyi rendszerek vizsgálata

Az alábbi táblázatban különböző dinamikus egyensúlyi rendszereket vizsgálunk. A táblázatba beírt információk alap-
ján határozd meg a sorszámmal ellátott cellák tartalmát!

Az 1. kiindulási 
anyag

A 2. kiindulási 
anyag Reakcióegyenlet

Merre tolódik el az egyensúly, ha…

növeljük a nyomást a 
rendszerben?

a legkisebb moláris tömegű anyagot 
elvezetjük a rendszerből?

kén-dioxid oxigén 1. 2. 3.

hidrogén nitrogén 4. 5. 6.

etanol metánsav 7. 8. 9.

szén vízgőz 10. 11. 12.

jódgőz hidrogén 13. 14. 15.

16. A kénhidrogén, a metil-amin és a fehérfoszfor összehasonlítása

Az alábbi táblázatban a kénhidrogén, a metil-amin és a fehérfoszfor tulajdonságait hasonlítjuk össze. A táblázatba 
beírt információk alapján határozd meg a sorszámmal ellátott cellák tartalmát! Ahol szükséges, használd a Négyjegyű 
függvénytáblázatok című könyv adatait!

A kénhidrogén A metil-amin A fehérfoszfor

A molekulájának szerkezeti képlete  
(a kötő és nemkötő elektronpárok jelölésével) 1. 2. 3.

A molekula polaritása 4. 5. 6.

A legerősebb kölcsönhatás a molekulák között szilárd 
halmazállapotban 7. 8. 9.

Halmazállapota (25 °C-on, 0,1 MPa nyomáson) 10. 11. 12.

Színe 13. 14. 15.

Szaga 16. 17. 18.

Melyiknek a legmagasabb a forráspontja? 19.

Melyiknek a legalacsonyabb az olvadáspontja? 20.

Vízoldhatósága (jó, rossz) 21. 22. 23.

Vizes oldatának kémhatása (ha oldódik vízben) 24. 25. 26.

Tökéletes égésének rendezett reakcióegyenlete 27. 28.

Élettani hatása 29. 30. 31.
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17. katalitikus folyamatok vizsgálata

Az alábbi táblázatban különböző olyan reakciókat vizsgálunk, amelyek esetében a katalizátor alkalmazása elengedhe-
tetlen ahhoz, hogy az átalakulás megfelelő sebességgel menjen végbe. A táblázatba beírt információk alapján határozd 
meg a sorszámmal ellátott cellák tartalmát!

A vizsgált reakció egyenlete Az alkalmazott 
katalizátor A keletkező termékkel kapcsolatos információ

Az etén és hidrogén reakciója:

1.
2.

A termék reakciója 1 mol klórral:

3.

A benzol reakciója brómmal 1 : 1 
anyagmennyiség-arányban:

4.
5.

A szerves termékben található szigma-kötések 
száma:

6.

A hidrogén-peroxid bomlása:

7.
8.

A keletkező vegyület reakciója kalcium-
karbiddal:

9.

A nitrogén és hidrogén reakciója:

10.
11.

A termék molekulájában megfigyelhető kötések 
által bezárt szög értéke:

12.

Az ecetsav és etanol reakciója:

13.
14.

A szerves termék nátrium-hidroxid-oldattal való 
reakciójának termékei:

15.

18. Azonos moláris tömegű anyagok összehasonlítása

Az alábbi táblázatban olyan anyagokat vizsgálunk, amelyeknek moláris tömege 28 
g

mol
. A megadott információk 

alapján azonosítsd a három anyagot, és határozd meg a sorszámmal ellátott cellák tartalmát!

Az anyag neve 1. 2. 3.

A molekulájának szerkezeti képlete  
(a kötő és nemkötő elektronpárok jelölésével) 4. 5. 6.

Egy molekulába található atomok száma 2 6 2

A molekulában található kovalens kötések 
száma 7. 8. 9.

A molekula polaritása 10. 11. 12.

Reakciója hidrogénnel 13. 14. 15.

Égésének reakcióegyenlete oxigénfeleslegben,  
a megfelelő hőmérsékleten 16. 17. 18.

Ipari előállításának módja
a cseppfolyós 

levegő frakcionált 
desztillációjával

19. 20.
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19. A hidrogén-klorid-gáz, illetve vizes oldatának kémiai tulajdonságai

Az alábbi táblázatban a hidrogén-klorid, illetve vizes oldatának reakcióit vizsgáljuk. A táblázatba beírt információk 
alapján határozd meg a sorszámmal ellátott cellák tartalmát! Amennyiben egy reakció több típusba is besorolható, 
elegendő az egyiket megadni.

Reakciópartner Reakcióegyenlet A termék(ek) neve A reakció típusa

oltott mész 1. 2. 3.

4. 5. vinil-klorid 6.

nátrium 7. 8. 9.

etén 10. 11. 12.

vas 13. 14. 15.

16. 17. kén-dioxid, nátrium-klorid, víz 18.

hamuzsír 19. 20. 21.

22. 23. ammónium-klorid 24.

20. Folyadékok vizsgálata

Az alábbi táblázatban olyan anyagokat vizsgálunk, amelyek standard körülmények között folyékony halmazállapo-
túak. A táblázatba beírt információk alapján határozd meg a sorszámmal ellátott cellák tartalmát!

A vizsgált anyag egy jellemzője A folyadék 
neve

A folyadék egy molekulájának 
szerkezeti képlete (a kötő és 

nemkötő elektronpárok jelölésével)

A folyadék egy jellemző 
reakciója

Vörösbarna színű elem. 1. 2. Reakciója propénnel: 3.

130 °C hőmérsékleten vízelimináció 
közben dimetil-éterré alakul. 4. 5. Reakciója réz(II)-oxiddal: 6.

Nátrium-kloriddal reagálva 
glaubersóvá alakul. 7. 8. Tömény oldatának reakciója 

rézzel: 9.

Az ecetsav konstitúciós izomerje. 10. 11. Reakciója nátrium-hidroxid-
oldattal: 12.

A legkisebb szénatomszámú keton. 13. 14. Tökéletes égésének 
rendezett egyenlete: 15.

21. A hidrogén szervetlen és szerves kémiai reakciói

Az alábbi táblázatban a hidrogén szervetlen és szerves kémiai reakcióit vizsgáljuk. A táblázatba beírt információk alap-
ján határozd meg a sorszámmal ellátott cellák tartalmát! Amennyiben egy reakció több típusba is besorolható, elegen-
dő az egyiket megadni.

Reakciópartner Reakcióegyenlet A termék(ek) neve A reakció típusa

réz(II)-oxid 1. 2. 3.

4. 5. etilén 6.

olajsav összegképletekkel: 7. 8. 9.
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Reakciópartner Reakcióegyenlet A termék(ek) neve A reakció típusa

10. 11. víz 12.

nátrium 13. 14. 15.

izoprén hidrogénfelesleg 
alkalmazásával: 16. 17. 18.

A korábbi érettségi vizsga feladatsorokban előforduló feladatok

A vizsga szintje Vizsgaidőszak A vizsga eredeti 
nyelve

A feladat 
sorszáma A feladat elérési útvonala*

középszint 2006. május magyar 4. https://bit.ly/3enVZCv

középszint 2006. október magyar 4. https://bit.ly/3wK5Zwa

középszint 2007. október magyar 5. https://bit.ly/3ejdCmW

középszint 2009. május magyar 3. https://bit.ly/3raOgNi

középszint 2010. október magyar 6. https://bit.ly/3B9woqW

középszint 2012. október magyar 1. https://bit.ly/3rnY1rP

középszint 2012. október magyar 6. https://bit.ly/3Bge1AC

középszint 2013. október magyar 6. https://bit.ly/3i7ze6W

középszint 2015. október magyar 3. https://bit.ly/3wHoFg3

középszint 2017. május angol 7. https://bit.ly/3elYm8W

középszint 2019. október magyar 3. https://bit.ly/3xHefyd

középszint 2019. október magyar 4. https://bit.ly/36RaaMt

középszint 2020. május magyar 7. https://bit.ly/2UcH8Ea

középszint 2020. október magyar 4. https://bit.ly/3ekMT9Q

középszint 2021. május magyar 4. https://bit.ly/36R91o9

középszint 2021. május magyar 5. https://bit.ly/36HcLIo

emelt szint 2006. május magyar 3. https://bit.ly/36CGbaO

emelt szint 2009. május magyar 1. https://bit.ly/3xHUM0B

emelt szint 2010. május magyar 5. https://bit.ly/3wLgXS1

emelt szint 2010. október magyar 5. https://bit.ly/3enQrYS

emelt szint 2012. október magyar 4. https://bit.ly/3xHFFEm

emelt szint 2014. május magyar 1. https://bit.ly/3ifKaiO

emelt szint 2019. október magyar 2. https://bit.ly/3kioQvJ

emelt szint 2019. október magyar 4. https://bit.ly/3hCXNd0

emelt szint 2020. május angol 4. https://bit.ly/3xLpeqz

emelt szint 2020. május angol 5. https://bit.ly/2U64D1O

* A linkek utolsó megtekintésének időpontja: 2021. 07. 15.
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34. ElEmzŐ éS kÍSérlETElEmzŐ FElAdATok

1. Az alkoholok vizsgálata

Egy sötét színű csempe egyik sarkába borszeszt, egy másik sarkába pedig glicerint cseppentünk.

A) Add meg a két alkohol szabályos nevét!

B) Melyik alkohol fog előbb elpárologni? Mi ennek a magyarázata?

Három kémcsőbe rendre a következő folyadékok 2-2 ujjnyi mennyiségét öntjük: metil-alkohol, izopropil-alkohol és 
etilén-glikol. Mindegyik folyadékba olyan rézdrótot merítünk, amelyiket előzetesen gázlángon hevítettünk.

C) Sorolj fel három olyan fizikai tulajdonságot, amely alapján nem lehetne megkülönböztetni a három alkoholt!

D) Írd fel a kihevített rézdrót által beindított reakciók rendezett egyenletét! Add meg a keletkező szerves vegyü-
letek nevét!

E) Mely eset(ek)ben jön létre olyan vegyület, amelyik adja a Fehling-próbát? Írd fel a pozitív Fehling-próbák 
rendezett reakcióegyenletét!

F) Rajzold fel egy olyan alkohol szerkezeti képletét, amelyik nem lépne reakcióba a kihevített rézdróttal! Add 
meg az alkohol szabályos nevét!

Egy megerősített falú edényben óvatosan összekeverünk egy kevés glicerint, tömény salétromsavat és tömény 
kénsavat. Óvatos melegítés közben reakció játszódik le.

G) Írd fel a lejátszódó reakció rendezett egyenletét! Nevezd el a keletkező szerves vegyületet!

H) Milyen típusú vegyület keletkezik a reakcióban?

I) Milyen szerepe van a folyamatban a tömény kénsavnak?

J) Mi a neve a tömény salétromsav és tömény kénsav megfelelő arányú elegyének?

K) Miért volt fontos, hogy megerősített falú edényben, óvatosan végezzük az összekeverést?

L) Milyen élettani hatása van a kiindulási elegy egyes komponenseinek, illetve a terméknek?

Egy gömblombikban propán-1-olt, etanolt, illetve tömény kénsavat keverünk össze, majd óvatosan kb. 130 °C-ra 
melegítjük.

M) Írd fel az összes lehetséges végbemenő folyamat reakcióegyenletét! Nevezd el a keletkező szerves vegyüle-
teket!

N) Milyen típusú reakciók játszódnak le?

O) Milyen szerepet tölt be a tömény kénsav a folyamatban?

P) Hogyan lehetne elérni, hogy csak az öt szénatomot tartalmazó termék keletkezzen? Milyen kiindulási anya-
gokra volna ehhez szükség?

Nagy mennyiségű bután-1-olt tartalmazó edénybe nátriumdarabkát dobunk. A reakció lejátszódása után fenolf-
talein vizes oldatát cseppentjük az edénybe.

Q) Írd fel a lejátszódó reakció rendezett egyenletét! Nevezd el a keletkező szerves vegyületet!

R) Milyen színű kezdetben a fenolftalein vizes oldata?

S) Milyen színű lesz a fenoltftalein vizes oldata a kísérlet végén? Mi ennek az oka?
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Etanolt és hangyasavat keverünk össze tömény kénsavval, majd óvatosan melegítjük a folyadékelegyet.

T) Írd fel a lejátszódó reakció egyenletét! Nevezd el a reakció során keletkező szerves vegyületet!

U) Melyik alkohollal kellene a hangyasavat reagáltatnunk ahhoz, hogy királis terméket kapjunk? Add meg egy, 
a várt eredmény eléréséhez megfelelő alkohol szerkezeti képletét és szabályos nevét!

2. vizes oldatok kémhatása
Hat kémcsőben rendre a következő anyagok kis mennyiségét helyezzük el: etanol, alumínium-nitrát, nátrium-ace-
tát, butanal, égetett mész, fenol. Mindegyikhez annyi desztillált vizet öntünk, hogy végül 3 ujjnyi oldatot kapjuk. 
A vizes oldatokhoz univerzál indikátort cseppentünk.

A) Rajzold fel az etanol, a butanal, valamint a fenol szerkezeti képletét, jelölve a kötő és nemkötő elektronpá-
rokat!

B) Milyen kémhatást jelez az indikátor az egyes oldatok esetében?

C) Írd fel a semlegestől eltérő kémhatások esetében a kémhatás kialakulásáért felelős ionegyenletet!

Egy másik kísérletben különböző elemeket reagáltatunk vízzel, majd megvizsgáljuk az így létrejött oldatok kém-
hatását.

D) Nevezz meg egy olyan elemet, amelyiket ha vízzel reagáltatunk, savas kémhatású oldat keletkezik! Írd fel az 
elem és a víz között végbemenő reakció rendezett egyenletét!

E) Nevezz meg három olyan elemet, amelyiket ha vízzel reagáltatunk, lúgos kémhatású oldat keletkezik! Írd fel 
mindhárom elem esetében a lejátszódó reakció rendezett egyenletét!

A megnövekedett gyomorsav mennyiségének csökkentésére sokan – legtöbbször a szakorvosi ellenjavallatok elle-
nére – ún. lúgos vizet fogyasztanak.

F) Mi a gyomorsav fő komponense, amelyik felelős a savas kémhatásért? Írd fel ennek az összetevőnek a reak-
cióját vízzel!

G) Nevezz meg egy olyan aniont, amelyet a lúgos vizek biztosan nagy mennyiségben kell hogy tartalmazzanak 
ahhoz, hogy az adott ásványvíz pH-ja 7-nél valóban nagyobb legyen! Írd fel ennek az anionnak a reakcióját 
vízzel!

Metil-formiát kis mennyiségét sztöchiometrikus mennyiségű lúgkőoldattal reagáltatjuk.

H) Írd fel a lejátszódó reakció rendezett egyenletét! Nevezd el a keletkező termékeket!

I) Milyen kémhatású lesz a keletkező vizes oldat? Amennyiben a semlegestől eltérő kémhatás alakul ki, írd fel a 
kémhatás kialakulásáért felelős ionegyenletet!

3. A klór és néhány klórtartalmú vegyület vizsgálata
Megfelelően működő vegyifülke alatt három üveghengerben klórgázt állítunk elő.

A) Milyen anyagok szükségesek az előállításhoz? Írd fel a lejátszódó reakció rendezett egyenletét! Milyen típusú 
reakcióban keletkezik a klórgáz?

B) Mi történik, ha az első üveghengerben lévő klórgázba egy színes, nedves ruhadarabot tartunk? Mi a jelenség 
magyarázata?

C) Mit tapasztalunk, ha a második üveghengerbe egy olyan vattát tartunk, amelyet előzetesen kálium-jodid-ol-
datba mártottunk? Írd fel a lejátszódó folyamat rendezett egyenletét!
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D) Mennyiben változna a 2. üveghenger esetében a tapasztalat, ha a vattát előzetesen kálium-jodidos keményí-
tőoldatba merítettük volna? Mi az eltérő tapasztalat magyarázata?

E) A harmadik üveghengerbe izzó nátriumdarabkát tartunk. Mit tapasztalunk? Írd fel a lejátszódó reakció ren-
dezett egyenletét!

Egy újabb vizsgálat során – megfelelően működő elszívófülke alatt – a fejlődő klórgázt nátrium-hidroxid-oldatba 
vezetjük.

F) Írd fel a lejátszódó reakció egyenletét!

G) Mennyi a klór oxidációs száma az egyes termékekben?

H) Mire használják azt a terméket, amelyben a klór oxidációs száma a (leg)nagyobb?

Egy ipari folyamat során a klórgázt 1 : 1 térfogatarányban etánhoz keverik, majd a megfelelő körülmények biztosí-
tása közben reakció játszódik le.

I) Írd fel a lejátszódó reakció egyenletét! Nevezd el a keletkező szerves terméket! Milyen típusú reakció játszódott le?

J) Milyen más anyagok felhasználásával lehetne ugyanezt a szerves terméket előállítani? A  válaszod reak-
cióegyenlet felírásával igazold!

K) A szerves terméket tömény nátrium-hidroxid-oldattal reagáltatják, miközben erősen hevítik. Írd fel a lejátszó-
dó reakció rendezett egyenletét, nevezd el a keletkező szerves terméket, illetve add meg a reakció típusát!

L) Miben változott volna a K) alpontban jelölt átalakulás, ha híg nátrium-hidroxid-oldatot alkalmaztunk volna 
enyhe melegítés mellett? Az állításodat reakcióegyenlet írásával támaszd alá!

A halogéntartalmú szerves oldószerek alkalmazását igyekeznek a minimálisra csökkenteni. Az ilyen oldószerek ma-
radványait külön edényben kell gyűjteni!

M) Nevezz meg két halogéntartalmú oldószert, és add meg az összegképletüket!

N) Milyen megfontolás alapján száműzik a gyakorlatból a halogéntartalmú oldószereket? Az indoklásban a kör-
nyezetvédelmi kérdéseket is vedd figyelembe!

O) Milyen előnyös tulajdonságai lehetnek a halogéntartalmú oldószereknek?

A vinil-klorid polimerizációjával poli-vinil-kloridot kapunk.

P) Rajzold fel a vinil-klorid szerkezeti képletét, jelölve a kötő és nemkötő elektronpárokat is!

Q) Írd fel a vinil-klorid polimerizációjának egyenletét!

R) Nevezd meg a poli-vinil-klorid két felhasználási területét!

S) Milyen levegőt szennyező anyagok keletkeznek a poli-vinil-klorid égése során?

4. A reakciók sebessége
Közepes sebességű és pillanatszerű reakciókat vizsgálunk. Öt sorszámozott kémcsőben (1–5.) öt különböző oldat 
található, amelyekkel a következő kísérleteket végezzük el:

	◉ az 1. kémcsőben lévő híg konyhasóoldathoz híg ezüst(I)-nitrát-oldatot csepegtetünk;
	◉ a 2. kémcsőben található híg brómoldathoz tömény hangyasavoldatot adagolunk;
	◉ a 3. kémcsőben nátrium-tioszulfát-oldathoz sósavat keverünk;
	◉ a 4. kémcsőben kálium-szulfát-oldatot adagolunk bárium-nitrát-oldathoz;
	◉ az 5. kémcsőben található propanal vizes oldatához ammóniás ezüst(I)-nitrát-oldatot adunk, és óvatosan me-

legítjük a kémcső tartalmát.
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152 IV. ÖSSZETETT FELADATOK

A) Hogyan lehet gyorsítani egy reakciót? Nevezz meg három lehetőséget!

B) Mondj két példát lassú reakcióra!

C) Közepes sebességű vagy pillanatszerű reakció játszódik-e le az 1.  kémcsőben? Milyen változás figyelhető 
meg? Írd fel a reakció ionegyenletét! Milyen változást figyelhettünk volna meg, ha konyhasóoldat helyett 
kálium-jodid-oldatot öntünk előzetesen a kémcsőbe?

D) Közepes sebességű vagy pillanatszerű reakció játszódik-e le a 2.  kémcsőben? Milyen változás figyelhető 
meg? Írd fel a reakció rendezett egyenletét!

E) A 3. kémcsőben lejátszódó folyamat rendezendő egyenlete:

… Na2S2O3 + … HCl → … NaCl + … H2O + … SO2 + … S

Rendezd a reakcióegyenletet! Közepes sebességű vagy pillanatszerű reakció játszódik-e le? Milyen változás figyel-
hető meg a kémcsőben?

F) Közepes sebességű vagy pillanatszerű reakció játszódik-e le a 4.  kémcsőben? Milyen változás figyelhető 
meg? Írd fel a reakció ionegyenletét! Írd fel a reakcióra vonatkozó sebességi egyenletet, ha azt feltételezzük, 
hogy egyszerű reakcióról van szó!

G) Közepes sebességű vagy pillanatszerű reakció játszódik-e le az 5. kémcsőben? Milyen változás figyelhető 
meg? Írd fel a reakció rendezett egyenletét! Rajzold fel a keletkező szerves termék szerkezeti képletét, jelölve 
a kötő és nemkötő elektronpárokat is!

A radioaktív bomlások egyszerű reakcióknak tekinthetők. Vannak közöttük olyanok, amelyek pillanatszerűek, de 
olyanok is, amelyek igen lassúak.
Egy viszonylag gyorsan bomló radioaktív izotóp felezési ideje 100 perc.

H) Mennyi idő szükséges a teljes izotópmennyiség 75,0%-ának átalakulásához?

I) A 75,0%-nyi mennyiség átalakulása után még mennyi időt kell várni arra, hogy a teljesen átalakult részecskék 
aránya 87,5% legyen?

5. oxidáció és redukció
Nitrogén-dioxidot nyeletünk el desztillált vízben, oxigénmentes környezetben.

A) Írd fel a lejátszódó reakció egyenletét! Jelöld az oxidációs számokban bekövetkező változásokat!

B) Milyen reakció ment volna végbe oxigéndús környezetben? Írd fel az így végbemenő reakció rendezett 
egyenletét, és jelöld az oxidációsszám-változásokat!

Kén-dioxidot vezetünk Lugol-oldatba.

C) Milyen színváltozást figyelhetünk meg?

D) Írd fel a lejátszódó reakció egyenletét! Jelöld az oxidációs számokban bekövetkező változásokat!

E) Milyen szerepet játszott a kén-dioxid a folyamatban?

F) Miben tért volna el a tapasztalat, ha a kén-dioxidot kénhidrogénes vízbe vezettük volna? A  bekövetkező 
tapasztalatot reakcióegyenlet írásával igazold!

G) Milyen oxidációsszám-változás következik be a kénhidrogénes folyamatban? Ezek alapján milyen szerepet 
játszana a reakcióban a kén-dioxid?
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Rézforgácsot forró, tömény kénsavoldatba teszünk.

H) Milyen változásokat figyelhetünk meg?

I) Írd fel a lejátszódó reakció egyenletét! Jelöld az oxidációs számokban bekövetkező változásokat!

J) Milyen kémhatású lesz az oldat, ha tudjuk, hogy a kénsav teljes mennyisége elfogy a folyamatban?

Az acetilént megfelelő körülmények között vízzel reagáltatjuk.

K) A szerves vegyületek szerkezeti képleteivel írd fel a lejátszódó reakció egyenletét! Jelöld az oxidációs szá-
mokban bekövetkező változásokat!

L) Nevezd el a képződő szerves vegyületet!

M) A redoxireakció mellett milyen más típusba sorolható a folyamat?

A pentán-2-olba kihevített rézdrótot mártunk.

N) Milyen változást figyelhetünk meg?

O) A szerves vegyületek szerkezeti képleteivel írd fel a lejátszódó reakció egyenletét! Jelöld az oxidációs szá-
mokban bekövetkező változásokat!

P) Nevezd el a keletkező szerves vegyületet!

A pentanallal elvégezzük az ezüsttükörpróbát.

Q) A szerves vegyületek szerkezeti képleteivel írd fel a lejátszódó reakció egyenletét! Jelöld az oxidációs szá-
mokban bekövetkező változásokat!

R) Nevezd el a képződő szerves vegyületet!

Etanolt tömény kénsavval keverünk össze, majd óvatosan kb. 130 °C hőmérsékletre melegítjük a rendszert.

S) Írd fel a végbemenő reakció rendezett egyenletét! Nevezd el a folyamatban keletkező szerves vegyületet!

T) Milyen típusú reakció játszódik le?

U) Miben változott volna a reakció, ha a hőmérsékletet 160 °C fölé emeltük volna? A szerves vegyületek szerke-
zeti képleteivel írd fel a lejátszódó reakció egyenletét! Jelöld az oxidációs számokban bekövetkező változá-
sokat! Nevezd el a keletkező szerves vegyületet!

6. Anyagok azonosítása
Tálcán a következő fehér színű anyagok találhatók:

borkősav, kihevített réz(II)-szulfát, konyhasó, keményítő, szőlőcukor, hamuzsír.

Minden anyagból kiveszünk egy keveset, kémcsőbe tesszük, majd desztillált vízben oldjuk.

A) Melyik két anyagot lehet egyértelműen beazonosítani a vizes oldás segítségével? Milyen tapasztalat alapján 
azonosítható ez a két anyag?

A négy, még nem azonosított anyag vizes oldatába univerzál indikátort cseppentünk.

B) Milyen kémhatást jelez az indikátor az egyes oldatok esetében?

C) A semlegestől eltérő kémhatású oldat(ok) esetében írd fel a kémhatás kialakulásáért felelős folyamat(ok) 
ion egyenlét!
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Az előző két vizsgálattal nem azonosítható anyagokból egy keveset kémcsőbe teszünk, majd elkezdjük a kémcső 
tartalmát hevíteni.

D) Mit tapasztalunk a kémcsövekben? Mi a magyarázatuk az egyes változásoknak?

A keményítő, a szőlőcukor, illetve a konyhasó azonosítására más eljárások is ismeretesek.

E) Milyen egyszerű eljárással szokták igazolni a keményítő jelenlétét?

F) Írd fel a szőlőcukor ezüsttükörpróbájának rendezett egyenletét! Mi a magyarázata annak, hogy a szőlőcukor 
redukálószerként tud viselkedni?

G) Írd fel a konyhasó és az ezüst(I)-nitrát-oldat között végbemenő reakció ionegyenletét!

A borkősav és a hamuzsír segítségével porkeveréket készítünk.

H) Mi történik, ha a porkeverékre vizet csepegtetünk? Mi a jelenség magyarázata? A válaszodat a reakcióegyen-
let felírásával támaszd alá!

7. Gázok laboratóriumi előállítása
Gázfejlesztő készülék  (A) lombikjába kalcium-karbidot teszünk, majd a tölcsérből óvatosan vizet adagolunk hozzá.

A) Milyen fizikai tulajdonságai (szín, szag, vízoldhatóság) vannak a fejlődő gáznak?

B) Írd fel a lejátszódó reakció rendezett egyenletét!

Négy másik gázfejlesztő készülék lombikjába rendre a következő anyagokat tesszük: vas(II)-szulfid (B), szóda (C), 
nátrium-szulfit (D), illetve hipermangán (E). A gázfejlődés beindulásához sósavat kezdünk el csepegtetni a szilárd 
anyagokra.

C) Milyen színűek a szilárd anyagok?

D) Írd fel a B jelű lombikban végbemenő folyamat reakcióegyenletét!

E) Milyen színű, szagú, illetve vízoldhatóságú gáz fejlődik a B jelű lombikban?

F) Írd fel a C jelű lombikban végbemenő folyamat reakcióegyenletét!

G) Milyen színű, szagú, illetve vízoldhatóságú gáz fejlődik a C jelű lombikban?

H) Hogyan lehetne kimutatni, hogy milyen gáz fejlődik a C jelű lombikban?

I) Írd fel a D jelű lombikban végbemenő folyamat reakcióegyenletét!

J) Milyen színű, szagú, illetve vízoldhatóságú gáz fejlődik a D jelű lombikban?

K) Írd fel az E jelű lombikban végbemenő folyamat reakcióegyenletét!

L) Milyen színű, szagú, illetve vízoldhatóságú gáz fejlődik az E jelű lombikban?

M) Milyen módon lehetne kimutatni, hogy milyen gáz fejlődik a reakcióban?

Az F jelű gázfejlesztő készülék lombikjába metil-alkoholt öntünk. A lombik tartalmát 130 °C hőmérsékletűre me-
legítjük fel, miközben óvatosan tömény kénsavoldatot adagolunk az alkoholhoz.

N) Írd fel a lejátszódó reakció egyenletét, és nevezd el a keletkező szerves terméket!

O) Milyen típusú reakció játszódott le?
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A G jelű gázfejlesztő készülék gömblombikjába ammónium-kloridot helyezünk. A tölcsérből tömény nátrium-hid-
roxid-oldatot adagolunk a szilárd anyaghoz.

P) Milyen színű, szagú, illetve vízoldhatóságú gáz fejlődik a lombikban?

Q) Írd fel a lombikban végbemenő folyamat reakcióegyenletét!

R) Hogyan tudnánk kimutatni, hogy milyen gáz fejlődik a reakcióban?

8. A hidrogén
Egy Kipp-készülék (gázfejlesztésre szolgáló készülék) középső részébe cinkgranulátumot teszünk, a felső részébe 
pedig kb. 20 tömegszázalékos sósavat öntünk. A csap megnyitásával beindítjuk a reakciót.

A) Írd fel a készülékben lejátszódó reakció egyenletét!

B) Számítással igazold, hogy a hidrogén sokkal kisebb sűrűségű, mint a levegő!

C) Mi a célja a durranógázpróbának? Hogyan kell szabályosan elvégezni?

A hidrogént azonos állapotú és térfogatú klórgázzal keverjük össze, majd UV-fénnyel megvilágítjuk.

D) Hogy nevezzük a hidrogén : klór 1 : 1 térfogatarányú gázelegyet?

E) Írd fel a lejátszódó reakció egyenletét!

A gázfejlesztőből kiáramló hidrogéngázt réz(II)-oxidhoz vezetjük, miközben az oxidot tartalmazó edényt kívülről 
folyamatosan melegítjük.

F) Milyen színváltozás következik be a szilárd anyag esetében?

G) Írd fel a lejátszódó reakció rendezett egyenletét!

H) Mi a hidrogén szerepe ebben a reakcióban?

Az iparban a hidrogént például a metán hőbontásával állítják elő kb. 1200 °C hőmérsékleten, miközben egy másik 
színtelen gáz is keletkezik.

I) Írd fel a metán hőbontásának egyenletét!

J) Mi a neve a másik színtelen terméknek?

K) Milyen módon állíthatunk még elő hidrogént az iparban? Adj meg két lehetőséget! Írd fel a folyamatokhoz 
tartozó rendezett reakcióegyenleteket!

A napraforgóból kisajtolt növényi olajhoz – megfelelő katalizátor alkalmazása közben – hidrogéngázt vezetnek.

L) Milyen típusú reakció megy végbe?

M) Mi a keletkező, étkezési célokra is használt termék neve?

A hidrogént – megfelelő katalizátor alkalmazása közben – 1 : 1 térfogatarányban buta-1,3-diénnel keverik.

N) Írd fel a lejátszódó reakció(k) egyenletét! Nevezd el a keletkező terméke(ke)t!

O) Milyen típusú reakció játszódik le?

OH-KEM1112E - Gyűjtemény a Kémia emelt szintű oktatásához  11-12..indd   155OH-KEM1112E - Gyűjtemény a Kémia emelt szintű oktatásához  11-12..indd   155 2022. 03. 24.   19:07:222022. 03. 24.   19:07:22



156 IV. ÖSSZETETT FELADATOK

9. Színtelen gázok azonosítása
Öt azonos térfogatú, üres állapotban azonos tömegű gáztartály 25 °C hőmérsékleten a következő standard nyomá-
sú, színtelen gázokat tartalmazza ismeretlen sorrendben:

etin, hidrogén, hidrogén-klorid, metil-amin, neon.

A) Állítsd tömegük szerint növekvő sorrendbe a gázzal töltött tartályokat!

A gázok kis részleteit univerzál indikátorral megfestett vízbe vezetjük. A 3. vizes oldat kékes-lilás, az 5. vizes oldat 
pedig piros színűvé válik.

B) Az öt gáz közül hány nem oldódik egyáltalán az indikátorral megfestett vízben?

C) A színváltozás alapján mi lehet a 3. gáz? Írd fel a színváltozást eredményező folyamat ionegyenletét!

D) A színváltozás alapján mit tartalmazhat az 5. tartály? Írd fel a színváltozást eredményező folyamat ionegyenletét!

A még nem azonosított három gáz kis mennyiségét szappanoldatba vezetjük, majd a képződő buborékokat meg-
próbáljuk meggyújtani. Az 1. gáz esetében halk pukkanást hallunk, a 4. gáz pedig nem gyullad meg.

E) Melyik gázt tartalmazza az 1. tartály? Írd fel az égés reakcióegyenletét!

F) Melyik gáz nem éghető, vagyis mi található a 4. gáztartályban?

G) Mit tapasztalunk a 2. gáz esetében? Mi a tapasztalat magyarázata?

10. –NH2-atomcsoportot tartalmazó vegyületek
Az alábbiakban olyan vegyületeket vizsgálunk, amelyek szerkezetében előfordul az –NH2 atomcsoport.

Az első vizsgált vegyület a legkisebb szénatomszámú királis, telített primer amin.

A) Rajzold fel a molekula szerkezeti képletét! Jelöld a kötő és nemkötő elektronpárokat, valamint a kiralitáscent-
rumot! Add meg az amin nevét!

B) Milyen kémhatású az amin vizes oldata?

C) Írd fel az amin reakcióját vízzel, illetve hidrogén-kloriddal!

A második vizsgált vegyület a legkisebb moláris tömegű királis aminosav. (A megoldáshoz használhatod a Négyje-
gyű függvénytáblázatok című könyvet!)

D) Rajzold fel az aminosav molekulájának szerkezeti képletét! Jelöld a kötő és nemkötő elektronpárokat, vala-
mint a kiralitáscentrumot!

E) Írd fel 1 mól mennyiségű fenti aminosav reakcióját 1 mól glicinnel!

F) Milyen kötés alakul ki a két vegyület összekapcsolódása során?

A harmadik vegyület a második legkisebb szénatomszámú karbonsavamid.

G) Add meg az amid nevét! Add meg az atomcsoportos képletét!

H) Milyen kémhatású az amid vizes oldata?

A negyedik vegyület molekulája trigonális piramis alakú.

I) Mi a vegyület neve?
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J) Rajzold fel a molekula szerkezeti képletét! Jelöld a kötő és nemkötő elektronpárokat! Add meg a molekulá-
ban megfigyelhető kötésszög értékét!

K) Írd fel a vegyület reakcióját salétromsavval! Mi a jelentősége a reakcióban keletkező terméknek?

11. vízzel reagáló anyagok
Kérgétől alaposan megtisztított káliumdarabot fenolftaleinnel megfestett vízbe teszünk.

A) Mit tapasztalunk? Minden szemmel látható tapasztalatot írj le!

B) Magyarázd a tapasztalatokat! Írd fel a lejátszódó reakció egyenletét is!

Gázfejlesztőben előállított klórgázt univerzál indikátorral megfestett vízbe vezetjük.

C) Mit tapasztalunk?

D) Magyarázd a tapasztalatokat! Írd fel a lejátszódó reakció egyenletét is!

Tömény kénsav és higany(II)ionok jelenlétében, melegítés közben propént vezetünk desztillált vízbe.

E) Rajzold fel a szénhidrogén szerkezeti képletét!

F) Írd fel a lejátszódó reakció egyenletét! Nevezd el a keletkező terméket!

G) Milyen szabály határozza meg, hogy milyen termék keletkezik?

Kalcium-oxidhoz óvatosan fenolftalein vizes oldatát adjuk.

H) Írd fel a végbemenő reakció egyenletét!

I) Mi a folyamat hétköznapi neve?

J) Miért fontos, hogy óvatosan adagoljuk a vizet a kalcium-oxidhoz?

K) Milyen színváltozás következett be a folyamat során? Mi a színváltozás magyarázata?

Csapvízbe szén-dioxid-gázt vezetünk.

L) Írd fel a végbemenő reakció egyenletét! Nevezd meg a keletkező terméket! Mi a termék hétköznapi neve?

M) Milyen módon lehet a legegyszerűbben a termékképződés irányába eltolni a kialakult kémiai egyensúlyt?

12. ismeretlen anyagok azonosítása
Egy kísérletsorozat keretében – a szükséges körülmények biztosítása közben – a következő reakciókat végezzük el:

1. C2H4 + A → B
2. C2H4 + C → D
3. D + E → B + A
4. C + E → 2 A
5. C2H4 + F → G
6. G → C2H4 + F
7. 2 G → C2H5–O–C2H5 + F
8. C2H2 + 2 C → D

A) Azonosítsd a betűkkel jelölt anyagokat!
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B) Írd fel az A anyag reakciójának egyenletét ammóniagázzal! Mit tapasztalunk a folyamat során?

C) Melyik anyag diffúziós készsége a legnagyobb a betűvel jelölt anyagok közül? Mi a magyarázata ennek a 
tulajdonságnak?

D) Mi a különbség a 6. és 7. reakció körülményei között?

E) Milyen típusú átalakulás a 3. reakció? Milyen körülményeket szükséges biztosítani az átalakulás végbeme-
neteléhez?

F) Melyik reakció során nem következik be oxidációsszám-változás?

G) Mi a G anyag és a nátrium reakciójával keletkező termék neve? Milyen kémhatású a termék vizes oldata?

13. A bróm reakciói
Működő elszívófülke alatt kevés brómot tartalmazó kémcsőbe egy kis darab alufóliadarabot dobunk. Intenzív, 
fényjelenséggel járó reakció indul be, miközben a kémcső felett vörösbarna színű gáz-halmazállapotú anyag meg-
jelenése figyelhető meg.

A) Írd fel a lejátszódó reakció rendezett egyenletét!

B) Mi lehetett a vörösbarna gáz-halmazállapotú anyag? Mi a magyarázata a gáz-halmazállapotú anyag képző-
désének?

Híg brómos vízhez kis mennyiségű tömény metánsavoldatot adagolunk.

C) Milyen változás figyelhető meg a folyamat közben?

D) Írd fel a lejátszódó reakció rendezett egyenletét! Add meg a végbement reakció típusát!

Híg brómos vízbe propiléngázt vezetünk.

E) Milyen változás figyelhető meg a folyamat közben?

F) Írd fel a lejátszódó reakció rendezett egyenletét! Nevezd meg a keletkező terméket, illetve add meg a vég-
bement reakció típusát!

Paradicsomlébe kevés brómot öntünk. A piros színű paradicsomlé színe megváltozik: sárga, zöld és kék színek is 
megfigyelhetők.

G) Milyen anyagok fordulnak elő a paradicsomlében, amelyek a bróm hatására átalakulnak?

14. Nátriumvegyületek tulajdonságai
Glaubersót oldottunk vízben.

A) Milyen kémhatású a vizes oldat? Amennyiben a semlegestől eltérő kémhatású, írd fel a kémhatás kialakulá-
sáért felelős reakció ionegyenletét!

B) Hogyan változik az oldat összetétele, ha grafitelektródok között elektrolizáljuk? Írd fel a két elektródon leját-
szódó reakció egyenletét!

C) Mit tapasztalnánk, ha a glaubersó vizes oldatához bárium-nitrát-oldatot öntenénk? Amennyiben reakció 
megy végbe, írd fel a reakció ionegyenletét!

Nátrium-acetátból forrón telített oldatot készítünk, majd óvatosan lehűtjük. Az oldatban változást nem tapaszta-
lunk.

D) Összetételét tekintve milyen oldatot kapunk a lehűtés során?
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E) Mi történik, ha egy kicsit megrázzuk a hideg oldatot tartalmazó edényt?

Nátrium-fenolát vizes oldatába szódavizet öntünk.

F) Milyen változás következik be? Mi az átalakulás magyarázata? Írd fel a lejátszódó reakció egyenletét!

G) Mi történt volna, ha szódavíz helyett etanolt öntöttünk volna a nátrium-fenolátra? Mivel magyarázható ez?

Nátrium-szulfid vizes oldatát ólom(II)-nitrát-oldathoz öntjük.

H) Milyen változás tapasztalható?

I) Írd fel a végbement folyamat ionegyenletét!

Nátrium-jodid-oldatot elektrolizálunk platinaanód és higanykatód segítségével.

J) Milyen szemmel látható változás figyelhető meg az anód közelében?

K) Írd fel az anódon végbemenő folyamat rendezett egyenletét!

L) Mi a magyarázata az anód körüli oldat színváltozásának? A válaszod a megfelelő ionegyenlet felírásával is 
támaszd alá!

M) Írd fel a katódon lejátszódó reakció egyenletét!

Az élelmiszerboltok polcain gyakran előfordul a nátrium-benzoát.

N) Írd fel a nátrium-benzoát atomcsoportos képletét!

O) Mire használják a nátrium-benzoátot?

A szódabikarbónát szintén meg lehet vásárolni szinte minden élelmiszerboltban.

P) Mire használják a szódabikarbónát?

Q) Írd fel a szódabikarbóna hevítés hatására bekövetkező átalakulásának rendezett egyenletét!

A szóda napjainkban ismét egyre gyakrabban kerül a bevásárlókosárba.

R) Mire használják a háztartásban?

S) Milyen kémhatású a vizes oldata? Amennyiben a semlegestől eltérő kémhatású, írd fel a kémhatás kialakulá-
sáért felelős reakció ionegyenletét!

A korábbi érettségi vizsga feladatsorokban előforduló feladatok

A vizsga szintje Vizsgaidőszak A vizsga eredeti 
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A feladat 
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35. ESETTANulmÁNy FElAdATok

1. mindenképpen meleg vízben kell mosni?
Olvasd el figyelmesen a szöveget, és válaszolj az alább feltett kérdésekre tudásod és a szöveg alapján!

Amikor valaki manapság automata mosógépet vásárol, a leglényegesebb szempontok egyike a gép takarékossága. 
Ez a felhasznált víz és elektromos energia mennyiségét egyaránt jelenti; a mosógépgyártók között jelentős verseny 
zajlik ezen a téren, s energiatakarékossági szempontból is rangsorolják a készülékeket.
Gondosan áttanulmányozva a készülékekhez adott információkat, bárki meggyőződhet arról, hogy egy modern 
mosógép áramfelhasználása egy ciklus alatt 1 kilowattóra (kWh) körüli érték. Ez elektromos áram formájában ma-
napság Magyarországon kb. 50 Ft-ba kerül. Ezzel nagyjából egyenértékű energia ára feketeszénként vagy földgáz-
ként 10 Ft, benzinként pedig nagyjából 50 Ft. Ceruzaelemek formájában viszont ezerszer többet fizetnénk (nem 
véletlenül nem gyárt senki elemes mosógépet!).
A víz egy kivételesen nehezen, vagyis nagy energiabefektetéssel melegíthető anyag. Egy liter víz egy Celsius-fokkal 
való felmelegítéséhez kicsit több szükséges, mint egy kilowattóra ezredrésze (pontosabban 0,0012 kWh). Ez első 
látásra nem tűnik soknak, de ha 20 liter víz 20-ról 40 fokra melegítéséről van szó, akkor a szükséges energia már 
0,48 kWh, vagyis majdnem fele annak, amit a mosógép összesen fogyaszt. Ebből az is nyilvánvaló, hogy a 60 vagy 
95 fokon való mosás 1 kWh-nál lényegesen több energiát fogyaszt a mégoly modern és takarékos gépek esetében 
is (érdemes alaposan átnézni a gépkönyvet). Éves szinten egy modern magyar lakásban akár a felhasznált energia 
10%-át is az automata mosógép működése jelentheti, s mint láttuk, ennek nagy része a víz melegítéséhez szüksé-
ges.

Mennyire energiatakarékos dolog lenne hát hideg vízben mosni!
S valóban, az emberiség évszázadokon át tisztította a szennyesét hideg vízben. Persze valamiféle mosószerre vagy 
szappanra mindig is szükség volt.

A ruhákat bepiszkoló szennyeződések általában nagyon rosszul oldódnak vízben, ezért nem lehet őket segédanyag 
nélkül, pusztán vizes mosással eltávolítani. Kis leegyszerűsítéssel az anyagok molekulaszerkezetük alapján két nagy 
csoportba sorolhatók: az első csoportban lévők a vízhez hasonlóan viselkednek, míg a második csoportban lévők a 
zsírokhoz hasonlóan. Az egyazon csoportban lévő anyagok általában jól keverednek egymással, tehát egy „vízsze-
rű” anyag jól oldódik egy másik „vízszerű” anyagban, míg egy „zsírszerű” anyagot egy hozzá hasonlóval lehet szép 
egyenletesen összekeverni. Ha azonban valaki étolajat vagy benzint önt vízbe, akkor azt tapasztalja, hogy a két 
folyadék megmarad külön-külön részekben, bár nagyon erős keveréssel esetleg el lehet érni azt, hogy a benzinből 
vagy olajból a vízben lebegő kicsiny cseppek keletkezzenek. Gyakran előfordul, hogy melegítéssel ilyen esetekben 
is lehet egy picit javítani az anyagok keveredési tulajdonságain, ezért mosószer nélkül meleg vízben mosni valami-
vel reménykeltőbb, mint hideg vízzel próbálkozni.

Visszatérve a ruhákon összegyűlő szennyeződésekhez: ezek bizony zsírszerűek, tehát eltávolításukhoz is valami-
lyen zsírszerű anyagra van szükség. Szigorúan csak az oldódási szempontokat figyelembe véve lehetne például 
benzinnel hatékonyan mosni, de ez a benzin árának ismeretében aligha lenne a legtöbb ember számára vonzó 
lehetőség, a környezetvédelmi problémákba pedig talán jobb bele sem gondolni. Mindezek ellenére az üzletekben 
(igen borsos áron) kapható speciális folttisztítók nagy része ilyen elven működik.
Ismerünk olyan kivételes anyagokat is, amelyek a vízzel és a zsírokkal is jól keverednek. Ilyen például a köröm lakk-
lemosókban megtalálható, jellegzetes, de nem kellemetlen szagú aceton. Egy ilyen anyagot megfelelő arányban 
vízhez keverve a zsírszerű anyagok eltávolítása lehetséges lenne. Azonban acetonból túlságosan is sokat kellene 
felhasználni erre a célra, tehát olyasmire van szükség, ami kisebb mennyiségben is hasonló hatással bír. Egy ilyen 
anyagot nagyon régóta ismer az emberiség: szappannak hívják.

A szappant felépítő molekulák sajátossága, hogy van egy viszonylag hosszú, zsírszerű részük, s ehhez egy rövi-
debb, vízszerű rész kapcsolódik erős kémiai kötésekkel. Vízzel keverve ezek a molekulák olyan, a tudományban 
micelláknak nevezett gömböcskékké állnak össze, amelyek külső felületén már csak vízszerű részek vannak. Egy 
ilyen micella belseje viszont zsírszerű, tehát alkalmas mosás közben a szennyeződések eltávolítására. A legtöbb mai 
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mosószer ezen az elven működik, de persze itt a történet még közel sem ért véget: a modern mosószerek egy sor 
más adalékot is tartalmaznak a folyamat hatékonyságának növelésére. Ilyen például a lágyítószer, […] vagy ilyen 
valamiféle illatanyag is.
Az eddigi komponensek szempontjából a mosás hőmérsékletének nincs különösebb jelentősége. A tisztító hatás 
a micellák révén ugyan picit jobb meleg vízben, de ugyanilyen elven működnek a hagyományos szappanok is, 
amelyekkel kezet mosni hideg és meleg vízben is lehet eredményesen. A lágyítószer és az illatanyagok működése 
is nagyjából független a hőmérséklettől. Azonban a modern mosószerekben van más lényeges hatóanyag is: ezek 
kémiai reakciók révén a szennyeződés általában nagy méretű molekuláit kisebbekre darabolják, s eközben a létre-
jövő kisebb molekuláknak a vízben való oldhatóságát is javítják. A legegyszerűbb ilyen hatású anyag a fehérítéshez 
használt hipó és származékai, de élőlényekből kivont nagy molekulák, enzimek is tölthetnek be ilyen szerepet.

Mindezeket az összefüggéseket senki nem érti jobban, mint a világ nagy mosószergyártó cégei. Ezért igen jelen-
tős ipari kutatás folyik annak elérésére, hogy a mosószerekben lévő, kémiai reakciókat előidéző segédanyagok 
már 20 fokon is hatékonyak legyenek. Ezekkel a szerekkel egyelőre csak energiát lehet megtakarítani, pénzt nem, 
ugyanis más mosószereknél jóval drágábbak. További fejlesztések és az energiaárak várható növekedése miatt 
azonban akár egy évtizeden belül is eljöhet az idő, amikor az automata mosógépekben feleslegessé válik a fűtőszál.

(Forrás: Lente Gábor: Vízilónaptej – részletek. Typotex, 2017, 188–192. oldal;
teljes terjedelemben elolvasható online:  

http://lenteg.ttk.pte.hu/ScienceBits/blog160318.html, az utolsó letöltés dátuma: 2021. július 19.) 

A) A szövegben szereplő ceruzaelem egy galvánelem. Írd fel az egyik legegyszerűbb galvánelem, a Daniell-elem 
celladiagramját, valamint a katódon és anódon lejátszódó folyamatokat!

B) A szövegben felsorolt lehetőségek közül milyen formában (milyen anyagok felhasználásával) lehet a legolcsób-
ban energiát előállítani? Hogyan állíthatunk elő ezen anyagok segítségével energiát?

C) Számítsd ki, hogy hány kWh energia szükséges a hálózatból felvett 15 °C-os víz 90 °C-ra történő felmelegítésé-
hez, ha a mosás során használt víz térfogata 30 liter!

D) „…egy »vízszerű« anyag jól oldódik egy másik »vízszerű« anyagban, míg egy »zsírszerű« anyagot egy hozzá hason-
lóval lehet szép egyenletesen összekeverni.” Melyik, a kémiában gyakran használt elvet írja le ez a mondat? Hogy 
nevezzük a kémiában a „vízszerű” és a „zsírszerű” anyagokat?

E) Rajzold fel az aceton molekulájának szerkezeti képletét! Jelöld a kötő és nemkötő elektronpárokat! Add meg az 
aceton szabályos nevét!

F) Nevezz meg két másik vegyületet, amelyek az acetonhoz hasonlóan univerzális oldószerként viselkednek! Raj-
zold fel ezen vegyületek molekuláinak szerkezeti képletét, jelölve a kötő és nemkötő elektronpárokat!

G) Milyen anyagok szükségesek egy tisztán nátrium-sztearátot tartalmazó szappan előállításához? Írj fel egy olyan 
reakciót, amelyben csak nátrium-sztearátot tartalmazó szappan keletkezik!

H) A szappanrészecskének van egy „zsírszerű” és egy „vízszerű” része. Mi található a „zsírszerű”, és mi a „vízszerű” 
részben? Miért hibás a szappanrészecskét „szappanmolekulának” nevezni?

I) Közel fél évszázaddal ezelőttig szinte kizárólag szappant használtak a mosáshoz. Miért használnak újabban 
egyre ritkábban szappant? Mi indokolta a modern mosószerek kifejlesztését?

J) Miért szükséges a szintetikus mosószerekhez vízlágyítót adagolni? Nevezz meg egy olyan anyagot, amit vízlá-
gyításra használnak! A vízlágyítás folyamatát ionegyenlet felírásával támaszd alá!

K) Hogy állítják elő a hipó hatóanyagát, a nátrium-hipokloritot? Írd fel a lejátszódó reakció rendezett egyenletét, 
és jelöld a folyamat során bekövetkező oxidációsszám-változásokat!
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2. minden élelmiszer-adalék veszélyes anyag?
Olvasd el figyelmesen a szöveget, és válaszolj az alább feltett kérdésekre tudásod és a szöveg alapján!

Sokan büszkélkednek azzal, hogy mielőtt egy terméket a boltban a kosárba raknának, megnézik, hogy hány E-szá-
mos anyag szerepel benne, és ha több, mint kettő (három, négy), akkor nem veszik meg. A szándék érthető, de 
kérdés, hogy vajon nem öntik-e ki sokszor a gyereket is a fürdővízzel együtt.
Csak akkor mehet bárki is biztosra a boltban, ha fejből tudja az egyes E-számok mögött álló anyagokat, vagy leg-
alábbis egy noteszben a zsebében tartja leírásukat. Egyébként igen nagy a melléfogás veszélye: ha azt látja, hogy 
a termék az E160, E260, E300 és E410 anyagokat tartalmazza, akkor visszateszi a polcra. Ha azt látja, hogy karotin, 
ecetsav, C-vitamin és szentjánoskenyérliszt van benne, akkor megveszi. Márpedig a két felsorolás egy és ugyan-
azon anyagokat takarja. Ha azt látja, hogy E262, nem veszi meg. Ha ugyanaz úgy szerepel, hogy nátrium-acetát, 
akkor sem veszi meg, mert nem tudja, mi a csuda az, és valami borzasztóságnak tartja. Pedig ha tudná, hogy a 
nátrium-acetát nem más, mint ami az ecet és a szódabikarbóna összekeverésével képződik, alighanem megvenné. 
(Túl sok ecet ment véletlenül az ételbe? Tompítsuk egy kis szódabikarbónával, ki nem tett még ilyet?)

Sütőpor

A XIX. században többen is felfedezték a sütőport, a legismertebb név Európában egy August Oetker (1862–1918) 
nevű német patikus, Amerikában Joseph C. Hoagland (1841–1899) és Cornelius Hoagland (1828–1898). Többféle 
összetétel létezik, de a legtöbb esetben a zacskóban szódabikarbóna (nátrium-hidrogén-karbonát) és foszforsav 
vagy borkősav valamilyen savanyú sójának a keveréke található (például kalcium-hidrogén-foszfát, dinátrium-hid-
rogén-foszfát, kálium-hidrogén-tartarát stb.). A  szódabikarbóna sav hatására szén-dioxid képződése mellett el-
bomlik, ez fújja fel, emeli meg a tésztát. Tessék csak megpróbálni kiskanálban egy késhegynyi szódabikarbónához 
pár csepp ecetet adni! Hatalmas pezsgés az eredmény. A sütőpor esetében ez kissé megszelídítve, a tészta sütése-
kor a hő hatására játszódik le. Ugyanúgy szén-dioxid keletkezik, mint az élesztő működésekor, és ez ad a tésztának 
laza szerkezetet.
A sütőipari készítményeknél az általános „sütőpor” megjelölés nem alkalmazható, a pontos összetétel megadása 
kötelező, ezért az E500 (nátrium-hidrogén-karbonát), E341 (kalcium-foszfát), E336 (kálium-tartarát) stb. szerepel az 
összetétel leírásában. Vajon ekkor a nagyanyáink által is használt sütőpor koporsószegként kezelendő, és a termék 
sürgősen visszateendő a polcra? Nyilván nem.

A „befőzési szalicil”

A szalicil, vagyis pontos nevén szalicilsav, nátriumsója formájában pedig nátrium-szalicilátnak nevezett anyag kivá-
ló példája annak, hogy egy közel sem ártalmatlan, de régóta ismert tartósítószert elfogad a közvélemény, és maga 
is használja a konyhában, míg ez ennél bizonyítottan jóval ártalmatlanabb anyagokkal szemben fenntartásokkal 
viselkedik. A szalicilsav kötött formában többek között a fűzfafélékben fordul elő, ebből állították elő tisztán még 
1838-ban. Elég erős hatású, a bőrt és a nyálkahártyákat izgató, maró anyag, ezen alapszik keratolitikus, bőrkemé-
nyedéseket fellazító hatása (tyúkszemtapaszok). Láz- és fájdalomcsillapító hatása is régen ismert, ilyen irányú fel-
használását azonban nagyban behatárolja gyomornyálkahártya-izgató hatása, sőt egyes érzékenyebb egyéneknél 
fejfájást, fülzúgást, allergiás reakciókat válthat ki. Emiatt is használják helyette az 1890-es évek óta az acetil-szalicil-
savat, közismertebb nevén aszpirint.
A szalicilsavnak a fentieken túlmenően gombaölő hatása is van, ezért alkalmazzák már régóta háztartási tartósí-
tószerként is. A penészedést meggátlandó nagyanyáink a befőttek, lekvárok tetejére szórtak belőle egy kicsit. Az 
előzőekben leírt gyomorirritáló, allergizáló hatása miatt azonban élelmiszeripari felhasználása sehol sem engedé-
lyezett, olyannyira, hogy még E-száma sincs! […] A szalicilsavnál sokkal ártalmatlanabb benzoesavat (E210–213) 
vagy a gyakorlatilag mellékhatásmentes szorbinsavat és sóit (E200–203) viszont idegenkedve fogadják.

(Forrás: Kovács Lajos – Csupor Dezső – Lente Gábor – Gunda Tamás:  
Száz kémiai mítosz – részletek. Akadémiai Kiadó, 2011, 147–149. oldal)

A) Milyen alapvegyületből épül fel az E160 kóddal jelölt vegyület molekulája? Rajzold fel a vázat adó molekula 
szerkezeti képletét! Hogyan helyezkednek el ebben a molekulában a kettős kötések?

B) Írd fel az ételecet és a szódabikarbóna között végbemenő folyamat rendezett reakcióegyenletét!
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C) Írd fel a sütőporos zacskóban megtalálható szervetlen savanyú sók képletét!

D) Milyen folyamat megy végbe a szódabikarbóna esetében a tészta sütése közben? Reakcióegyenlet felírásával 
válaszolj!

E) Rajzold fel a borkősav szerkezeti képletét, jelölve a kötő és nemkötő elektronpárokat, valamint a királis szénato-
mo(ka)t! Add meg a borkősav szabályos nevét!

F) Írj fel egy lehetséges reakcióegyenletet a kálium-tartarát (pontosabban dikálium-tartarát) előállítására borkő-
savból kiindulva!

G) A szalicilsav szabályos neve: 2-hidroxibenzoesav. Rajzold fel a szerkezeti képletét!

H) Az aszpirint szalicilsav és ecetsav reakciójával is előállíthatják. Az ecetsav a hidroxilcsoporttal fog reakcióba 
lépni. Milyen funkciós csoportok vannak az aszpirin molekulájában?

I) Az eredeti szöveg szerint a szalicilsavat korlátozás nélkül meg lehet vásárolni az élelmiszerboltokban. Ez a könyv 
megírásakor így is volt, azonban 2019 óta erre már nincs lehetőség. Mi indokolta a termék kivezetését a boltok 
polcairól?

J) A benzoesav mellett a sóját, a nátrium-benzoátot is gyakran használják tartósítószerként. Milyen kémhatású a 
nátrium-benzoát vizes oldata? Amennyiben a semlegestől eltérő kémhatású, abban az esetben írd fel a kémha-
tás kialakulásáért felelős folyamat ionegyenletét!

3. Fájdalomcsillapítás régen
Olvasd el figyelmesen a szöveget, és válaszolj az alább feltett kérdésekre tudásod és a szöveg alapján!

A nagy fájdalmakat nehéz elviselni; ha ilyesmitől szenvedünk, az orvostól azt várjuk, hogy minél gyorsabban eny-
hítse. A korábbi generációk hosszú sora számára viszont maguk az orvosok okozták a legnagyobb fájdalmakat, 
amikor műtétet végeztek. A hatékony fájdalomcsillapítás feltalálása előtt a sebészeknek borzasztó gyorsan kellett 
dolgozniuk. Néhányan akkora gyakorlatra tettek szert, hogy egy láb amputálását 30 másodpercen belül befejez-
ték, és egy húgykő eltávolítása sem vett igénybe többet egyetlen percnél. Közben a beteg legfeljebb nyögésekkel 
enyhíthette a fájdalmát, amelyet egyébként úgy kellett elviselnie, hogy a lehető legkevesebbet ordítson. Manap-
ság már a legsúlyosabb beavatkozások is lényegében fájdalommentesen zajlanak, a legbelsőbb szerveket is elérő 
műtétek idejét (ami akár több óra is lehet) a betegek tudattalan állapotban töltik.

Az ember által előállított első fájdalomcsillapító az éter volt. Ennek kémiai neve dietil-éter, és előállítható etanol 
(etil-alkohol) és kénsav reakciójában. Nem tudjuk, ki fedezte fel, de azt igen, hogy 1540-ben a nagy hírű orvos, 
Paracelsus (1493–1541) már kísérletezett vele. Madáreledellel összekeverve adta tyúkjainak, amelyek ettől gyorsan 
elaludtak, és hosszú ideig úgy is maradtak, de amikor felébredtek, semmilyen nyilvánvaló negatív hatás nem volt 
felfedezhető rajtuk.

Az étert […] széles körben alkalmazták a műtétek fájdalommentessé tételéhez, habár néhány sebész elvi alapokon 
továbbra is ellenállt a fájdalomcsillapítók alkalmazásának: az ő véleményük szerint a fájdalom természetes és lé-
nyeges része a gyógyulási folyamatnak. A kloroform […] viszont alapjaiban változtatta meg ezt a fajta hozzáállást.

Miután a kloroform használatát széles körben bevezették az orvosi gyakorlatba, […] még további tizenhat évnek 
kellett eltelnie ahhoz, hogy érzéstelenítőként használni kezdjék. […] A tényleges felfedező valójában egy amerikai, 
dr. Samuel Guthrie (1782–1848) volt, aki az Ontario-tó partján élt. Egy sor kereskedelmi ügyletben – így szeszfőzdé-
ben és lőpormalomban – is volt érdekeltsége, de magáncélból fenntartott egy kémiai laboratóriumot is. Itt állította 
elő először a kloroformot. Valójában „klórétert” próbált készíteni, amelyet ma 1,2-diklóretán néven ismerünk. Ez 
a vegyület a klór és az etén (etilén) reakciójában keletkezik, és már akkoriban is nagyszerű oldószernek ígérkezett. 
Guthrie azt gondolta, hogy az 1,2-diklóretán előállítható a whisky és a fehérítőpor együttes melegítésével. A kísér-
letet a végrehajtás után is sikeresnek gondolta, mert a keletkező folyadék édeskés szaga hasonlított az előállítani 
kívánt vegyületéhez – valójában azonban kloroformot (triklórmetánt) sikerült készítenie.

Az új anyag néhány évvel később felkerült a United States Dispensatory listájára, amelyen lényegében a gyógyha-
tású anyagokat sorolták fel; a kloroformot asztma, elhúzódó köhögés és más, légzési nehézséggel járó betegségek 
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gyógyítására ajánlották. Maga a gyógyászati készítmény kloroform 12%-os alkoholos oldata volt. A hatás kifejtésé-
hez ezt meg kellett inni, és a használata akkoriban veszélytelennek tűnt. Később azonban azt is észrevették, hogy a 
kloroform gőzeinek belégzése egészen más hatással van a testre: először émelygést, aztán mély álmot okoz.

(Forrás: John Emsley: Gyilkos molekulák – részletek (fordította: Lente Gábor és Ősz Katalin).  
Akadémiai Kiadó, 2011, 152–154. oldal)

A) Rajzold fel a dietil-éter molekulájának szerkezeti képletét, jelölve a kötő és nemkötő elektronpárokat!

B) Írd fel a dietil-éter – a szövegben is említett – laboratóriumi előállításának az egyenletét! Milyen típusú reakció 
játszódik le? Milyen körülményeket szükséges biztosítani az előállítás során?

C) Milyen más módon lehetne előállítani dietil-étert? Milyen kiindulási anyagok szükségesek a folyamathoz?

D) Írd fel a „klóréter” előállításának az egyenletét!

E) Mire használható a „klóréter”? Miért nem jellemző napjainkban az ilyen irányú felhasználása? Gondolj a környe-
zetkémiai kérdésekre!

F) Milyen fizikai sajátságokban hasonlítanak a „klóréter” és a kloroform? Négy fizikai tulajdonságra térj ki!

G) Milyen tünetek esetében javasolták a kloroform alkalmazását?

H) Miben hasonlít a dietil-éter és a kloroform élettani hatása?

4. Agatha christie, a „méregkeverő”
Olvasd el figyelmesen a szöveget, és válaszolj az alább feltett kérdésekre tudásod és a szöveg alapján!

A Guinness Rekordok Könyve szerint Agatha Christie minden idők legnagyobb bestsellerírója, műveit 103 nyelvre 
fordították le, és 2 milliárdnál több példányban keltek el, a rangsorban csak Shakespeare művei és a Biblia előzik 
meg. Zseniális könnyedséggel írta meg csavaros és legtöbbször letehetetlen detektívtörténeteit, megalkotott két 
máig töretlen népszerűségű nyomozót és rengeteg emlékezetes karaktert. Regényeiben finom humorral ábrázolja 
a korabeli Anglia tipikus alakjait, nagy érzékenységgel mesél az emberi kapcsolatokról, a kalandra éhes olvasói 
pedig szövevényes kémtörténetekbe bonyolódhatnak, vagy megismerhetik Egyiptom és a Közel-Kelet varázslatos 
világát is. Mindez épp elég ahhoz, hogy bárki, aki kezébe veszi valamelyik művét, nagy rajongójává váljon, de a 
szórakozáson kívül szakmailag is érdekes olvasmányok Agatha Christie krimijei.

Termékeny élete során ugyanis az írónő elég sok embert „tett el láb alól”, műveiben 41 mérgezéses gyilkosság 
fordul elő. A leggyakrabban alkalmazott szerek az arzén, a cián és a sztrichnin, de ezeken kívül számos különle-
gesebb mérget is használnak a gyilkosai. Kutatók alaposabban megvizsgálva a történeteket arra jutottak, hogy a 
szerző meglepően pontosan, orvosilag kifogástalanul írta le a tüneteket és egyéb tudományos tényeket. A hiteles-
ség alapja tudás és tapasztalat volt. Agatha Christie az első világháborúban ápolónőként dolgozott a torquayi kór-
házban, majd egy új gyógyszer-laboratóriumba került. Itt támadt az az ötlete, hogy milyen érdekes lenne írni egy 
olyan történetet, amelynek főhősét valamilyen méreggel ölik meg, a rejtélyt pedig egy különc, külföldi nyomozó 
oldja meg. A detektív alakját a Torquayban élő belga menekültekről mintázta, ekkor született meg Hercule Poirot.

Első regényének narrátora a későbbi művekben is gyakran feltűnő, […] nem min-
dig túl éles eszű Hastings kapitány, aki […] elfogadva régi barátja invitálását vi-
déki udvarházukba, egy gyilkossági ügybe keveredik. Az áldozat […] halála több-
nek tűnik közönséges szívinfarktusnál, Hastings megkéri régi barátját, a volt belga 
rendőrt, aki most menekültként épp a halott asszony jóvoltából lakhat Angliában, 
hogy derítse ki, ki mérgezte meg az asszonyt. A boncolás világossá teszi, hogy az 
idős hölggyel sztrichninmérgezés végzett, Poirot pedig munkába állítja kis szürke 
agysejtjeit…

A nyomozás igen fontos része, hogy honnan került az asszony szervezetébe a méreg, 
amely az alkaloidok csoportjába tartozó vegyület. Kémiailag tiszta állapotban színte-
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A sztrichnin molekulájának 
vonalszerkezeti képlete
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len vagy fehér kristályos anyag, amely szagtalan, de jellegzetes keserű íze még százezres hígításban is jól érezhető, 
éppen ezért nem olyan könnyű így megmérgezni valakit, mert az erőteljes keserű íz figyelmezteti az áldozatot. 
A megoldást a kávé jelentheti, azonban még ez is kockázatos vállalkozás.

Kis mennyiségben egyébként felélesíti az érzékszerveket, élesedik a látás, hallás, szaglás, valamint keserű íze miatt 
régen étvágyserkentőként, a kuráre ellenszereként, Angliában pedig a sör megfelelő ízének beállítására használták. 
Terápiás szélessége (a hatásos és halálos dózis közötti sáv) olyan kicsiny, hogy gyógyszerként való használata mára 
a legtöbb országban megszűnt.

A halálos adag emberben 5 és 300 mg közötti, a méreg bevétele után egy órán belül húzó érzés jelenik meg a 
végtagokban, a nyakszirt megmerevedik, a tudat tiszta, az arcon halálfélelem látszik. Hatására a mozgások koordi-
nálásához szükséges idegrendszeri gátlások megszűnnek, a sztrichnin fokozza a központi idegrendszer külső inge-
rekkel szembeni érzékenységét, a gyenge külső ingerek is az egész harántcsíkolt izomzat görcsös összehúzódását 
váltják ki, ahogy ezt Agatha Christie is igen érzékletesen leírta:

„Az ágyból ismét elfojtott kiáltás tört fel. A szerencsétlen öreg hölgyet ismét rettenetes rohamok gyötörték. Teljes volt 
a zűrzavar. Mindnyájan körülötte tolongtunk, de nem tudtunk rajta segíteni, vagy a fájdalmán enyhíteni. Egy végső 
roham felemelte az ágyról, csak a sarka és a feje volt lent, a teste különös ívbe merevedett…”

A rohamok fél-két percig tartanak, a bordaközi izmok összehúzódására megszűnik a légzés, végül általában emiatt 
következik be a halál, ha nem kezelik a beteget. Terápiaként aktív szenet és teljes nyugalmat kell alkalmazni.

A sztrichnin beszerzése a regény alapján nem túl bonyolult feladat, méregkönyv aláírásával a gyógyszertárból, a 
kórházi gyógyszertár méregszekrényéből egy látogatás során, Agatha Christie számos lehetőséget ad, a gyilkos 
és a mód persze mégis az, amire álmunkban sem gondolnánk. Az idős hölgy brómtartalmú altatót és sztrichnin-
tartalmú, nagy üvegben kapható élénkítőszert is szedett, amely önmagában persze még nem lett volna mérgező, 
csakhogy…

„Dr. Wilkins élénkítőszerében természetesen nem volt bróm, de emlékeznek rá, említettem, hogy egy üres brómosdobozt 
találtam. Egy-két adag ebből a porból, amelyet egy teljes üveg orvosságba beletesznek, kicsapatja a sztrichnint, amint 
a könyv is leírja, szinte az összes az utolsó adagba kerül. A későbbiekben megtudják, hogy az a személy, aki rendszerint 
kitöltötte Mrs. Ingletorp orvosságát, gondosan ügyelt arra, hogy fel ne rázza az üveget, hanem zavartalanul hagyja az 
üledéket az üveg alján.”

A gyilkos kilétét fedje jótékony homály, annyit talán elárulhatunk, hogy nem ússza meg szárazon a vegyészkedést.

Agatha Christie első könyvét hat kiadó is visszautasította, de ő kitartóan küldözgette a kéziratokat, míg végül po-
tom áron, de az egyik kiadó hajlandó volt foglalkozni A titokzatos sytlesi esettel.

(Forrás: a Semmelweis Szinapszis 2019. április 16-i cikke [részlet]; a cikk teljes terjedelemben elolvasható online:  
https://bit.ly/3wSZo2y, az utolsó letöltés dátuma: 2021. július 19.) 

A) A cián megnevezés valójában egyszerre több anyagra is utal. Ilyen lehet például a hidrogén-cianid, a kálium- 
cianid vagy a nátrium-cianid is. Vajon a három anyag közül melyiket nem adhatták be mérgezéskor az ételhez 
keverve? A választásod indokold!

B) Rajzold fel a hidrogén-cianid molekulájának szerkezeti képletét, jelölve a kötő és nemkötő elektronpárokat!

C) A vonalszerkezeti képlet segítségével határozd meg a sztrichnin összegképletét!

D) Milyen funkciós csoportokat tartalmaz a sztrichnin molekulája?

E) Milyen előnyös tulajdonságai alapján alkalmazhatták a sztrichnint?

F) Miért szüntették be a sztrichnin gyógyszerként való alkalmazását?

G) A regény alapján a brómosdoboz korábban port tartalmazott. Ezek alapján miért helytelen megnevezés a „bró-
mosdoboz” erre a gyógyszeres edényre? Gondolj a bróm fizikai tulajdonságaira!
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5. A Tisza fekete napjai
Olvasd el figyelmesen a szöveget és válaszolj az alább feltett kérdésekre tudásod és a szöveg alapján!

2000. január 30-án Romániában az aranymosással foglalkozó Aurul cég nagybányai (Baia Mare) létesítmé-
nyéből mintegy 100-120  ezer  köbméternyi cianid- és nehézfémtartalmú szennyvíz zúdult a Zazar- és Lá-
pos-folyóba, ahonnan a Szamosba, majd a Tiszába került. Az eddigi legsúlyosabb magyarországi vízszennye-
zés mintegy két hét alatt vonult le a folyó magyar szakaszán, felmérhetetlen károkat okozva. Erre emlékezve 
az Országgyűlés 2000. június 16-án február 1-jét a Tisza Élővilágának Emléknapjává nyilvánította. 

A román–ausztrál tulajdonú Aurul a környék fémbányáinak meddőhányóiból nyerte ki az aranyat és ezüstöt, a 
fejlettebb országokban már nem alkalmazott ciános kioldással. Mivel az eljárás vízigénye igen nagy, a mérgező 
mosóvizet ülepítés után újra felhasználták. A Zazar község közelében lévő ülepítő gátja 2000. január 30-án éjszaka 
a heves esőzések, a gyorsan olvadó hó miatt mintegy 25-30 méteres szakaszon átszakadt, a mintegy 120 tonna ci-
ánt és nehézfémet tartalmazó szennyvíz a Zazar-, onnan a Lápos-folyóba ömlött, majd a Szamoson keresztül elérte 
a Tiszát. A vállalatnál nem létezett kárelhárítási terv, így nem történt kísérlet sem a szennyezés lokalizálására, sem 
enyhítésére.

Az első pillanattól látszott: súlyos a fertőzés

A szennyezés súlyosságára jellemző, hogy a minden élőlényre halálos cián koncentrációja kezdetben a magyar 
szabvány szerint megengedett határérték 180-szorosa volt, a Szamos és a Tisza összefolyásánál 135-szörös, a kis-
körei víztározónál – a duzzasztásnak és az áradásoknak köszönhetően – 34-szeres, Szeged alatt 15-szörös értéket 
mértek. Halpusztulást még Belgrád alatt is észleltek, és a Duna bulgáriai szakaszán is határérték feletti volt a kon-
centráció. A Magyarországra befolyó Szamos vizében 32,6 milligramm cianidot mértek, az emberi szervezetnek 
már a 2,86 milligramm is kritikus.

Az írásbeli hivatalos román értesítés 2000. január 31-én este érkezett a Felső-Tisza Vidéki Környezetvédelmi 
Felügye lőségre. A magyar vízügyi szervek mindent megtettek a szennyezés hatásainak mérséklésére, a Tisza menti 
települések ivóvízellátásának biztosítására, az élővilág megóvására, illetve a tömeges halpusztulás után a tetemek 
eltávolítására. Így sikerült elérni, hogy a Tisza-tó felületének 93 százaléka épen maradt, a kiskörei erőmű alatti sza-
kaszon a holtágak és az árterek csak minimális mértékben szennyeződtek.

A ciánfolt február 12-én hagyta el Magyarország területét, pusztítását jellemzi, hogy áprilisi becslés szerint az érin-
tett folyókban 1241 tonna hal pusztult el. A Tisza azonban a vártnál gyorsabban tért magához. Fürödni már a szeny-
nyezés levonulása után nem sokkal lehetett, 2002-re rendeződött az alacsonyabb rendű élőlények (kagylók, szita-
kötők, kérészek, rákok) állománya. Három-négy év alatt a vízi élővilág 95 százaléka ismét megjelent a Szamosban és 
a Tiszában, az ökoszisztéma állapotának egyik szimbolikus indikátora, a tiszavirág túlélte a katasztrófát. A halászati 
vállalkozások vesztesége azonban óriásinak bizonyult, mert csökkent a hozam, sokáig magas volt a lebegő horda-
lék és az üledék nehézfémtartalma.

Gyorsan jött a második

2000. március 10-én újabb tiszai szennyezés történt: a romániai Borsabánya (Baile Borsa) térségében működő bá-
nyavállalat ülepítő tározójának gátja az intenzív esőzés és hóolvadás hatására átszakadt, és mintegy 20 ezer tonna 
nehézfémekkel szennyezett zagy került a Vasérbe, majd a Visó vízfolyáson keresztül a Tiszába. Az ólmot, rezet, cin-
ket magával hozó hullám március 11-én érte el Magyarországot a Tisza tiszabecsi szelvényében, és nyolc nap alatt 
jutott le az alsó határszelvényig, Tiszaszigetig.

Az Európai Parlament 2010. május 5-én – Áder János és Tőkés László – indítványára elfogadott állásfoglalásában 
a cianidos bányászati technológiák uniós szintű betiltására szólította fel az Európai Bizottságot. (Magyarországon 
2009 óta törvény tiltja a cianidos bányászati technológia használatát.) Az Európai Bizottság eddig még nem tartot-
ta indokoltnak a ciánalapú bányászati technológiák általános tilalmára vonatkozó intézkedések meghozatalát, de 
folyamatosan figyelemmel kíséri az uniós környezetvédelmi jogszabályok tagállami végrehajtását a ciántechnoló-
giát alkalmazó aranybányászat során.

(Forrás: a Szeged!Ma Hírmagazin 2020. január 30-i cikke (részletek); a cikk teljes terjedelemben elolvasható online: 
https://bit.ly/3euKlpu, az utolsó letöltés dátuma: 2021. július 19.)
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A) A szövegben szereplő cianid valójában a CN–-ot jelöli, a Szamos esetén megadott adat 1000 dm3 vízre vonat-

kozik. Számítsd ki, hogy mennyi volt a cianid koncentrációja 
mmol

m3
-ben kifejezve a befolyó Szamos vizében!

B) A cianidion igen könnyen képez komplexionokat. A mérgező hatása is ezen tulajdonságán alapul: a vér he-
moglobinjához kapcsolódva megakadályozza az oxigénszállítást. Melyik fémionnal képez komplexet a vérben 
a cianidion?

C) A sárgavérlúgsó képlete: K4[Fe(CN)6]. Határozd meg a vasion oxidációs számát!

D) Melyik három nehézfémion fordult elő nagy mennyiségben a Tisza második szennyezése során?

E) Írd fel a legkisebb rendszámmal rendelkező fémion elektronszerkezetét, ha ismert, hogy a szennyezésben +2 
oxidációs számú vegyületekben fordult elő!

6. megfejtik az égés titkát
Olvasd el figyelmesen a szöveget, és válaszolj az alább feltett kérdésekre tudásod és a szöveg alapján!

Lavoisier 1773-ban ébredt rá először, hogy a flogisztonelmélettel valami baj van, amit a következő évben a fémek-
kel végzett égési kísérletei is megerősítettek. A fém-oxidoknak a kiindulási fémnél nagyobb súlya – a flogisztonelv 
régi problémája – Lavoisier számára döntő bizonyíték volt arra, hogy az elmélet nincs összhangban a kísérleti té-
nyekkel. E felismeréssel nem állt egyedül, de ettől kezdve már ez vezérelte a kutatásait.

Scheele, Priestley és Cavendish hasonló kísérleteivel párhuzamosan Lavoisier is megkezdte a levegő és az égé-
si folyamatok tanulmányozását. Ebben semmi meglepő nincs, hiszen e kérdéssel sokan és régóta foglalkoztak. 
A század második felében az égés problémája a kémiai vizsgálatok középpontjában állt, s végül is – mint tudjuk 
– ennek eredményeként fedezték fel az elemi gázokat. Lavoisier égéssel kapcsolatos vizsgálatai azonban mesz-
szebbre vezettek. Kísérleteiben az összetétel megállapításánál nem csupán az elemek minősége, hanem meny-
nyisége is szerepet játszott. Ennek egyik eredménye volt a tömegmegmaradás törvényének kísérleti igazolása és 
e törvény egyértelmű kimondása. Zárt edényben égetett ónt, és lehűlés után megállapította, hogy eközben ez 
edény súlya nem változott meg, bár az ón az edényben lévő levegővel reagált és ónmésszé (ón-oxiddá) alakult 
át. Ezt előtte is tapasztalták, de legtöbben a nyílt edényekben égéskor bekövetkező súlygyarapodást kísérték 
figyelemmel. Lavoisier azonban a tömegmegmaradást a kémiai reakciók legfontosabb alapelvének tekintette, és 
minden kísérletet ennek szellemében végzett el.

Lavoisier az égési folyamatok tanulmányozását a foszfor égetésével kezdte. Ekkoriban az égést még a flogiszton 
eltávozásával indokolták, de Lavoisier mérlege súlygyarapodást jelzett! Erre Marggraf már 1740-ben felfigyelt, de 
ennek nem tulajdonítottak nagyobb jelentőséget Lavoisier hasonló kísérletéig. Lavoisier mindent pontosan meg-
mért: higanyzár mellett egy üvegbúra alatt adott mennyiségű levegőben mért mennyiségű foszfort égetett, és 
egyértelműen megállapította, hogy a foszfor súlya megnőtt. Feljegyezte, hogy nagyobb mennyiségű foszforral 
végezve a kísérletet, csak bizonyos hányada ég el, bár a levegő egy része visszamarad (tudniilik a nitrogén!), és az 
el nem égetett foszfor a zárt térben újból már nem gyújtható meg. Ez lényegében arra utalt, hogy a reakciókban 
az anyagoknak csak bizonyos mennyiségei reagálnak egymással, vagyis összhangban áll – az ekkor még fel nem 
fedezett – sztöchiometria elvével. E kísérletek hozzájárultak ahhoz, hogy felismerje a flogisztonelv hiányosságait, 
ugyanakkor tisztázza a levegő égésben betöltött szerepét. Ekkoriban vizsgálta a kén égését is. Mindkét esetben azt 
tapasztalta, hogy az égéstermékek vízben oldódva savként viselkednek. Ez a megfigyelés később fontos szerephez 
jutott új elméletében is.
Ilyen előzmények után került sor 1774 novemberében a találkozásra Priestley-vel, aki párizsi útja alkalmával 
felkereste, és beszámolt Lavoisier-nek a mercurius calcinatus per se elnevezésű anyaggal (HgO, higany-oxid) vég-
zett érdekes kísérletéről, aminek hevítésével csodálatos tulajdonságú gázt, a levegőnél „jobb levegőt” (tudniillik 
oxigént!) nyert. […] Lavoisier érdeklődését azonnal felkeltette Priestley különös anyaga, ám egyikük sem ismerte a 
higanyvegyület összetételét, csupán annyit tudtak, hogy a patikákban „mesterségesen”, a higany hevítésével állít-
ják elő. Priestley távozása után Lavoisier beszerezte ezt az anyagot, és megkezdte a vizsgálatát. Abból a kézenfekvő 
és egyszerű feltevésből indult ki, hogy talán fémmész, s akkor pedig, mint minden fémmész, szénnel ez is fémmé 
redukálható. 1775-ben megállapította, hogy a reakcióban fémhigany és a már jól ismert Black-féle fix levegő (szén-
dioxid, CO2) keletkezik:
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      2 HgO      +    C     =    2 Hg   +     CO2.
higany-oxid    szén       higany    szén-dioxid

A kísérlet tehát igazolta, hogy Priestley kérdéses anyaga valóban fémmész (fém-oxid!). Lavoisier felismerése dön-
tőnek bizonyult azután, hogy megismételte Priestley hevítési kísérletét, és kimutatta, hogy ekkor a higany mellett 
nem szén-dioxid, hanem minőségileg más gáz keletkezik, amelynek tulajdonságai megegyeznek a levegő „tiszta 
részével” (oxigén!):

      2 HgO        =   2 Hg     +   O2.
higany-oxid       higany     oxigén

(Forrás: Balázs Lóránt: A kémia története I. – részletek. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1996, 323–325. oldal)

A) Rajzold fel a kétatomos elemi gázok molekuláinak szerkezeti képletét, jelölve a kötő és nemkötő elektronpárokat!

B) Írd fel az „ónmész” képződésének rendezett reakcióegyenletét, ha tudod, hogy a termékben a fémion +4-es 
oxidációs állapotú! Mi az „ónmész” szabályos neve?

C) Miért nem változott az „ónmész” előállítása során a zárt edény tömege?

D) Írd fel a foszfor égésének rendezett egyenletét! Nevezd el a keletkező terméket! Milyen fizikai tulajdonságai 
(szín, halmazállapot, vízoldhatóság) vannak a foszfornak és a keletkező terméknek?

E) Lavoisier a foszfor és a kén égése során keletkező termékeket vízzel hozta kölcsönhatásba. Írd fel a lejátszódó 
reakciók egyenletét, és nevezd el az így létrejövő termékeket!

F) Mit mond ki a sztöchiometria elve a szöveg alapján?

G) Napjainkban melyik fémet állítjuk elő „fémmész” szenes redukciójával? Írj fel egy példa reakcióegyenletet!

H) A szövegben megemlített Carl Wilhelm Scheele nevéhez három elem felfedezése is köthető. A Négyjegyű függ-
vénytáblázatok című könyv segítségével nevezd meg ezt a három elemet!

7. A mészkő és a mész ipari alkalmazásai
Olvasd el figyelmesen a szöveget, és válaszolj az alább feltett kérdésekre tudásod és a szöveg alapján!

A kalcium-karbonát legáltalánosabb formája a mészkő, de előfordul kréta, márvány, korall, kalcit, aragonit stb. és 
(magnéziummal együtt) dolomit formájában is. A mészkő és a dolomit széleskörűen használatos építőanyagoknál, 
utak töltőanyagaként. Mindkettőt világszerte óriási mennyiségben bányásszák. A CaCO3 fontos vegyipari szem-
pontból is, és nélkülözhetetlen, mint az égetett mész (CaO) és az oltott mész [Ca(OH)2] előállításának kiindulási 
anyaga. Ezek a vegyi anyagok nélkülözhetetlenek a vegyipar, a fémkohászat és az építőipar számos területén, és 
nagyon kevés anyagból gyártanak többet, mint belőlük. Például a világ mészgyártása több mint 110 millió tonna, 
és még ez is eltörpül a portlandcement mennyisége (793 millió tonna) mellett (1984-es adat), mely úgy készül, 
hogy agyaggal mészkövet és homokot égetnek egybe.
Nagy mennyiségű meszet fogyaszt az acélipar, ahol mint salakképzőt, a P, S, Si és kisebb mértékben a Mn eltá-
volítására használják. Az oxigénes acélgyártási alapfolyamat során általában 75 kg mész fogy 1 t acélhoz, illetve 
sokkal nagyobb mennyiség (100–300 kg), ha dolomitból kiindulva készítik az égetett meszet, ami számottevően 
meghosszabbítja a tűzálló kemencebélések élettartamát. Kenőanyagként is használnak meszet pl. acéldrótok hú-
zásánál, illetve alkalmazzák kénsavalapú hulladék, páclevek közömbösítésére.

A meszet mint vegyi anyagot legnagyobb mennyiségben az ivóvizet és ipari vizeket szolgáltató művekben hasz-
nálják. Ugyancsak használják vízlágyításra, a változó (hidrogén-karbonátos) vízkeménység megszüntetésére. Tipi-
kus reakciók:

Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → 2 CaCO3↓ + 2 H2O
Mg(HCO3)2 + Ca(OH)2 → MgCO3↓ + CaCO3↓ + 2 H2O.
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További alkalmazások: savanyúvizek (és ipari szennyvizek) közömbösítése, szennyvízcsatornákban a biológiai oxi-
dációhoz optimális pH-érték fenntartása (beállítása). Nagy mennyiségben használnak meszet fosszilis üzemanyag-
gal működtetett erőművek és olvasztó kohók füstgázaiból a SO2/H2S eltávolítására szolgáló gázmosókban.
A vegyipar meszet használ kalcium-karbid (acetilénhez), cianamid és számos más vegyszer előállítására. Az üveg-
gyártás is a nagy fogyasztókhoz tartozik. A  legközönségesebb üvegek összetételében ~ 12% CaO szerepel. […] 
A mész-kén permetlevek és a bordeaux-i levek [CuSO4/Ca(OH)2] fontos fungicidek (gombaölők).
A papír- és a cellulózipar nagy mennyiségű Ca(OH)2-ot és (a természetben előfordulótól megkülönböztetendő) 
csapadék formában leválasztott CaCO3-ot használ.

(Forrás: N. N. Greenwood – A. Earnshaw: Az elemek kémiája I. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999, 165–166. oldal)

A) Sorolj fel a szöveg alapján három olyan ipari területet, ahol oltott meszet használnak!

B) Milyen formában fordul elő a kalcium-karbonát a természetben?

C) Add meg a dolomit képletét!

D) Írd fel az égetett mész és az oltott mész mészkőből történő előállításának egyenleteit!

E) Mi a cement, és mire használják?

F) Miért szükséges nagyobb mennyiségű dolomitot használni, mint mészkövet 1  tonna acél előállítása során? 
Mennyi égetett meszet lehet előállítani 100,0 kg mészkő, illetve 100,0 kg dolomit segítségével?

G) Írd fel a kénsavas hulladék és az oltott mész között lejátszódó közömbösítés egyenletét! 
Az egyenlet felírása során tekintsd úgy, hogy kizárólag a kénsav lép reakcióba az oltott mésszel!

H) Milyen ionok felelnek a víz keménységéért? Miben tér el a változó keménység az állandó keménységtől?

I) Az idézett szövegben melyik anyagot jelölik meg vízlágyítószerként? Nevezz meg két olyan vegyületet, amelyet 
szintén használnak/használtak vízlágyítószerként!

J) Milyen növény permetezésére használják leggyakrabban a bordeaux-i (bordói) levet?

K) A közönséges üveg elkészítéséhez szükséges kalcium-oxidot mészkő égésével állítják elő. Ha az elkészített üveg 
12,25 tömegszázalék égetett meszet tartalmaz, mekkora tömegű mészkövet kell kiégetni 250,0 kg közönséges 
üveg elkészítéséhez?

A korábbi érettségi vizsga feladatsorokban előforduló feladatok

Középszintű feladatok gyűjteménye: https://bit.ly/2UUN0BX*

Emelt szintű feladatok gyűjteménye: https://bit.ly/3znpagX*

 

* A linkek utolsó letöltésének időpontja: 2021. 07. 21.
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36. SZÁMÍTÁSI fELADATOK

1. 500,0  mmol anyagmennyiségű telített, nyílt láncú, elágazó szénhidrogént levegőfeleslegben tökéletesen el-
égetve 49,00 dm3 térfogatú, standard légköri nyomású, 25,00 °C hőmérsékletű szén-dioxid-gáz keletkezik.

A) Írd fel a telített, nyílt láncú szénhidrogének általános égési egyenletét!

B) Határozd meg a szénhidrogén molekulaképletét!

C) Rajzold fel a szénhidrogén szerkezeti képletét, és add meg a szabályos nevét!

 Az égés során keletkező vízmentes füstgáz azonos tömegű szén-dioxid- és oxigéngázt tartalmaz.

D) Számítsd ki a standard légköri nyomású, 25,00 °C hőmérsékletű füstgáz térfogatát!

E) Határozd meg a füstgáz térfogat-százalékos összetételét!

F) Mekkora térfogatú, standard légköri nyomású, 25,00 °C hőmérsékletű levegőt használtunk fel az égetés során?

G) Hány százalék levegőfelesleget alkalmaztunk az égetés során?

H) Mekkora térfogatú standard légköri nyomású, 25,00 °C hőmérsékletű dihidrogén-szulfid tökéletes égéséhez 
lenne elegendő a füstgáz oxigéntartalma?

 (A levegőt tekintsd 20,00 térfogatszázalék oxigéngáz és 80,00 térfogatszázalék nitrogéngáz elegyének.)

2. 121,4 cm3 térfogatú, 0,7920 
g

cm3  sűrűségű, egyértékű, telített alkoholt levegőfeleslegben égetünk el. Az égés 

során 73,50 dm3 térfogatú, 25,00 °C hőmérsékletű, standard légköri nyomású szén-dioxid-gáz keletkezik.

A) Írd fel az általános égési egyenletet!

B) Számítsd ki az égés során keletkező szén-dioxid anyagmennyiségét!

C) Határozd meg az alkohol molekulaképletét!

 Az égés során keletkező vízmentes füstgázban a szén-dioxid és oxigén tömegaránya 2,000 : 1,000.

D) Számítsd ki a standard légköri nyomású, 25,00 °C hőmérsékletű füstgáz térfogatát!

E) Határozd meg a füstgáz térfogat-százalékos összetételét!

F) Mekkora térfogatú standard légköri nyomású, 25,00 °C hőmérsékletű levegőt használtunk fel az égetés során?

G) Hány százalék levegőfelesleget alkalmaztunk az égetés során?

H) Hány gramm kénport égethetnénk el kén-dioxiddá a füstgáz oxigéntartalmában?
 (A levegőt tekintsd 20,00 térfogatszázalék oxigéngáz és 80,00 térfogatszázalék nitrogéngáz elegyének.)

3. 20,00 cm3 térfogatú, 1,035 
mol
dm3

 koncentrációjú nátrium-oxalát-oldatot kénsavas közegben kálium-permanga-

nát-oldattal titrálunk meg. A mérőoldat fogyása 12,35 cm3. A lejátszódó reakció rendezendő egyenlete:

… (COO)2Na2 + … KMnO4 + … H2SO4 →
→ … K2SO4 + … MnSO4 + … Na2SO4 + … CO2 + … H2O.

A) Rendezd a lejátszódó reakció egyenletét!

B) Számítsd ki a kálium-permanganát-oldat pontos koncentrációját!
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172 IV. ÖSSZETETT FELADATOK

C) Hány gramm kálium-permanganátra van szükség 100,0 cm3 térfogatú ilyen koncentrációjú oldat elkészíté-
séhez?

 A kálium-permanganát és a sósav reakciójában klórgáz keletkezik:

… KMnO4 + … HCl → … KCl + … MnCl2 + … Cl2 + … H2O.

D) Rendezd a klórgáz képződését leíró reakció egyenletét!

E) Számítsd ki, hogy a C) pontban meghatározott tömegű kálium-permanganát mekkora térfogatú standard 
légköri nyomású, 25,00 °C hőmérsékletű klórgáz előállításához lenne elegendő!

4. Az acetaldehid–szén-monoxid 50,0  °C hőmérsékletű, 101  kPa nyomású gázelegy 1,00  :  3,00 anyagmennyi-
ség-arányban tartalmazza a gázokat. Az elegy 200 cm3 térfogatú mennyiségét levegőben égetjük el.

A) Számítsd ki a kiindulási gázelegy azonos állapotú héliumra vonatkoztatott sűrűségét!

B) Írd fel a lejátszódó égési folyamatok rendezett reakcióegyenletét!

C) Mekkora térfogatú azonos állapotú levegő szükséges a gázelegy 200 cm3-ének tökéletes égéséhez?

D) Határozd meg a vízmentes füstgáz átlagos moláris tömegét!
 (A levegőt tekintsd 20,00 térfogatszázalék oxigéngáz és 80,00 térfogatszázalék nitrogéngáz elegyének.)

5. 100,0 dm3 térfogatú, standard légköri nyomású, 25,00 °C hőmérsékletű, 95,00 tömegszázalék butánt tartalmazó 
hidrogén–bután gázelegyet 2000 dm3 térfogatú, azonos állapotú levegőben tökéletesen elégetünk.

A) Írd fel a lejátszódó reakciók rendezett egyenletét!

B) Határozd meg a kiindulási elegy térfogat-százalékos összetételét!

C) Határozd meg a keletkező vízmentes füstgáz térfogat-százalékos összetételét!

D) Mekkora tömegű víz keletkezik a reakciókban?

E) Hány százalék levegőfelesleget alkalmaztunk?
 (A levegőt tekintsd 20,00 térfogatszázalék oxigéngáz és 80,00 térfogatszázalék nitrogéngáz elegyének.)

6. 50,0 dm3 térfogatú, 20,0 °C hőmérsékletű, 125 kPa nyomású hidrogén–etán gázelegyet tízszeres mennyiségű oxi-
génben tökéletesen elégetünk. Az eredeti gázeleggyel azonos állapotú, páramentes füstgáz térfogata 405 dm3.

A) Írd fel a lejátszódó reakciók rendezett egyenletét!

B) Határozd meg a keletkező füstgáz térfogatszázalékos összetételét!

C) Mekkora tömegű víz keletkezik a reakciókban?

D) Mekkora térfogatú 20,0 °C hőmérsékletű, 125 kPa nyomású, ugyanolyan összetételű hidrogén–etán gázele-
gyet lehet a füstgázban található oxigénfeleslegben tökéletesen elégetni?

7. 200 dm3 térfogatú standard légköri nyomású, 25,0 °C hőmérsékletű etán–etén–szén-monoxid gázelegyet töké-
letesen elégettünk. A folyamat során 600 dm3 azonos állapotú oxigéngáz fogy. A 380 dm3 térfogatú standard 
légköri nyomású, 25,0 °C-os vízmentesített füstgáz teljes mértékben elnyelethető kálium-hidroxid-oldatban.

A) Írd fel a lejátszódó reakciók rendezett egyenletét!

B) Add meg a keletkező füstgáz átlagos moláris tömegét!

C) Határozd meg a kiindulási gázelegy térfogat-százalékos összetételét!

D) Legfeljebb mekkora térfogatú azonos állapotú hidrogéngázzal reagáltatható el a kiindulási gázelegy 
200 dm3-es térfogata a megfelelő körülmények biztosítása közben?
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36. SZÁMÍTÁSI fELADATOK 173

 8. Egy propén–hidrogén gázelegyben a szén- és hidrogénatomok tömegaránya 3,964 : 1,000.

A) Határozd meg, hogy milyen anyagmennyiség-arányban kevertük össze a két gázt!

Az elegyben megfelelő körülmények között addíciós reakciót indítunk be.

B) Írd fel a lejátszódó reakció rendezett egyenletét!

C) Határozd meg a keletkező gázelegy térfogat-százalékos összetételét!

A keletkező gázelegyet oxigénfeleslegben tökéletesen elégetjük.

D) Írd fel a lejátszódó reakciók rendezett egyenletét!

E) Határozd meg a vízmentes füstgáz átlagos moláris tömegét, ha tudjuk, hogy a benne található oxigéngáz 
térfogata fele az égés során fogyott oxigén térfogatának!

F) Mekkora tömegű víz keletkezik a reakciókban?

 9. Egy etilén–butadién–hidrogén gázelegy átlagos moláris tömege 15,04 
g

mol
. A reakció beindítása után keletke-

ző gázelegy 4,000 mol hidrogéngázt és telített szénhidrogéneket tartalmaz. A keletkező gázelegy 300,8 gramm 
tömegű.

A) Írd fel a lejátszódó reakciók rendezett egyenletét!

B) Határozd meg a keletkező gázelegy anyagmennyiség-százalékos összetételét!

C) Határozd meg a keletkező gázelegy átlagos moláris tömegét!

D) Határozd meg a kiindulási gázelegy anyagmennyiség-százalékos összetételét!

E) Mekkora mennyiségű hő szabadulna fel 100,0  mol ugyanilyen összetételű kiindulási gázelegy tökéletes 
égése közben, ha cseppfolyós víz keletkezésével számolunk?

 ΔkH(etilén) = 52,60 
kJ

mol
;   ΔkH(butadién) = 156,0 

kJ
mol

;   ΔkH(CO2) = –394,0 
kJ

mol
;

 ΔkH(H2O,f ) = –286,0 
kJ

mol
.

10. Adott tömegű szőlőcukor–kénpor keverékét sztöchiometrikus mennyiségű oxigéngázban tökéletesen eléget-
jük. A keletkező 43,5 dm3 térfogatú, 150 kPa nyomású, 26,1 °C hőmérsékletű gázelegy átlagos moláris tömege 

48,8 
g

mol
.

A) Írd fel a lejátszódó folyamatok rendezett reakcióegyenletét! Vedd figyelembe, hogy az adott körülmények 
között a keletkező kénvegyület központi atomjának oxidációs száma +4!

B) Határozd meg a keletkező gázelegy térfogat-százalékos összetételét!

C) Határozd meg a porkeverék anyagmennyiség-százalékos összetételét!

D) Mekkora tömegű porkeveréket égettünk el?

E) Mekkora térfogatú standard légköri nyomású, 25,0 °C hőmérsékletű oxigéngáz fogy a reakció során?
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11. 16,03 gramm kénport ciklohexánban oldunk fel, majd az oldatot oxigénfeleslegben maradéktalanul elégetjük. 
A keletkező standard légköri nyomású, 25,00 °C hőmérsékletűre visszahűtött, 400,0 dm3 térfogatú gázelegyet 
nagy térfogatú nátrium-hidroxid-oldaton vezetjük át. A füstgáz térfogata 20,25 dm3-re csökken.

A) Írd fel a lejátszódó folyamatok rendezett egyenletét! A folyamat során a kén-dioxid keletkezésével számolj! 

B) Határozd meg a 400,0 dm3 térfogatú füstgáz térfogat-százalékos összetételét és átlagos moláris tömegét!

C) Határozd meg az oldáshoz használt ciklohexán térfogatát, ha tudod, hogy a sűrűsége 779,0 
kg
m3

!

D) Számítsd ki, hogy hány százalék oxigénfelesleget alkalmaztunk!

E) Mekkora mennyiségű hő szabadul fel a folyamatban?

 ΔkH(ciklohexán) = –158,0 
kJ

mol
;   ΔkH(CO2) = –394,0 

kJ
mol

;   ΔkH(H2O,f ) = –286,0 
kJ

mol
; 

 ΔkH(SO2) = –297,0 
kJ

mol
.

12. Azonos tömegű borkősavoldatot (2,3-dihidroxibutándisav) és nátrium-hidrogén-karbonát-oldatot keverünk 
össze. A lejátszódó reakció során 6,529 dm3 standardállapotú szén-dioxid-gáz képződik. A visszamaradó oldat 
148,3 gramm tömegű, és csak egyféle oldott anyagot tartalmaz.

A) Írd fel a lejátszódó reakció rendezett egyenletét!

B) Határozd meg a kiindulási oldatok tömegszázalékos összetételét!

C) Határozd meg a keletkező oldat anyagmennyiség-koncentrációját, ha tudjuk, hogy az oldat sűrűsége  

1,075 
g

cm3 !

13. Egy 270  gramm tömegű porkeveréket, amely kristályos szódát (Na2CO3 · 10  H2O) és szódabikarbónát 
1,00 : 1,00 anyagmennyiség-arányban tartalmaz, sztöchiometrikus mennyiségű, 20,0 tömegszázalékos ecetsa-
voldattal reakcióba visszük, majd a visszamaradó rendszer térfogatát desztillált vízzel 4,50 dm3-re egészítjük ki.

A) Írd fel a lejátszódó reakciók rendezett egyenletét!

B) Mekkora tömegű savoldatot használtunk fel?

C) Mekkora térfogatú, 290 K hőmérsékletű, 121 kPa nyomású gáz képződik a reakciókban?

D) Határozd meg a keletkező oldat anyagmennyiség-koncentrációját!

14. Egy réz(II)-kloridot és réz(II)-acetátot tartalmazó porkeverék 30,0 grammjából 2,50 dm3 térfogatú vizes oldatot 
készítünk. Az oldatba grafitelektródokat helyezünk, majd 5,00 A áramerősség mellett pontosan addig elektro-
lizáljuk, amíg teljesen színtelen oldatot nem kapunk. Ehhez 2,08 órára volt szükség. Ezen idő alatt kizárólag az 
anódon zajlott gázfejlődés.

A) Írd fel a katódon lejátszódó folyamat egyenletét!

B) Mekkora tömegű katódtermék vált le az elektrolízis során?

C) Határozd meg a porkeverék tömegszázalékos összetételét!

D) Mekkora térfogatú standardállapotú gáz fejlődött az elektrolízis közben az anódon? A gázok visszaoldódá-
sától tekints el!

E) Mekkora tömegű 96,0 tömegszázalékos ecetsavoldat szükséges a keverékben található tömegű réz(II)-acetát 
előállításához?
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15. Cinkport és szőlőcukrot 1,000 : 3,000 anyagmennyiség-arányban keverünk össze, majd sztöchiometrikus meny-
nyiségű ammóniás ezüst(I)-nitrát-oldattal reagáltatjuk. A folyamatban 258,9 gramm ezüst válik ki.

A) Írd fel a lejátszódó reakciók rendezett egyenletét!

B) Mekkora tömegű porkeveréket reagáltattunk?

C) Mennyi idő szükséges az oldatba vitt fémion grafitelektródok között, 3,000 A áramerősség mellett történő 
teljes leválasztásához?

D) Mekkora térfogatú 22,00 °C hőmérsékletű, 90,00 kPa nyomású gáz képződik az elektrolízis közben az anó-
don?

16. A kálium-klorát már enyhe melegítés hatására is könnyen bomlik. A bomlás rendezendő egyenlete:

… KClO3 → … KCl + … KClO4 + … O2.

A) Rendezd a bomlás reakcióegyenletét!

 250 gramm olyan porkeverék áll a rendelkezésünkre, amely kálium-klorátot és kálium-kloridot egyaránt tar-
talmaz.

B) Számítsd ki, hogy hány tömegszázalék kálium-klorátot tartalmaz ez a porkeverék, ha tudjuk, hogy az enyhe 
melegítés hatására keletkező új porkeverék háromszor nagyobb tömegű kálium-kloridot fog tartalmazni, 
mint amennyi az eredeti porkeverékben volt?

C) Határozd meg a melegítést követően keletkező új porkeverék tömeg- és anyagmennyiség-százalékos ösz-
szetételét!

D) Mekkora tömegű etán tökéletes égéséhez elegendő oxigéngáz fejlődik a 250 gramm tömegű porkeverék 
bomlása közben?

E) Mekkora térfogatú 35,0 °C hőmérsékletű, 120 kPa nyomású szén-dioxid-gáz képződik a D) pontban számí-
tott mennyiségű etán égése közben?

17. Egy 100 gramm tömegű sókeverék kálium-kloridból, magnézium-kloridból és lítium-kloridból áll. A keverék az 
egyes összetevőket rendre 1,00 : 3,00 : 6,00 anyagmennyiség-arányban tartalmazza.

A) Határozd meg a sókeverék tömegszázalékos összetételét!

B) Mekkora térfogatú 0,250 
mol
dm3

 koncentrációjú ezüst(I)-nitrát-oldat szükséges a 100 gramm tömegű sóke-

verék kloridtartalmának teljes lecsapásához, ha az ezüst(I)-nitrát-oldatot 5,00%-os feleslegben alkalmaz-
zuk? Írd fel a lejátszódó reakciók rendezett egyenletét!

250 gramm tömegű, a fenti összetételnek megfelelő porkeverékből híg vizes oldatot készítünk, majd grafit-
elektródok segítségével elektrolizáljuk. Az elektrolízist addig folytatjuk, míg az anódon a klórgáz fejlődése ép-
pen befejeződik. A klórgáz vízoldhatóságától tekints el!

C) Mennyi idő szükséges a teljes kloridtartalom leválasztásához 10,0 A áramerősség alkalmazása mellett, ha az 
áramhatékonyság 80,0%-os? Írd fel az anódon lejátszódó reakció egyenletét!

D) Mekkora térfogatú 25,0 °C hőmérsékletű, 101 kPa nyomású butadién teljes addíciójához elegendő az elekt-
rolízis során fejlődő klórgáz? Írd fel a lejátszódó reakció egyenletét, és add meg a keletkező szerves termék 
nevét!
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176 IV. ÖSSZETETT FELADATOK

18. Egy 48,1 gramm tömegű sókeverék nátrium-szulfátból, nátrium-acetátból és nátrium-kloridból áll. A keverék 
1,26 tömegszázalék hidrogénatomot és 22,1 tömegszázalék klóratomot tartalmaz.

A) Határozd meg a sókeverék anyagmennyiség-százalékos összetételét!

B) Mekkora térfogatú, 0,100 
mol
dm3

 koncentrációjú nátrium-hidroxid-oldat szükséges a 48,1 gramm tömegű 

sókeverék megfelelő savakból történő előállításához, ha a reakció során 10,0% lúgfelesleget alkalmazunk? 
Írd fel a lejátszódó reakciók rendezett egyenletét!

C) Mekkora tömegű borkősav (2,3-dihidroxibutándisav) szükséges a lúgfelesleg közömbösítéséhez? Írd fel a 
lejátszódó reakció rendezett egyenletét!

19. 430 gramm tömegű szén-diszulfidban 20,0 gramm olyan porkeveréket oldunk fel, amely a naftalint és a kén-
port 2,00 : 1,00 anyagmennyiség-arányban tartalmazza. Az így kapott oldatot oxigénfeleslegben tökéletesen 
elégetjük.

A) Határozd meg az oldat anyagmennyiség-százalékos összetételét mindhárom összetevőre nézve!

B) Írd fel a lejátszódó égési reakciók rendezett egyenletét! (A szén-diszulfid tökéletes égése során két olyan 
oxid keletkezik, amely standardállapotban gáz-halmazállapotú.)

C) Mekkora térfogatú 25,0 °C hőmérsékletű, standard légköri nyomású oxigéngáz fogy a reakciókban?

D) Hány százalék oxigénfelesleget alkalmaztunk az égés során, ha tudjuk, hogy az el nem reagált oxigén töme-
ge duplája a keletkező víz tömegének?

E) Határozd meg az égési folyamatokat követően kialakuló gázelegy térfogat-százalékos összetételét és átla-
gos moláris tömegét!

F) Mekkora mennyiségű hő szabadul fel az égési folyamat során?
 (A levegőt tekintsd 20,00  térfogatszázalék oxigéngáz és 80,00  térfogatszázalék nitrogéngáz elegyének.)

 ΔkH(szén-diszulfid) = 89,0 
kJ

mol
;   ΔkH(naftalin) = 77,9 

kJ
mol

; ΔkH(CO2) = –394 
kJ

mol
;

 ΔkH(H2O,f ) = –286 
kJ

mol
;    ΔkH(SO2) = –297 

kJ
mol

.

20. 20,0 mol n-hexánban 1,00 mol anyagmennyiségű ismeretlen összetételű étert, valamint 1,00 mol fehérfoszfort 
oldunk fel. Az így nyert oldatot 1,10 kmol levegőben tökéletesen elégetjük. Eközben 123 mol szén-dioxid és 
144 mol víz keletkezik.

A) Írd fel a n-hexán, illetve a fehérfoszfor égésének rendezett egyenletét!

B) Határozd meg az éter molekulaképletét, ha tudod, hogy mindössze egy funkciós csoportot tartalmaz! Add 
meg az éter szabályos nevét!

C) Hány százalék levegőfelesleget alkalmaztunk az égés során?

D) Határozd meg az égési folyamatokat követően kialakuló, 40,0 °C hőmérsékletű gázelegy térfogatszázalékos 
összetételét és átlagos moláris tömegét!

E) Mekkora tömegű 25,0 tömegszázalékos foszforsavoldat állítható elő a keletkező foszfor(V)-oxidból?

F) Mekkora mennyiségű hő szabadul fel az égési folyamat során?
 (A levegőt tekintsd 20,00 térfogatszázalék oxigéngáz és 80,00 térfogatszázalék nitrogéngáz elegyének.)

 ΔkH(n-hexán) = –199 
kJ

mol
;    ΔkH(éter) = –216 

kJ
mol

;  ΔkH(CO2) = –394 
kJ

mol
;

 ΔkH(H2O,f ) = –286 
kJ

mol
;    ΔkH(foszfor(V)-oxid) = –2,98 · 103 

kJ
mol

.
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21. Egy gáz-halmazállapotú ismeretlen alként annyi hidrogéngázzal keverünk össze, hogy az elegy 75,76 tömeg-
százalék olefint tartalmazzon. Megfelelő körülményeket biztosítva beindítjuk az addíciós reakciót. A folyamat 
során képződő kétkomponensű gázelegy csak egyféle szerves terméket tartalmaz, míg a másik komponens 
20,60 tömegszázalékban van jelen.

A) Írd fel az olefinek hidrogénaddíciójának általános egyenletét!

B) Határozd meg az ismeretlen olefin molekulaképletét, és add meg a szabályos nevét!

C) Mekkora térfogatú standard légköri nyomású, 25,00 °C hőmérsékletű oxigéngázzal égethetnénk el tökéle-
tesen 200,0 gramm tömegű addíció után keletkezett gázelegyet?

22. Egy egyértékű, a molekulájában egy darab hidroxilcsoportot is tartalmazó, 90,09 
g

mol
 moláris tömegű kar-

bonsavat, valamint hidrogén-kloridot 1,000 : 2,000 anyagmennyiség-arányban tartalmazó savelegy 10,00 cm3 

térfogatú mintáját 500,0 cm3-re hígítunk. A törzsoldat 20,00 cm3-es részleteit 0,1250 
mol
dm3  koncentrációjú nát-

rium-hidroxid-oldattal titráljuk meg. Az átlagfogyás 18,50 cm3.

A) Határozd meg a szerves sav molekulaképletét!

B) Írd fel a lejátszódó reakciók rendezett egyenletét!

C) Határozd meg a savelegy anyagmennyiség-koncentrációját a két savra nézve!

23. 130 gramm tömegű, 20,0 tömegszázalékos réz(II)-klorid-oldatot grafitelektródok között pontosan addig elekt-
rolizálunk, amíg a katódon meg nem indul a gázfejlődés.

  Az anódon fejlődő gázt összegyűjtjük, majd olyan gázelegyhez adjuk, amelyikben a nitrogén és a metán 
2,50 : 1,00 anyagmennyiség-arányban van elegyítve. UV-fényt alkalmazva a metán 1,00 : 1,00 térfogatarányban 
elreagál az anódon fejlesztett gázzal.

A) Írd fel az elektródokon lejátszódó reakciók egyenletét!

B) Számítsd ki, hogy mekkora térfogatú gáz fejlődik az elektrolízis közben! A gáz kismértékű visszaoldódásától 
tekints el!

C) Milyen áramerősség mellett folyt az elektrolízis, ha a folyamat 8,71 órán át zajlott?

D) Mekkora tömegű katódtermék vált le?

E) Hány gramm 5,00 anyagmennyiség-százalék cinket tartalmazó sárgarézötvözet állítható elő a levált fém és 
cink segítségével?

F) Mekkora térfogatú standardállapotú nitrogén–metán gázelegy reagál el maradéktalanul az anódon fejlő-
dött gázzal?

24. Egy monokarbonsav 48,63 tömegszázalék szenet, 8,180 tömegszázalék hidrogént, illetve 43,19 tömegszázalék 
oxigént tartalmaz. A vegyület más funkciós csoportot nem tartalmaz. A karbonsav 740,9 mg mennyiségéből 
250,0 cm3 térfogatú oldatot készítünk.

A) Határozd meg a monokarbonsav atomcsoportos képletét!

B) Számítsd ki a karbonsavoldat pH-ját, ha tudjuk, hogy a savállandója 1,340 · 10–5 
mol
dm3 !

A savoldathoz éppen akkora tömegű réz(II)-oxidot adunk, amennyivel a savtartalom maradéktalanul elreagál.

C) Írd fel a lejátszódó reakció rendezett egyenletét!

D) Mekkora tömegű rézvegyület keletkezik?
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178 IV. ÖSSZETETT FELADATOK

A létrejött oldatot grafitelektródok között, 25,00 mA áramerősség mellett kezdjük elektrolizálni.

E) Írd fel az elektródokon végbemenő reakciók rendezett egyenletét!

F) Mekkora térfogatú 20,00 °C hőmérsékletű, 120,0 kPa nyomású gáz képződik az anódon, miközben az összes 
réz leválik?

G) Mennyi ideig tart az elektrolízis 80,00%-os áramkihasználás mellett?

25. Formaldehid és hidrogén elegyét levegőfeleslegben tökéletesen elégetjük. Az égéstermékben a vízgőz és a 
szén-dioxid anyagmennyiség-aránya 3,33 : 1,00.

A) Írd fel a lejátszódó reakciók rendezett egyenletét!

B) Milyen anyagmennyiség-arányban tartalmazta a két gázt a kiindulási elegy?

C) Mekkora hő fejlődne 3,50 m3 kiindulási gázelegy égése során?

D) Számítsd ki a vízgőzmentes égéstermék térfogat-százalékos összetételét, ha 50,0%-os levegőfelesleget al-
kalmaztunk!

E) Legfeljebb mekkora tömegű fémezüst leválasztásához lenne elegendő 700 dm3 térfogatú kiindulási gáz-
elegy, ha az elegyet nagy mennyiségű ammóniás ezüst(I)-nitrát-oldaton vezetnénk át a megfelelő körülmé-
nyek biztosítása közben?

 (A levegőt tekintsd 20,00 térfogatszázalék oxigéngáz és 80,00 térfogatszázalék nitrogéngáz elegyének.)

 ΔkH(formaldehid) = –108 
kJ

mol
;   ΔkH(CO2) = –394 

kJ
mol

;   ΔkH(H2O,f ) = –286 
kJ

mol
.

26. Szén-monoxidot, dimetil-étert és etil-amint tartalmazó gázelegy héliumgázra vonatkoztatott sűrűsége 10,47. Ha 
a gázelegyet nagy térfogatú híg sósavon átbuborékoltatjuk, térfogata az eredeti gázelegy 40,00%-ára csökken.

A) Írd fel a lejátszódó reakció rendezett egyenletét!

B) Határozd meg a gázelegy térfogat-százalékos összetételét!

A savoldaton átbuborékoló elegyet felfogjuk, majd 30,00% levegőfeleslegben tökéletesen elégetjük.

C) Mekkora mennyiségű hő fejlődik, ha az eredetileg 800,0 dm3 térfogatú, standardállapotú háromkompo-
nensű gázelegyből indultunk ki?

D) A felesleget is figyelembe véve mekkora térfogatú 30,00 °C hőmérsékletű, 125,0 kPa nyomású levegőt al-
kalmaztunk az égéshez?

E) Határozd meg a keletkező vízmentes füstgáz átlagos moláris tömegét!
 (A levegőt tekintsd 20,00 térfogatszázalék oxigéngáz és 80,00 térfogatszázalék nitrogéngáz elegyének.)

 ΔkH(CO) = –111,0 
kJ

mol
;  ΔkH(dimetil-éter) = –183,0 

kJ
mol

;    ΔkH(etil-amin) = –57,70 
kJ

mol
;

 ΔkH(CO2) = –394,0 
kJ

mol
;  ΔkH(H2O,f ) = –286,0 

kJ
mol

.
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27. Az etil-amin vizes közegben egyértékű, gyenge bázisként viselkedik.

A) Határozd meg a 0,0120 
mol
dm3  koncentrációjú etil-amin-oldat pH-ját 25,0 °C hőmérsékleten! Az amin bázis-

állandója: Kb = 5,62 · 10–4 
mol
dm3 .

B) Hányszorosára kell az amin vizes oldatát hígítani ahhoz, hogy a pH-ja egy egységgel változzon?

C) Mekkora térfogatú 10,0 tömegszázalékos, 1,05 
g

cm3  sűrűségű sósav reagálna el a fenti aminoldat 100 cm3 

térfogatú mennyiségével?

D) Mekkora térfogatú, 0,500 
mol
dm3  koncentrációjú nátrium-hidroxid-oldattal reagálna el maradéktalanul a C) 

pontban számolt térfogatú sósav?

28. Egy egyedi fejlesztésű jármű üzemanyaga úgy készül, hogy hidrogéngázt oldanak fel izooktán és etilalkohol 
elegyében. Az üzemanyag 10,00 tömegszázalék hidrogéngázt és 20,00 tömegszázalék etanolt tartalmaz.

  Egy autós lakó- és munkahelye közötti távolság 24,50 km. A speciális jármű 100,0 km-enként 11,10 liter üzem-
anyagot fogyaszt. Egy héten öt munkanap van.

A) Határozd meg, hogy mekkora tömegű üzemanyag ég el a motortérben húsz hét munkába járás közben! Ne 
feledd, hogy az autós haza is megy a munkaidő után!

 (Az üzemanyag sűrűsége: 872,5 
g

liter
.)

B) Írd fel a lejátszódó égési reakciók rendezett egyenletét!

C) Mennyi a motortérben fejlődő hő mennyisége a húsz munkahét alatt?

D) Mekkora térfogatú standard légköri nyomású, 25,00 °C hőmérsékletű szén-dioxid-gáz keletkezik az égés 
során?

E) Mekkora térfogatú 30,00 tömegszázalék etanolt és 70,00 tömegszázalék izooktánt tartalmazó, 0,8880 
g

cm3  

sűrűségű üzemanyag égése eredményezett volna ugyanannyi hőfelszabadulást, mint a fenti háromkom-
ponensű üzemanyag?

F) Mekkora térfogatú standard légköri nyomású, 25,00  °C hőmérsékletű szén-dioxid-gáz keletkezik az eta-
nol–izooktán elegy égése során?

G) Környezetvédelmi szempontból melyik üzemanyag alkalmazása tűnik kedvezőbbnek? A választásodat in-
dokold!

 ΔkH(izooktán) = –223,8 
kJ

mol
;   ΔkH(etanol) = –278,0 

kJ
mol

;   ΔkH(CO2) = –394,0 
kJ

mol
;

 ΔkH(H2O,f ) = –286,0 
kJ

mol
.

A korábbi érettségi vizsga feladatsorokban előforduló feladatok

Középszintű feladatok gyűjteménye: https://bit.ly/3DNWe4X*

Emelt szintű feladatok gyűjteménye: https://bit.ly/2YiAFJp*

* A linkek utolsó letöltésének időpontja: 2021. 09. 05.
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37. próBAérETTSéGi FElAdATSor 4.

1. Esettanulmány (8 pont)

Olvassa el figyelmesen a szöveget, és válaszoljon az alább feltett kérdésekre tudása és a szöveg alapján!

Elképesztő innováció

A víz maga az élet, mindennapjaink elengedhetetlen része, amely élettanilag fontos ásványi anyagokat tartalmaz, 
és egyben az egyik legjobb szomjoltó is. Átlag napi 2-3  liter víz fogyasztása szükséges szervezetünk megfelelő 
működésének biztosításához.

Magyarország a Föld, sőt még Európa országainak többségéhez képest is kivételezett helyzetben van, hiszen az 
ország egyedülálló ivóvízkészlettel rendelkezik. Jelenleg hazánkban minden településen van vezetékes ivóvíz, kö-
szönhetően annak a több mint 65 000 kilométert is meghaladó vízhálózatnak, amely a lakosság számára biztosítja 
a vezetékes vízellátást. Ráadásul a magyar vezetékes ivóvizek egyharmada ásványvíz minőségű, ami azt jelenti, 
hogy a csapból – például Debrecenben, Sopronban vagy Győrben – olyan víz folyik, melyben az értékes ásványi 

anyagok mennyisége meghaladja az 500 
mg
liter

 mennyiséget.

Mindezek ellenére hazánkban nagyon sok, többnyire PET-palackba csomagolt víz fogy: a magyarok évente fejen-
ként 130 liter palackozott vizet isznak, ami súlyos környezeti terhelést jelent, hiszen óriási mennyiségű csomagolási 
hulladék keletkezik. De ha a vendéglátó szektort nézzük, az éttermekben, szállodákban jellemzően megtalálható 
üveges kiszerelésű vizek is jelentős környezeti terhelést jelentenek, hiszen nehezek, kevésbé jól rakásolhatók, így 
szállítmányozásuk nagyobb szén-dioxid-kibocsátással jár, nem beszélve arról, hogy előállításuk és újrahasznosítá-
suk is rendkívül energiaigényes.

Becslések szerint csak Magyarországon naponta 10 kilométer hosszúságú kamionsor szállítja csak a palackozott 
vizeket, ez pedig a kibocsátott szén-dioxiddal tovább károsítja a környezetet.

„A víz hatalmas kincs, a Föld vízkészletének csak 3 százaléka alkalmas fogyasztásra, és ennek 80 százaléka is ne-
hezen fellelhető. A vállalat 2 célt fogalmazott meg, amikor a víz piacába való belépése mellett döntött: prémium 
minőségű víz kínálása, amely fenntartható, környezettudatos módon juttatható el a fogyasztókhoz.

Ehhez tökéletesen megfelelő az új termék, az XYZ, amely az egyedi technológiájának köszönhetően kiszűri a jó mi-
nőségű hazai csapvízből az elöregedett vízvezeték-hálózatok miatt keletkező szennyeződéseket. A környezettuda-
tosság és egészségmegőrzés érdekében meg kell változtatnunk azt, ahogy az ivóvízről, a csapvízről gondolkozunk. 
Magyarországon a vezetékes hálózat által biztosított ivóvíz nagyon jó minőségű és olcsó, így teljesen felesleges 
palackokkal és szállítással terhelni a környezetünket, hiszen csomagolás nélkül, mindenki számára elérhetően ott a 
csapvíz” – mondta el Szabó Diána a vállalat senior brand managere az XYZ sajtóeseményén.

„Olyan megoldást kerestünk, amely csomagolásmentesen prémium minőségű ivóvizet biztosít, és a HoReCa szek-
tor számára is alternatívát nyújt. Annak érdekében, hogy ez mind ízében, mind összetételében az ország minden 
pontján ugyanazt az állandó, kiváló szintet érje el, bevezetjük az innovatív vízszűrő- és vízkezelő technológiával 
készülő XYZ-t, mert hiszünk abban, hogy a prémium minőségű, csomagolásmentes vízé a jövő, mely ráadásul nem 
termel hulladékot, nem igényel készletgazdálkodást, nem foglal helyet a raktárban, és nem kell törődni a csoma-
golás visszajuttatásával a beszállítóhoz.”

Prémium víz környezetbarát megoldással

Az XYZ a vízvezeték-hálózatra kötve képes állandó minőségű, 0,2 μm-nél nagyobb fizikai és kémiai szennyeződé-
sektől mentes prémium víz előállítására az ország bármely pontján.

A mai magyar vízvezeték-hálózat bekötővezetékei helyenként felújításra szorulnak. Az elöregedett bekötőveze-
tékekből kioldódó anyagok, a hálózati sajátosságok okán kialakuló ún. pangóvíz, valamint az ezeket semlegesítő 
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fertőtlenítőklór megváltoztatják a csapból kifolyó víz ízét, színét, esetleg szagát. Az XYZ több, mint egy vízszűrő 
berendezés, hiszen nemcsak megszűri, hanem kezeli is a vizet. A gyakran javításra, cserére szoruló bekötőveze-
tékekből a csapvízbe kerülő szennyeződéseket úgy távolítja el, hogy megőrzi a vízben található értékes oldott 
ásványianyag-tartalmat, valamint az előkezelés során beállítja a víz pH-értékét, és magnéziummal dúsítja azt.

Az innovatív technológia alkalmazásával három lépésben lesz a csapvízből XYZ:

1.  Az előszűrés során a berendezés az emberi szervezet számára optimális 5,6–7 közötti szintre állítja be a víz pH-ér-
tékét, ami nagyon fontos, hiszen a víz pH-értéke folyamatosan ingadozik.

2.  A szénszűrés eltávolítja a helyenként elöregedett vezetékhálózatból érkező csapvízből a fizikai és kémiai szeny-
nyeződéseket. Ebben a lépésben a klór íze és kellemetlen szaga eltűnik a csapvízből, és minden 0,2  μm-nél 
nagyobb szennyeződéstől is mentes lesz a víz. A szűrés finomságát jól mutatja, hogy egy emberi hajszál átlagos 
vastagsága 50 μm.

3.  Az ezüstionos szűrés meggátolja a baktériumok kialakulását, elszaporodását, dupla biztonságot adva a friss, 
prémium vízre vágyóknak. 

„Megdöbbentő tény, hogy ma egy átlagos európai polgár 400 kilogramm hulladékot termel évente, amelynek egy-
re nagyobb hányada műanyag. […] A palackozott vizek árának körülbelül 95 százalékát a csomagolás és a logisz-
tika, marketing jelenti. Hisszük, hogy a csomagolás nélküli víz nemcsak egy alternatíva, hanem egy fenntartható 
megoldás a PET- és üvegpalackok jelentette globális problémára, amely rövidesen mindenki számára elérhetővé 
válik. […] Ha pedig a vendéglátóhelyek, hotelek, irodák közül egyre többen a csomagolásmentes víz mellett teszik 
le a voksukat, egy fenntarthatóbb, élhetőbb világot teremthetünk, mely gyermekeink és a következő generációk 
számára elengedhetetlen!” – mondta el a mai bejelentésen Mihály Eszter, a cégcsoport fenntarthatósági managere.

(Forrás: https://bit.ly/3kURGkx linken; utolsó megtekintés időpontja: 2021. 09. 06.)

A) Soroljon fel négy érvet a csapvíz fogyasztása mellett a palackozottal szemben!

B) Miért nevezhető környezettudatosnak a terméket forgalmazó vállalat?

C) A szöveg tévesen úgy fogalmaz, hogy a berendezés magnéziummal dúsítja a csapvizet. Valójában melyik ösz-
szetevő koncentrációját növelik meg a berendezés használata közben? Milyen hatással van ez a változtatás a 
vízkeménységre?

D) A PET rövidítés a poli(etilén-tereftalát) elnevezésből ered. Az előállításához etilén-glikolra és tereftálsavra 
(benzol-1,4-dikarbonsavra) van szükség. Írja fel atomcsoportos képletekkel az előállítás reakcióegyenletét!

E) Milyen funkciós csoport fordul elő a PET-ben?

2. Négyféle asszociáció (7 pont)

Hasonlítsa össze a cinket és a maltózt! Az egyetlen helyes betűjellel válaszoljon!

A) A cink B) A maltóz C) Mindkettő D) Egyik sem

1. Standard légköri nyomáson és 25 °C-on fehér színű, szilárd halmazállapotú.

2. Megfelelő körülmények között a sósav hatására átalakul.

3. Tökéletes égése során két termék keletkezik.

4. Megfelelő körülmények között ezüstöt választ le az ezüst(I)-nitrát-oldatból.

5. Szilárd halmazát elsőrendű kötések tartják egybe.

6. Mágnesezhető tulajdonságú.

7. A természetben sem tiszta, sem kötött állapotban nem fordul elő.

181

OH-KEM1112E - Gyűjtemény a Kémia emelt szintű oktatásához  11-12..indd   181OH-KEM1112E - Gyűjtemény a Kémia emelt szintű oktatásához  11-12..indd   181 2022. 03. 24.   19:07:282022. 03. 24.   19:07:28



182 IV. ÖSSZETETT FELADATOK

3. Egyszerű választás (7 pont)

Válassza ki az egyetlen megfelelő betűjelet!

1. Melyik sorban vannak kizárólag olyan kémiai részecskék, amelyek 10 darab elektront tartalmaznak?

A) Ne, NH3, HCl, Mg2+ B) HF, N2, O2–, BH3 C) CH4, H2O, Na+, Al3+

D) HF, F–, Mg2+, He E) Al3+, NH3, H3O+, O2

2. Az alábbi vegyületek közül melyik oldódik legkevésbé vízben?

A) A kén-dioxid. B) A metanol. C) A hidrogén-klorid. 

D) A naftalin. E) A dimetil-keton.

3. Az alábbi reakciók közül melyik játszódik le közepes sebességgel?

A) A hidrogén égése. 

B) A hangyasav reakciója brómmal.

C) A bárium-nitrát-oldat és kénsav közötti reakció.

D) Az ezüst(I)-nitrát-oldat és nátrium-klorid-oldat reakciója.

E) A fa korhadása.

4. A desztillált vizet 60,0 °C hőmérsékletűre melegítjük. Mennyi lesz a pH-ja, ha tudjuk, hogy ilyen körülmények 

között a Kv = 9,25 · 10–14  mol
dm3

2
�
�
�

�
�
� ?

A) 7,00; B) 3,26; C) 7,48; D) 13,0; E) 6,52.

5. Az alábbi folyamatok közül melyik NEM redoxireakció?

A) A kálium-permanganát és sósav reakciója. B) Az etanol reakciója réz(II)-oxiddal.

C) A mészégetés.   D) A hidrogén-peroxid katalitikus bomlása.

E) A ribóz ezüsttükörpróbája.

6. 60,06 gramm tömegű formaldehidet fölös mennyiségű ezüst(I)-nitrát-oldattal reagáltatják el. Legfeljebb hány 
mól ezüst leválasztása következhet be?

A) 0,5000 mol. B) 1,000 mol. C) 2,000 mol. D) 4,000 mol. E) 8,000 mol.

7. Melyik vegyület molekulája NEM tartalmaz kiralitáscentrumot?

A) Az aminoecetsavé. B) A tejsavé. C) A 2-dezoxiribózé. 

D) A bután-2-olé. E) Az 1,2-dimetilciklohexáné.
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4. Táblázatos feladat (16 pont)

Az alábbi táblázat sorai olyan széntartalmú vegyületekre vonatkoznak, amelyek egy darab oxigénatomot tartal-
maznak. A cellákba beírt információk alapján azonosítsa az egyes anyagokat, majd határozza meg a sorszámmal el-
látott cellák tartalmát!

Összegképlete 1. 2. 3.

Szerkezeti képlete (a kötő és 
nemkötő elektronpárok jelölésével) 4. 5. 6.

A szénatomok száma 
a molekulában 7. 2 1

A molekula polaritása 8. apoláris 9.

A szilárd halmazában működő 
legerősebb rácsösszetartó erő 10. 11. 12.

Az azonos állapotú héliumgázra 
vonatkoztatott sűrűsége 7,003 11,52 7,508

A vegyület vízoldhatósága 
(kiváló, jó, rossz) 13. 14. 15.

Tökéletes égésének rendezett 
reakcióegyenlete 16. 17. 18.

A vegyület egy jellemző 
reakciójának rendezett egyenlete

reakció vas(III)-oxiddal: 
19.

reakciója ammóniás  
ezüst(I)-nitrát-oldattal  

(az 1. lépés): 20.

5. kísérletelemzés és számítási feladat (13 pont)

A szóda tulajdonságai

Kristályszódát (Na2CO3 · 10 H2O) nagy mennyiségű vízben feloldunk.

A) Milyen kémhatású vizes oldat jön létre? A semlegestől eltérő kémhatás esetén ionegyenlet felírásával indo-
kolja a válaszát!

A szóda vizes oldatához addig csöpögtetünk híg kénsavoldatot, amíg szemmel látható változás megy végbe.

B) Milyen változást figyelhetünk meg?

C) Írja fel a lejátszódó kémiai reakció rendezett egyenletét!

D) Milyen kémhatású vizes oldat jön létre a reakció során? A semlegestől eltérő kémhatás esetén ionegyenlet 
felírásával indokolja a válaszát!

Kristályvizét részlegesen elvesztett szóda 128,5 grammjából oldatot készítünk. Az oldathoz 137,1 cm3 térfogatú, 

1,190 
g

cm3  sűrűségű, 38,00 tömegszázalékos sósavat adunk. A savfelesleg meghatározásához a reakció utáni olda-

tot 1000 cm3 térfogatúra hígítjuk. Ebből kiveszünk egy 25,00 cm3 térfogatú részletet, amelyet 1,230  mol
dm3

 koncent-
rációjú nátrium-hidroxid-oldattal reagáltatunk. A semlegesítésig 10,16 cm3 lúg fogy.

E) Írja fel a szóda és sav között végbemenő reakció rendezett egyenletét!

F) Számítsa ki az 1000 cm3 térfogatú törzsoldatban előforduló sav anyagmennyiségét!

G) Határozza meg a kristályvizét részlegesen elvesztett szóda képletét!
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6. Elemző és számítási feladat (17 pont)

Az etilén reakciói

Etiléngázt vezetünk híg brómos vízbe.

A) Írja fel a lejátszódó reakció rendezett egyenletét, majd nevezze el a keletkező szerves terméket! Adja meg a 
reakció típusát!

B) Jelölje a reakció során bekövetkező oxidációsszám-változásokat!

C) Legfeljebb mekkora térfogatú 35,0 °C hőmérsékletű, 103 kPa nyomású etiléngázt képes 140 cm3 térfogatú,  

1,12 
g

cm3  sűrűségű, 10,5 tömegszázalékos brómos víz közönséges körülmények között maradéktalanul el-

reagáltatni?

D) Ugyanennyi brómos víz mekkora térfogatú vízmentes hangyasavval reagál el maradéktalanul? Írja fel a 

számítás alapját képező reakció rendezett egyenletét! A hangyasav sűrűsége: 1,22 
g

cm3 .

Az etilént levegőn meggyújtjuk. A láng narancssárgás-vöröses színű, felette füst látható.

E) Mi a megfigyelt jelenségek magyarázata?

F) Milyen módon érhetjük el, hogy a láng színtelen legyen, miközben füst sem képződik?

Az etilén egyik legfontosabb felhasználási lehetősége a polimerizáció útján történő átalakítása.

G) Írja fel az etilén polimerizációjának az egyenletét!

Az etilén polimerizációs termékéből vett 250  gramm tömegű mintát oxigénfeleslegben tökéletesen elégetjük. 
A keletkező vízmentes füstgázt nátrium-hidroxid-oldaton átvezetve a gázelegy térfogata a negyedére csökkent.

H) Mekkora térfogatú, 25,0 °C hőmérsékletű, standard légköri nyomású oxigéngázt vezetünk a polimerhez?

7. Számítási feladat (13 pont)

A kontakt kénsavgyártás egyik lépése során a kén-dioxid vanádium(V)-oxid felületén oxigén jelenlétében 
kén-trioxiddá alakul. Egy 1,00  m3 térfogatú tartályban 2,80  kg kén-dioxidot és 700  gramm oxigént keverünk 
össze, majd a megfelelő körülmény beállítása közben beindítjuk a reakciót. Az egyensúlyi elegy komponenseinek 
összkoncentrációja 6,66%-kal kisebb, mint a kiindulási keverék összetevőinek összkoncentrációja.

Ar(S) = 32,0;   Ar(O) = 16,0

A) Írja fel a lejátszódó egyensúlyi reakció rendezett egyenletét!

B) Határozza meg az egyensúlyi koncentrációkat!

C) Számítsa ki az egyensúlyi állandót!

D) Mekkora tömegű oxigént kellett volna az eredeti keveréknek tartalmaznia ahhoz, hogy ugyanazon körülmé-
nyek között a kén-dioxid fele átalakuljon?
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8. Számítási feladat (17 pont)

Az izovajsav egy elágazó szénláncú, cseppfolyós halmazállapotú, vízben viszonylag jól oldódó egyértékű alkánsav. 
Szabad állapotban a vaníliában és a szentjánoskenyérben fordul elő. A gőzének azonos állapotú héliumra vonat-
koztatott sűrűsége 22,03.

A) Határozza meg a vegyület molekulaképletét! Rajzolja fel a molekula szerkezeti képletét a kötő és nemkötő 
elektronpárok feltüntetésével!

40,00 gramm tömegű izovajsavból 1,050  mol
dm3

 koncentrációjú vizes oldatot készítünk. Ehhez az oldathoz sztöchi-

ometrikus mennyiségű réz(II)-oxidot adunk.

B) Határozza meg a savoldat pH-ját, ha tudjuk, hogy a savállandó értéke: Ks = 1,380 · 10–5  mol
dm3

!

(Amennyiben nem sikerült a sav molekulaképletét meghatároznia, úgy számoljon a C3H6O2 képlettel!)

C) Mekkora tömegű réz(II)-oxid szükséges a reakcióhoz? Írja fel a reakció rendezett egyenletét!

A keletkező oldatba grafitelektródokat mártunk, majd 10,00 A áramerősség mellett az oldat teljes elszíntelenedé-
séig végezzük az elektrolízist.  

D) Mennyi idő alatt fog az oldat teljesen színtelenné válni?

A vizsgált sav képződéshőjének meghatározásához 30,00 g tömegű izovajsavat tökéletesen elégetünk. A folyamat 
közben 761,2 kJ hő szabadul fel.

E) Számítsa ki az izovajsav képződéshőjét! Írja fel a lejátszódó reakció rendezett reakcióegyenletét!

 ΔkH(CO2) = –394,0 
kJ

mol
;    ΔkH(H2O,f ) = –286,0 

kJ
mol

.         
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38. SzóBEli érETTSéGi miNTATéTElEk 4.

„A” tételek

1. A klórtartalmú vegyületek összehasonlító jellemzése

Hasonlítsa össze a nátrium-klorid, a hidrogén-klorid és a szén-tetraklorid halmazszerkezetét, a szilárd halmazu-
kat alkotó kémiai részecskéket. Térjen ki a vegyületek fizikai tulajdonságaira, reakciójukra ezüst(I)-nitrát-oldattal 
(ha van!), valamint élettani hatásukra! Mutassa be a hidrogén-klorid és szén-tetraklorid egy-egy ipari előállítási 
lehetőségét! Mondjon példát a vegyületek felhasználására!

2. Egyesülési és bomlási reakciók

Mutasson be három-három szabadon választott szervetlen, illetve szerves egyesülési reakciót! Térjen ki az eset-
leges körülményekre, és nevezze el a keletkező termékeket!

Mutasson be két-két szabadon választott szervetlen, illetve szerves bomlási reakciót! Térjen ki az esetleges körül-
ményekre, és nevezze el a keletkező termékeket!

3. Vízben rosszul oldódó gázok összehasonlító jellemzése

Mutassa be a hélium, a szén-monoxid, az etén, valamint a dimetil-éter molekula- és halmazszerkezetét! Szerke-
zeti sajátságok alapján magyarázza meg a rossz vízoldhatóságot!

Jellemezze a gázokat reakciókészségük, valamint éghetőségük alapján! Mutassa be, hogy milyen módon állítják 
elő az egyes gázokat az iparban! Nevezze meg a hélium, a szén-monoxid, valamint az etén egy-egy lehetséges 
felhasználási területét!

4. Redukáló- és oxidálószerként egyaránt viselkedő vegyületek jellemzése

Mutasson be két szabadon választott, redukáló- és oxidálószerként egyaránt viselkedő szervetlen, illetve egy 
szerves vegyületet! Jellemezze a három vegyületet halmazszerkezeti szempontból, majd térjen ki a fizikai tulaj-
donságaikra! Mutassa be a kiválasztott vegyületek reakcióját egy erős oxidálószerrel, illetve egy erős redukáló-
szerrel szemben!

5. A nátrium-hidroxid reakciói

Mutasson be két-két olyan szervetlen, illetve szerves kémiai átalakulást, amelyekben a nátrium-hidroxid vagy 
vizes oldata reaktánsként viselkedik! Ismertesse a változások körülményeit, nevezze meg a keletkező terméke-
ket, valamint adja meg az átalakulások típusát! Törekedjen arra, hogy minél többféle reakciótípust mutasson be 
a négy reakción keresztül!

6. C=O molekularészletet tartalmazó vegyületek összehasonlító jellemzése

Mutasson be egy olyan szervetlen, valamint három szerves vegyületet, amelyek molekulájában megjelenik a 
C=O molekularészlet! Rajzolja fel a négy molekula szerkezeti képletét (a kötő és nemkötő elektronpárok jelölé-
sével), jellemezze a vegyületek halmazszerkezetét, térjen ki az anyagok fizikai tulajdonságaira! Adjon meg min-
den vegyület esetében egy jellemző reakciót! Törekedjen arra, hogy három különböző szerves vegyületcsaládba 
tartozó képviselőt jellemezzen!
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 7. Amfoter sajátságú anyagok jellemzése

Mutasson be két-két szabadon választott, amfoter sajátságú szervetlen, illetve szerves vegyületet! Jellemezze 
a vegyületeket halmazszerkezeti szempontból, majd térjen ki a fizikai tulajdonságaikra! Mutassa be a kiválasz-
tott vegyületek reakcióját egy erős savval, illetve egy erős bázissal!

 8. Delokalizáció a szervetlen és a szerves kémiában

Mutasson be két-két olyan szervetlen és szerves anyagot, amelyek szerkezetében delokalizált elektronok for-
dulnak elő! Jellemezze az anyagokat a halmazszerkezetük, valamint a fizikai tulajdonságaik alapján! Adjon pél-
dát az egyes anyagok hétköznapi felhasználási lehetőségére! Az anyagok kiválasztásánál törekedjen arra, hogy 
azok halmazszerkezeti sajátságukban minél inkább különbözzenek!

 9. A kénsav és az ecetsav összehasonlító jellemzése

Hasonlítsa össze a kénsav és az ecetsav molekula- és halmazszerkezetét! Mutassa be a kénsav, illetve az ecetsav 
legfontosabb fizikai (szín, halmazállapot, vízoldhatóság) és kémiai tulajdonságait (saverősség, híg vizes oldatá-
nak reakciója fém-oxidokkal, fém-karbonátokkal, fémekkel)! A reakciókra vonatkozó megállapításait rendezett 
reakcióegyenletek felírásával támassza alá! Térjen ki a belőlük képződő észterek felhasználási területére!

10. Nátriumvegyületek jellemzése

Mutasson be három szervetlen és két szerves nátriumvegyületet! Térjen ki a vegyületekben előforduló 
anion(ok) szerkezetére, a vegyületek halmazszerkezetére, a fizikai tulajdonságaikra (szín, vízoldhatóság), vala-
mint, ha vízoldhatók, akkor a vizes oldatuk kémhatására! A semlegestől eltérő kémhatás esetén ionegyenlettel 
támassza alá a kialakult kémhatást!

 „c” tételek

11. A sújtólég egy színtelen, szagtalan gázkeverék, amely a metán és a levegő robbanásveszélyes elegye, és a 
bányákban fordulhat elő. Leggyakrabban a szénbányákban okoz balesetet, amit sújtólégrobbanásnak nevez-
nek. A legerőteljesebb robbanást a 9,5 térfogatszázalék metánt tartalmazó elegy okozza. Milyen anyagmeny-
nyiség-arányban van a metán és oxigén az elegyben? Hány százalék metán kellene legyen a metán–levegő 
elegyben ahhoz, hogy tökéletes égés menjen végbe?

12. Elméletben hányféle termék keletkezhet az izoprén hidrogén-klorid-addíciója során? Nevezze el ezeket a ter-
mékeket!

13. Egy garázsban két, egyenként 10 literes benzineskanna van. Az egyik teljesen tele van benzinnel, míg a má-
sikban mindössze 1 liter üzemanyag van. Tűzveszélyességi szempontból melyik kanna a sokkal veszélyesebb? 
Válaszát indokolja meg!

14. A benzin cseppfolyós szénhidrogének (pl. C7H16, C8H18) elegye. A sűrűsége kisebb, mint a vízé. Melyiknek na-
gyobb a sűrűsége: a benzingőznek vagy a vízgőznek? Válaszát indokolja meg!

15. Nevezzen meg három olyan gázt, amelynek az azonos állapotú héliumra vonatkoztatott sűrűsége egyaránt 
7,00! Milyen különbség mutatkozik a reakciókészségük terén? Mindhárom gáz esetében írja fel egy szabadon 
választott redoxireakció rendezett egyenletét! Törekedjen arra, hogy a kiválasztás során szervetlen és szerves 
példákat is nevezzen meg!

16. A metánhoz megfelelő körülmények között vízgőzt vezetve egy kétkomponensű gázelegyet kapunk. A gáz-
elegy egy vegyületet és egy elemet is tartalmaz. Mi a neve a képződött gázelegynek? A gázelegy az azonos 
állapotú levegőnél kisebb vagy nagyobb sűrűségű?
Melyik szerves oldószer ipari előállításához használható a kapott gázelegy?
A gázelegy térfogatánál hányszor kisebb térfogatú, azonos állapotú oxigéngáz szükséges a gázelegy tökéletes 
égéséhez?
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