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NÉV, EHA-kód: 

 
 

Az elégségesért az 1–11 kérdéseket 67%-ra kell teljesíteni.  

(67% alatt a dolgozat második része nem lesz kijavítva!) 

 (3: 55 p→, 4: 70 p →, 5: 85 p→) 

Vizsgát megkezdeni csak index-szel lehet. A vizsgán csak tollat lehet használni. Egyéb 

segédanyag (puska) használata, beszélgetés azonnali kizárással jár (elégtelen osztályzat). 

 

 

1) Milyen kémiai kötés(ek) (első és másodrendű) van(nak) következő anyagokban:  

  a) gyémánt, b) szárazjég (fagyott CO2), c) etanol, d) ammónium-klorid? (4 p)  

 

2) Rajzoljon fel  

a) két molekulát, amelyek egymás enantiomerei 

b) két molekulát, amelyek egymás diasztereomerei 

c) két molekulát, amelyek egymás konstitúciós izomerei! (3 p) 

 

3) A VSEPR elmélet szerint milyen a következő molekulák térszerkezete? (Rajz + a 

térszerkezet elnevezése! 5 p)  

 a) H2O,  b) CF4, c) NF3, d) PF5, e) SF6 

 

4) Mi történik, ha az A + B = 2C + D egyensúlyi gázfázisú, endoterm reakcióban, ha 

 a) csökkentjük a nyomást 

 b) növeljük a hőmérsékletet 

 c) hozzáadunk C anyagot a rendszerhez  

 d) növeljük a (zárt) reakcióedény térfogatát 

 e) a A anyagot megkötjük (elvonjuk a reakciótérből)? (5 p) 

 

5) a)   Írja fel a víz öndisszociációjának egyenletét! 

b) Írja fel a vízionszorzatot!  

c) Mekkora a H
+
 és az OH


 ionok koncentrációja a tiszta (CO2-mentes) vízben (25 ºC)? 

d) Mennyi ennek a pH-ja?  

e) Hogyan változik a pH, ha NaOH-ot oldunk a vízben? 

f) Mennyi a H
+
 koncentráció egy pH=2 oldatban? 

g) Mennyi a H
+
 koncentráció egy pOH=2 oldatban?  (7 p) 

 

6) Jelölje a következő reakciókban minden vegyjel fölött az oxidációs számot, valamint 

rendezze a két egyenletet az oxidációs számok változása alapján! Melyik az oxidáló- és 

melyik a redukálószer az egyes reakciókban? (8 p) 
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7) Definiálja a következő fogalmakat: a) képződési entalpia, b) izomer, c) elektromotoros 

erő, d) rendszám , e) standard elektródpotenciál, f) katód, g) relatív atomtömeg!  (7 p) 

 



 

8) Adja meg a következő vegyületek összegképletét! (7 p) 

a) bórsav, b) kősó, c) kalcium-szulfid, d) kalcium-szulfát, e) nátrium-szulfit, f) nátrium-

hidrogénkarbonát, g) ammónia, h) hidrazin, i) vas(II)-nitrát, j) hipoklórossav,   

k) salétromsav, l) dolomit, m) metán, n) konyhasó 

 

9) Írja fel (rendezve!) a következő reakciók egyenletét! (6 p) 

a) Mészégetés. 

b) Kálium és víz reakciója. 

c) Cink oldódása sósavban. 

 

10) Rajzoljon fel egy tetszőleges a) alként, b) karbonsavat, c) többszörösen telítetlen 

szénhidrogént, d) aldehidet, e) észtert, f) amint, g) amidot, h) szénhidrátot,  

 i) oxovegyületet, j) alkánt! (5 p) 

 

11) Rajzoljon fel egy természetes, optikailag nem aktív aminosavat! Rajzoljon fel egy ebből 

képezhető dipeptidet! (3 p)  

 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

 

12) Rajzoljon fel vázlatosan egy atomi emissziós készüléket, nevezze meg főbb részeit! Mire 

használják ezt a készüléket? Rajzolja fel, hogy atomi szinten mi történik (atom-foton 

kölcsönhatás szintjén)! (5 p) 

 

13) Mi határozza meg egy (kétatomos) molekula egy adott forgási energiaszintjének értékét? 

(3 db fizikai mennyiség jele és neve!) Adja meg a kiválasztási szabályokat abszorpció 

esetére! (3+2 p) 

 

14) Mi a kromatográfia elvi lényege? Mire használják? Milyen típusokat ismer? (5 p) 

 

15) A következő négy elem közül melyiknek kisebb, melyiknek nagyobb a koncentrációja a 

földkéregben, mint a Világegyetemben? Indokolja meg, hogy miért! 

 a) Ar, b) O, c) Si, d) U, e) Pb        (5 p) 

 

16) Mondjon példát: 

a) gyenge, egyértékű bázisra  b) savasan hidrolizáló sóra 

c) savas pufferre  d) lúgos pufferre e) semleges sóra (5 p) 

 

17)  Mire használják a következő vegyületeket? 

 a) CaSO4·1/2H2O   b) V2O 5 c) Na3PO4 d) NaNO3 e) KrF
(*)

 (5 p) 

 

18) Hogyan működik a tüzelőanyagcella? Mik a főbb elemei? (Sematikus rajz!) Milyen 

folyamatok mennek végbe a cellában? (Egyenletek!) (5 p) 

 

19) Mi a 
14

C-es kormeghatározás alapja? Hol és hogyan képződik a 
14

C? Mikor állandó az 

aránya, és mikor kezd el csökkeni a szervezetben? Hányad rendű kinetikát követ a 

változás? Írja fel a reakció sebességi egyenletét, valamint megoldását (az „integrált 

alakot”)!    (5 p) 

 


