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1. Táblázatos feladat
Hasonlítsa össze az alábbi három vegyületet a megadott szempontok szerint!

HCl

HNO3

H2SO4
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figyelni kell, hogy a felszabaduló szénsav bomlik szén-dioxidra és vízre,
H2CO3-al jó eséllyel nem fogadják el az egyenletet.
oldata
igen
lép-e Nyilván, hiszen mindegyik sav-bázis reakcióba lép vele (közömbösítés).

Híg
vizes
reakcióba
ammóniával?
Példaegyenlet
az
ammóniával történő vagy a másik kettővel ugyanígy. Mivel a reakció vizes oldatban megy
végbe, jó eséllyel elfogadják azt is, ha a keletkező vegyületeknél NH4+ + Clreakcióra
szerepel (külön-külön), ammónium-klorid helyett.
Tömény vizes oldata
nem
igen
reakcióba lép-e rézzel?
A réz st. pot. értéke pozitív, igy csak tömény,
oxidáló savakkal lép reakcióba, a sósav nem
ilyen, a másik kettő igen.
(
)
Példaegyenlet
a
tömény
oldat Az egyenlet (mivel az oldat tömény), csak nitrogén-dioxiddal elfogadható,
NO (neadjisten hidrogén) nem keletkezhet! Kénsavval felírva ugyanez:
reakciójára rézzel
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megfelelő
arányú
elegyének neve
A
nitráló
elegy
reakcióba
lép
a
benzollal is. A reakció
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Melyik

királyvíz

nitrálóelegy
Aki szemfüles, kiszúrhatja, hogy a
következő kérdésben is szerepel.

Erre ritkán kérnek egyenletet, meglepő lehetett. Pici gondolkodással
kitalálható, hogy melléktermékként víz keletkezik („ha odamegy az NO 2 a
H helyére, akkor vajon mi marad vissza?”). Nyilván más ábrázolással is jó.
vegyület
X
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tömény oldata ad
sárga
színreakciót
Ez
ugye
a
fehérjékkel? (jelölje Xxantoprotein-reakció.
szel!)
Melyik vegyület
X
tömény oldata
szenesíti el a szerves
Talán nem ártott volna precízebben kérdezni (például: szerves vegyület
vegyületeket?
helyett szénhidrátokat írni). Nyilván mondjuk a metánt egyik se szenesíti
(jelölje X-szel!)
el. A szénhidrátokat viszont a tömény kénsav elszenesíti, hiszen a bennük
lévő „kötött” vizet elvonja (erős vízelvonószer)

2. Esettanulmány
a) Hasonlítsa össze a kakaópor és a csokoládé zsírtartalmát!
A csokoládé zsírtartalma nagyobb, mint a kakaóporé.
„A kakaómasszából hidraulikus sajtolókkal préselik ki a zsírtartalom nagy részét, így kapják a
színtelen kakaóvajat. A sajtóban maradt sötét színű kakaópogácsában már csak 10–20% zsír marad.
Ezt a pogácsát megőrölve kapjuk a kakaóport….A csokoládégyártás alapanyaga a kakaómassza,
amelyet cukorral és – tejcsokoládé gyártása esetén – tejporral kevernek.”
Ebből kiderül, hogy a kakaópor gyártása során a zsírtartalom nagy részét eltávolítják a babból, a
csokigyártásnál pedig nem. Persze nyilván józan ésszel is sejthető a
válasz.
b) Milyen hatásért felelős az ábrán D) betűvel jelölt vegyület?
Antioxidáns.
Az ábrán látható vegyület egy polifenol, hiszen sok aromás gyűrűhöz
kapcsolódó OH-csoportot tartalmaz (fenol: aromás gyűrűn OH, poli:
sok). Ezekről a szöveg az alábbiakat írja:
„A csokoládéban előforduló polifenolok antioxidáns hatásúak.”
c) Melyik betű jelöli a teobromin molekuláját? Adja meg a vegyület
összegképletét!
B), összegképlet: C7H8N4O2
Purin származék az A) és B) vegyület, ezek közül egyik a koffein,
másik a teobromin a szöveg alapján. A teobromin a kevesebb (2)
metilcsoportot tartalmazó kell, hogy legyen. Az összegképletnél a
hidrogéneknél könnyű elfeledkezni arról, hogy az oldalt jelölt
szénatomon is van egy hidrogén, ami a vonalábrás képleten nincs
kirajzolva. A többi sima ügy.
„Ezért főként a teobromin- és a koffeintartalom a felelős. Mindkét vegyület alkaloid, molekuláik a
purin származékai, a teobromin molekulája egy metilcsoporttal kevesebbet tartalmaz, mint a
koffeiné.”
d) Adja meg azon vegyületek betűjelét, amelyek a csokoládé okozta kellemes érzésért felelősek! A
betűjel mellett adja meg a nevüket is!
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C) – fenil-etil-amin – ez az egyetlen vegyület, ami amin (nyilván a név is elég beszédes)
E) – anandamid – a szöveg is írja, hogy amidkötést tartalmaz, ez az egyetlen szóba jövő molekula.
e) Mit mondhatunk annak a csokoládénak a lágyulási hőmérsékletéről, amely más csokoládékhoz
képest viszonylag többet tartalmaz a G betűjellel jelölt vegyületből? Indokolja válaszát!
alacsonyabb a lágyulási hőmérséklete
Indoklás: „A csokoládé olvadási sajátságait a benne lévő zsír (kakaóvaj) összetétele befolyásolja: a
zsírmolekulákban a karbonsavláncok 30–37%-a sztearinsavból, 24–31% palmitinsavból és 33–39%
olajsavból származik. Ennek aránya befolyásolja, hogy alacsonyabb vagy magasabb hőmérsékleten
lágyul meg a csokoládé.” – ha ezt elolvassuk, már csak azt kell eldönteni, hogy vajon a több olajsav
vagy a több (telített) zsírsav csökkenti a lágyulási hőmérsékletet.
Ehhez: a zsírok-olajok témakörben tanult állítás itt is áll, tehát a telítettlen zsírsavak és származékaik
(olajsavszármazékok) olvadáspontja alacsonyabb, mint a telített zsírsavak és származékaik
olvadáspontja (ennek hátterében a cisz konfigurációjú kettős kötések térigénye áll). A G) jelű
vegyület egy olajsavszármazék, tehát olvadáspontja alacsonyabb, mint a hasonló szénatomszámú
telített zsírsavszármazékoké, ezért, ha arányaiban több van belőle, az a csoki olvadáspontját
csökkenti.
f) Miért nem keserű a fehércsokoládé?
Mert (gyakorlatilag) nem tartalmaz teobromint.
„A teobromin felelős a csoki keserű ízéért is.” – Már ez alapján is kitalálható a válasz. Ha ez nem elég:
„A fehércsokoládéban nincs kakaómassza, csak kakaóvajból készül….A csokoládé olvadási sajátságait
a benne lévő zsír (kakaóvaj) összetétele befolyásolja” – tehát a fehércsoki alapanyaga alapvetően a
kakaóból kisajtolt zsír.
Megjegyzés: a megoldókulcs szerint „a fehércsoki csak nyomokban tartalmazza a teobromint”.
Nyomokban természetesen tartalmazhat akár hidrogén-cianidot vagy emberhúst vagy traktort is,
gyártási technológiától függően 😊. Nyilván elfogadják azt is megoldásként, hogy „nincs benne
teobromin.”
3. Egyszerű választás
1. Az alábbi vegyületeket levegőn hevítjük. Melyik esetben lesz a kémcsőben lévő szilárd anyag
tömege nagyobb a hevítés után, mint kezdetben volt?
A) NaHCO3 – bomlik, CO2 (és víz) távozik
B) Al(OH)3 – bomlik, víz távozik
C) I2 – szublimál, semmi nem marad vissza
D) Ca – levegőn hevítés közben CaO keletkezik
E) Au – semmi nem történik (csak megolvad)
2. Egy molekulában két szigma- és két pi-kötés, valamint egy nemkötő elektronpár van. Melyik ez a
molekula az alábbiak közül?
A) SO2 – 2 szigma, 2 pi, 5 nemkötő
B) CO2 – 2 szigma, 2 pi, 0 nemkötő
C) HCN – 2 szigma, 2 pi, 1 nemkötő
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D) C2H2 – 3 szigma, 2 pi, 0 nemkötő
E) H2S – 2 szigma, 0 pi, 2 nemkötő
3. Egy elem alapállapotú atomjában 4 elektronhéjon vannak elektronok, három héja telített és két
párosítatlan elektronja van. Az alábbiak közül melyik elemre igaz ez?
A) rubídium (37Rb) – 5 elektronhéj, 1 párosítatlan elektron
B) kalcium (20Ca) – 3. elektronhéj nem telített, 0 párosítatlan elektron
C) cink (30Zn) – 0 párosítatlan elektron
D) szkandium (21Sc) – 3. elektronhéj nem telített, 1 párosítatlan elektron
E) szelén (34Se) – ez jó
4. A D-glükóz és a D-fruktóz….
A) enantiomerpár.
B) cisz-transz izomerek.
C) konstitúciós izomerek. – molekulaképletük ugyanaz (C6H12O6), de az atomok kapcsolódási
sorrendje eltérő. Ez a konstitúciós izomer viszony definíciója.
D) optikai izomerek.
E) különböző összegképletű vegyületek.
5. A keserűsó és a glaubersó hashajtó hatásának az a magyarázata, hogy a bennük lévő szulfátionokat
a bélcsatorna nem képes felszívni, így az oldott só a bélcsatornában tartja a vizet, ennek
következtében a széklet felhígul. Az alábbiak közül melyik jelenséggel magyarázható ez a folyamat?
A) Ozmózissal. – a szöveg az ozmózis jelenségének leírását tartalmazza (kicsit elnagyolva)
B) Túltelítődéssel (túltelített oldat keletkezésével).
C) Emulgálással (emulzió keletkezésével).
D) Szuszpendálással (szuszpenzió keletkezésével).
E) Kikristályosodással.
6. Melyik esetben csökken az oldat pH-ja?
A) Ha sósavat elektrolizálunk platinaelektródok között.
B) Ha kénsavoldatot elektrolizálunk platinaelektródok között. – lényegében vízbontás történik (aki
nem hiszi, írja fel az anód- és katódfolyamatot, illetve a bruttó egyenletet), emiatt az oldat
töményedik, tehát a pH csökkenni fog
C) Ha nátrium-szulfát-oldatot elektrolizálunk platinaelektródok között.
D) Ha cink-klorid-oldatot elektrolizálunk grafitelektródok között.
E) Ha nátrium-hidroxid-oldatot elektrolizálunk platinaelektródok között.
7. Tekintsük a következő ionokat: S2–, Cl–, K+, Ca2+, Sc3+. Közülük melyik a legkisebb és melyik a
legnagyobb méretű?
A) Azonos számú elektront tartalmaznak, ezért azonos a méretük.
B) A Sc3+ a legkisebb, a S2– a legnagyobb méretű. – azonos az elektronszerkezetük, ezért a méret a
növekvő magtöltéssel (protonszámmal) monoton csökken. A nagyobb magtöltés jobban összehúzza
az elektronfelhőt.
C) A Ca2+ a legkisebb, a S2– a legnagyobb méretű.
D) A S2– a legkisebb, a Sc3+ a legnagyobb méretű.
E) A S2– a legkisebb, a Ca2+ a legnagyobb méretű.
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8. Az alábbi, vizes oldatban lezajló folyamatok közül melyik nem sorolható be sem a sav-bázis, sem a
redoxireakciók közé?
A) AgNO3 + HCl = AgCl + HNO3 - csapadékképződés1
B) Mg + H2SO4 = MgSO4 + H2 - redoxi
C) 2 NaOH + 2 NO2 = NaNO2 + NaNO3 + H2O – redoxi (diszproporció)
D) Na2SO3 + 2 HCl = 2 NaCl + H2O + SO2 – sav-bázis, erősebb sav gyengébb savat felszabadítja sójából
(ne feledjük, hogy a szulfitokból keletkező kénessav bomlik, ezért keletkezik kén-dioxid és víz)
E) 2 NaOH + Cl2 = NaOCl + NaCl + H2O – redoxi (diszproporció)

4. Kísérletelemző feladat
Négy fémmel (A, B, C, D) és azok sóival (nitrátvegyületekkel) kísérletezünk.
a) Mindegyik fém kis részletét 4,00 mol/dm3-es sósavba tesszük. B és C fém esetén
tapasztalunk változást.
1. Pontosan mit tapasztalunk? színtelen, szagtalan gáz fejlődése közben a fémek oldódnak
b) B fém kis lemezkéjét C fém nitrátjának vizes oldatába merítjük. A fém felületén percek
múlva sem tapasztalunk változást. C fém kis lemezkéjét B fém nitrátjának vizes oldatába
merítve a fémlemezen feketés bevonat képződése figyelhető meg.
c) A fém kis lemezkéjét D fém nitrátjának vizes oldatába merítjük. A fém felületén rövidesen
fekete bevonat képződése figyelhető meg.
2. Az előző kísérleti tapasztalatok alapján írja be az alábbi standardpontenciál-táblázat megfelelő
helyére a négy fémet szimbolizáló betűket!
B és C a két negatív sztenderd potenciálú fém, hiszen csak az a kettő reagált sósavval.
Mivel B fém nem reagált C ionjaival, C fém viszont reagált B ionjaival (C redukálja B ionjait),
nyilvánvaló, hogy C fém a kisebb sztenderd potenciálú, mert a kisebb sztenderd potenciálú rendszer
redukált formája (fématom) redukálja a nagyobb sztenderd potenciálú rendszer oxidált formáját
(fémion).
Ugyanez az indoklás áll a c) kísérletre is, emiatt az A sztenderd potenciálja kisebb, mint D fémhez
tartozó.
Így a sorrend: C < B < A < D
3. Melyik fém a legerősebb redukálószer? A megfelelő betűvel válaszoljon!

1

C

Ez nem egy szerencsés példa, hiszen (például a saválladók összehasonlításával) tudható, hogy a HCl erősebb
sav, mint a salétromsav, tehát ez az egyenlet végeredményben megfelel az „erősebb sav a gyengébb savat
felszabadítja” sémának, ezért (mivel a reakciókörülmények nincsenek tisztázva) tekinthető sav-bázis reakciónak.
Szerencsésebb lett volna HNO3 helyett pl. H2S-t írni, ahol teljesen egyértelmű, hogy CSAK a csapadékképződés
miatt mehet végbe a reakció. Az összeállító által elvárt „bugyuta” gondolatmenet („mindkettő erős sav,
úgyhogy nem reagálnak”) véleményem szerint nincs összhangban az emelt szinten elvárt kompetenciákkal.
Különösen úgy, hogy 2 feladattal korábban szerepelt a kérdésként a nitrálóelegy, amely „működési elve” éppen
azon alapul, hogy a kénsav erősebb sav, mint a salétromsav.
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Minél kisebb egy fémhez tartozó sztenderd potenciál érték, annál erősebb redukálószer (annál
könnyebben ad le elektront). Tehát az a fém lesz a legerélyesebb redukálószer, amelynek sztenderd
potencálja a legkisebb.
4. D fém felületén melyik másik fém-nitrát vizes oldatába mártva lenne megfigyelhető változás?
Egyik esetben sem, hiszen ez a legnagyobb st. potenciálú.
D fémet oxidálni kellene ahhoz, hogy változás történje, erre csak nála nagyobb st. potenciálú fém
ionja lenne képes, ilyen azonban nincs a felsoroltak között.
5. C fém felületén melyik másik fém-nitrát vizes oldatába mártva lenne megfigyelhető változás?
A és D (meg persze a B is)
Lásd előző indoklást, bármilyen nála nagyobb st. potenciálú fém nitrátja jó lesz.
6. Írja fel a kísérlet (a, b és c) során végbement reakciók ionegyenletét, ha tudjuk, hogy kísérletekben
szereplő négy fém a réz, a cink, az ezüst és a vas! (A vas esetében a vas(II)-nitrát a feladatban
szereplő vegyület.)2
B – cink, C – vas, A – réz, D – ezüst. Ez a sztenderd potenciál értékek alapján nyilvánvaló. Sósavval a
cink és a vas reagál. Ne feledjük, hogy MINDENHOL ionegyenleteket kell írnunk!
Zn + 2 H+ = Zn2+ + H2
Fe + 2 H+ = Fe2+ + H2
A cink reakcióba lép vas(II)-ionokkal, illetve a réz is ezüst ionokkal:
Zn + Fe2+ = Zn2+ + Fe
Cu + 2 Ag+ = Cu2+ + 2 Ag

5. Elemző feladat
A bróm reakciói
Tekintsük a következő vegyületeket, illetve kémiai elemet:
metán
hangyasav

bután
kálium-klorid

izoprén
kálium-jodid

2,2-dimetilpropán etén
alumínium

a) Mely szerves vegyület(ek) brómozásakor keletkezhet biztosan csak egyféle monobrómtermék?
Milyen típusú reakcióban? Írja fel a monobrómtermék(ek) konstitúcióját!
metán, 2,2-dimetilpropán

(gyökös) szubsztitúció történik mindkét esetben

Oda kell figyelni, hogy csak MONOBRÓMTERMÉK keletkezhet, ezért az etén (meg persze a
hangyasav) nem jó! A „konstitúció” szó most is bizonytalanságra adhat okot (milyen ábrázolás kell?),
a megoldókulcsban atomcsoportos ábrázolás van:

2

Kicsit fura ez a feladat, hiszen ha valaki előre elolvassa az utolsó kérdést, akkor könnyen kikövetkeztethetők az
előző kérdésekre is a válaszok a konkrét sztenderd potenciál értékek alapján. Érdemesebb lett volna nem
elárulni, mik ezek a fémek, hanem további feladatok alapján a diákokra bízni az azonosítást. Sokak számára
csalódást (?) kelthetett, hogy sok gondolkodás után „csak úgy megmondják”, hogy mi a megoldás.
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CH3-Br,
b) Mely szerves vegyület(ek) brómozásakor keletkezhet pontosan háromféle konstitúciójú
dibrómtermék? Milyen típusú reakcióban? Írja fel a dibrómtermék(ek) konstitúcióját és adja meg
szabályos nevüket!
izoprén – itt is figyelni kell, hogy csak DIBRÓMTERMÉKEKRE kíváncsi a feladat, a teljes brómozás nem
számít bele a 3 termékbe (elég kedves volt a feladat, mert ha pl. szerepelt volna butadién, az nem lett
volna jó megoldás ide, de sokkal több embert átvert volna).
addíció történik mindhárom esetben – az első esetben 1-2, a másodikban 3-4, a harmadik esetben 14 addíció megy végbe.

3,4-dibróm-3-metilbut-1-én –
vigyázni kell, hogy a szénlánc
számozása megfordul!

3,4-dibróm-2-metilbut-1-én

1,4-dibróm-2-metilbut-2-én

c) Mely anyagokkal lép reakcióba a bróm azért, mert oxidáló hatású anyag? Írja fel a lezajló reakciók
egyenletét is!
hangyasav, kálium-jodid, alumínium – az „azért, mert oxidáló hatású anyag” kicsit pontatlan
megfogalmazás. Ha valaki ezt úgy értelmezi, hogy a bróm oxidálószer a reakcióban, akkor az összes
többi anyagot is fel lehet itt sorolni, nézzük csak meg az oxidációs szám változásokat! Az addíciós
illetve szubsztitúciós reakciókat adó szerves anyagokat azért nem célszerű itt felsorolni, mert ezeknél
nem feltétel, hogy a reakciópartner oxidálószer legyen (gondoljunk például egy egyszerű
hidrogénaddícióra, ahol a hidrogén redukálószer)
Fontos, hogy – a többi feladatrésszel ellentétben – nem írja kiemelten a megoldókulcs, hogy mást
nem szabad beírni, tehát akár az „oxidálószer” értelmezés is elfogadható lehet.
Az egyenletek:

– nem írja a megoldókulcs, de itt nyilván elfogadható az ionegyenlet is
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6. Számítási feladat
Egy 1,00 dm3-es tartályt megtöltünk 100 kPa nyomású ismeretlen, nyílt láncú, telített
szénhidrogéngázzal, majd annyi oxigént töltünk bele, hogy – változatlan hőmérsékleten –
800 kPa-ra nőjön a nyomás. Szikrával beindítjuk a reakciót és a szénhidrogént tökéletesen
elégetjük. A mérések szerint eközben 115,9 kJ hő szabadul fel (tegyük fel, hogy az összes víz
lecsapódott). Az égéstermékből – tömény kénsavoldaton és nátrium-hidroxid-oldaton való
átvezetéssel – megkötjük a szén-dioxidot és az előzőleg lecsapódott vizet is, majd a maradék
gázt visszavezetjük az eredeti tartályba. A kiindulási hőmérsékleten mérve 50,0 kPa lesz a
nyomás a tartályban.
a) Határozza meg a szénhidrogén összegképletét! Rajzolja fel a konstitúcióját is, ha tudjuk,
hogy a molekula nem tartalmaz szekunder szénatomot!
Az első és legfontosabb dolog, hogy jól értelmezzük a szöveget és minden kulcsfontosságú
információt észrevegyünk. A feladat szövege írja, hogy az ismeretlen szénhidrogén nyílt
láncú, telített, azaz alkán. Ebből kifolyólag már fel is lehet írni az alkánok általános
egyenletét: CnH2n+2.
A feladatban zavaró lehet, hogy nyomásokkal fejezi ki a szénhidrogén és a hozzákevert
oxigén arányát, azonban ne feledjük, hogy állandó hőmérsékleten és térfogaton (ez ugyebár
1,00 dm3) a nyomás egyenesen arányosan változik az anyagmennyiséggel, ugyanis:

Az R érték alapból egy állandó, ha T és V is állandó, akkor látszik, hogy ahogyan változik a
nyomás, ugyanúgy változik az anyagmennyiség is, vagy fordítva. Tehát, ha a tartályban 100
kPa nyomás volt, és az oxigén hozzákeverése után 800 kPa lett a nyomás, akkor
nyolcszorosára nőtt. Vagyis, ha kezdetben például egy mol szénhidrogén volt az elegyben,
akkor az oxigén hozzáadása után szintén nyolcszoros anyagmennyiségű gáznak kellett lennie
az elegyben (nyolcszorosra nőtt n is, mint p), azaz összesen 8 molnak. Mivel ebből 1 mol a
szénhidrogén, ezért 8-1, azaz 7 mol oxigént adtunk a szénhidrogénhez.
Miután lejátszódik az égési folyamat, a keletkező termékek között szerepel biztosan a
keletkezett víz és szén-dioxid, illetve lehet, hogy maradék oxigén is. Az égés utáni terméket
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átvezeti NaOH oldaton, melynek hatására a víz és a szén-dioxid megkötődik (ezt írja is),
visszavezeti a maradék gázt a tartályba és még így is 50,0 kPa nyomású a rendszer. Ez azt
jelenti, hogy bizony van oxigén felesleg. Méghozzá fele akkora mennyiségű oxigén maradt,
mint amekkora volt kezdetben a szénhidrogén, ugyanis a kezdeti szén-hidrogén 100 kPa
nyomású volt, a maradék oxigén pedig 50,0 kPa nyomású. Vagyis, ha egy mol
szénhidrogénnel számolunk, akkor 0,5 mol oxigén maradt feleslegben.
Ebből már kiszámítható a reakció során felhasznált oxigén mennyisége:

Mire jó ez? Tudjuk, hogy alkánról van szó, tudjuk, hogy egy móljának az elégetéséhez 6,5 mol
oxigénre van szükség. Írjuk fel az alkán általános égési egyenletét és alkalmazzuk a
sztöchiometriát és számoljuk ki a szénatom számot:

Az egyenlet alapján jól látszik, hogy egy mol szénhidrogén elégetéséhez általánosan
kell, ami amúgy, mint tudjuk 6,5 mol. Erre fel tudjuk írni a következő egyenletet:

Azaz a vegyület molekulaképlete: C4H10
Mivel nem tartalmazhat szekunder szénatomot, ezért az egyenes láncú bután nem lehet,
helyette a vegyület a 2-metilpropán.
b) Határozza meg a szénhidrogén képződéshőjét, ha tudjuk, hogy a tartály kiindulási és
végső hőmérséklete 25,0 °C! Az adott körülményekre vonatkozó következő képződéshő
adatokat ismerjük: ΔkH(H2O/f/) = –286 kJ/mol, ΔkH(CO2/g/) = –394 kJ/mol. (Ha nem sikerült
az a) részben meghatározni a képletet, akkor itt használja ΔkH(CO2/g/) a C4H10-et!)
Elsőnek írjuk fel az égési egyenletet az molekulaképlet ismeretében:
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A fenti egyenletre fel tudjuk írni Hess-tételét is:
(

( ))

(

( ))

[

(

)

(

( ) )]

Ismerjük a szén-dioxid, a víz és az oxigén képződéshőjét. Az utóbbit ugyan nem adja meg a
feladat, de fejből alap tudni, hogy standard állapotú stabil elemek képződéshője nulla. Ha
ismernénk a reakcióhő értékét is, akkor a fenti egyenletben csupán a kérdéses szén-hidrogén
képződéshője lenne az ismeretlen, így ki tudnánk azt számolni.
A feladat szövege megadta, hogy az 1,00 dm3 térfogatú tartályban lévő 100 kPa nyomású
szénhidrogén gáz hőmérséklete 25,0 °C. Az ideális gázok állapotegyenletét alkalmazva ki
tudjuk számolni a szénhidrogén gáz anyagmennyiségét. Alternatív megoldás lehet, ha a
vizsgázó standard állapotúnak vette a szén-hidrogént, ugyanis 2014 május (1413) érettségi
feladatsor 5. feladatának b, részében ugyanilyen hőmérséklet és nyomás esetén a
megoldókulcs standard állapottal számolt. Véleményem szerint a vizsgázónak nem tisztsége
eldönteni, hogy most éppen mire gondolt a feladat összeállító, értem ez alatt, hogy a moláris
térfogattal számol a megoldókulcsban, vagy a pV=nRT összefüggéssel. Vagyis, ha a standard
állapottal számoltál és levontak, akkor fellebbezz és hivatkozz a fenti érettségi
megoldókulcsára.
Én személy szerint szeretem a pontosabb számolásokat, ezért az ideális gázok
állapotegyenlete által számolom ki a szénhidrogén anyagmennyiségét (ne feledjük a
hőmérsékletet Kelvinbe átváltani):

Tudjuk, hogy 0,04036 mol szénhidrogén elégetése során 115,9 kJ hő szabadul fel. Azonban az
égési egyenletet egy mol szénhidrogénre írtuk fel, azaz ha 0,04036 mólra 115,9 kJ hő
szabadul fel, akkor egy mólra X. Az egyenes arányosságot felírva, kiszámolva, 1 mol
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szénhidrogén égetése során 2872 kJ hő szabadul fel. Mivel maga az égési reakcióegyenlet
egy mol szénhidrogénre van felírva, ezért ez a -2872 kJ hő lényegében maga a reakcióhő.
Most már ismerjük a reakcióhőket, a képződéshőket, a fentebb felírt Hess-tételbe
helyettesítsünk be és számoljuk ki a szénhidrogén képződéshőjét:
(

)

(

(

)

[

(

)

]

)

7. Elemző és számítási feladat
Megmértük 300 cm3 ismeretlen töménységű kálium-szulfát-oldat (A oldat) sűrűségét: ez
1,10 g/cm3 adódott. Ezután 8,00 órán keresztül 20,0 A áramerősséggel elektrolizáltuk
platinaelektródok között úgy, hogy közben az oldat hőmérsékletét állandó értéken tartottuk.
Eleinte – a buborékképződésen kívül – nem tapasztaltunk számottevő változást az oldatban,
egy idő után azonban kristályok jelentek meg. Az elektrolízis végéig 0,470 g vízmentes
kálium-szulfát kristályosodott ki. (Tételezzük fel, hogy a kísérlet közben víz nem párolgott el
az oldatból.) Ezután a keletkezett oldatból (B oldat) kivettünk 150 g-ot, főzőpohárba tettük
úgy, hogy a kivált kristályok ne kerüljenek át. Lemértük a pohárral együtt, majd hagytuk,
hogy a nyitott főzőpohárból elpárologjon valamennyi víz. Miközben a főzőpohár tartalmának
tömege 30,0 grammal csökkent, a mérések szerint 3,33 g kálium-szulfát kristályosodott ki.
a) Mit mondhatunk az A és a B oldat töménységéről? (Telített, telítetlen vagy túltelített?)
A oldat: telítetlen B oldat: telített
Magyarázat: ugyebár jelen esetben az elektrolízis során, mind a két elektródon vízbontás
történik. Ezt onnan lehet tudni, hogy a platina elektródra tekinthetünk indifferens
elektródként, azaz a nagyon negatív standard elektródpotenciálú fémek, mint például a
kálium, nem tudnak kiredukálódni rajta. Az anódon a szulfátion összetett ion lévén nem
képes leválni. Nem mellesleg onnan is lehet tudni, hogy vízbontás történik, hogy a feladat
szövege írja, hogy mind a két elektródon buborékolás tapasztalható. Tehát, mivel mikor
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elkezdik elektrolizálni az oldatot nem tapasztalható kristálykiválás, csak később ,ezért
telítetlen volt az A oldat. A B oldat azért telített, mert az elektrolízis során fogy az oldószer és
bizonyos idő után elkezdi magából az oldat a feleslegben lévő sót kidobni, de mindig csak
annyit dob ki, amennyit épphogy már nem tud a rendszer oldatban tartani, azaz telített
marad.
b) Határozza meg a kálium-szulfát oldhatóságát 100 g vízre vonatkoztatva az elektrolízis
hőmérsékletén!
Itt tudjuk, hogy az elektrolízis befejezése után a megmaradt oldatból, ami nem mellesleg
telített, kivesz 150 grammot, amit levegőn állni hagy. A levegőn állás hatására a főzőpohár
tömege 30,0 grammal csökken. Viszont vigyázat, sunyiság van itt (nem kicsi), mert a feladat
szövege azt írja, hogy a főzőpohár tömege csökken 30,0 grammal nem az oldaté, azaz ez a
30,0 gramm ez az elpárolgó víz tömege. Hogy miért is? Azért mert, a kiváló só ugyan az
oldatfázist elhagyja, de mivel szilárd anyagról van szó, ezért a főzőpoharat nem, azaz a
főzőpohár tömegéhez hozzájárul. A víz viszont elpárolog, tehát gőzként eltávozik.
Ezt a feladatot több feléképpen meg lehet oldani. Az egyik módszer, hogy az elpárolgó víz
mennyiségét és a hatására kiváló só mennyiségét arányítjuk (ezt csinálja a megoldókulcs). Ha
30,0 gramm víz elpárolog, akkor kiválik 3,33 gramm só. Mivel telített oldatból párologtatunk
(vagyis tetszőlegesen kevés víz elpárologtatása is kristálykiválást indukál), ezért úgy is fel
lehet fogni, hogy ez olyan, mintha 30,0 gramm vízben 3,33 gramm sót tudnánk feloldani. Az
oldhatóságot azonban 100 gramm oldószerre kell megadni. Tehát, ha 30,0 gramm víz 3,33
gramm sót old, akkor 100 gramm víz X-et:

Azaz oldhatóság: 11,1 g só/100 g víz
Alternatív megoldási lehetőség keverési egyenlet alkalmazása! Ebben az esetben
ismeretlenként a kezdeti telített oldat tömegszázalékos összetételét kell jelölni, majd
kiszámítani és a telített oldat tömegszázalékos összetételéből könnyedén kiszámítható az
oldhatóság. Rajzoljuk fel mi is történt, mert így könnyebb elképzelni:
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A telített oldat tehát 9,99 tömegszázalékos, amit úgy is megkaphatunk, ha 100 gramm vízben
Y gramm sót feloldunk. Ebből az oldhatóság:

Azaz oldhatóság: 11,1 g só/100 g víz
c) Határozza meg a kiindulási 300 cm 3 oldat tömegszázalékos kálium-szulfát-tartalmát! (Ha
nem sikerült meghatározni az oldhatóságot, számoljon 15,0 g K 2SO4 / 100 g víz adattal!)
Nekünk sikerült kiszámolni az oldhatóságot (), 11,1 g só/100 g víz, így ezzel fogok számolni.
Egy tömegszázalékos összetétel meghatározásához célszerű kiszámítani az oldatban lévő
oldott anyag tömegét és az oldat tömegét, ugyanis a kettő hányadosa lesz a végeredmény. A
kezdet oldat tömege könnyedén kiszámítható az oldat térfogata és sűrűsége által:

Az oldat tömegét jegyezzük meg!
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Ami már keményebb feladat, meghatározni az oldatban lévő oldott anyag tömegét. Ehhez
első körben az elektrolízis adatait fogjuk felhasználni. Nézzük meg mekkora mennyiségű vizet
bontunk el. Ehhez célszerű felírni a vízbontás bruttó egyenletét:

2 eH2O = H2 + 0,5 O2
Faraday első és második törvénye alapján felírható, hogy:

A fenti egyenletben ismerjük az I-t, t-t és F-t. Ha a z értékét egynek vesszük, akkor
automatikusan az elektron anyagmennyiségét kapjuk meg. Ez mindig igaz (ha z-t kettőnek
veszed, akkor a víz anyagmennyiségét kapod meg az egyenletből). Én az elektron
anyagmennyiségét fogom kiszámolni, mert az egy stabil, mindig használható megoldási
módszer (az idő legyen másodpercben):

A vízbontási egyenlet esetében jól látszik, hogy egy mol víz esetén két mol elektron fogy,
vagyis a víz anyagmennyisége fele az elektronénak:

Az elbontott víz tömege anyagmennyisége és moláris tömege által:

Tehát elektrolízis által elbontottunk 53,7 gramm vizet. Ne feledjük, hogy ennek hatására az
oldatból kivált 0,470 g só is. Illetve azt se feledjük, hogy miután abbahagytuk az elektrolízist,
már telített oldatunk van. Számoljuk ki, hogy mennyi oldat marad vissza az elektrolízis után.
Ezt úgy tehetjük meg, hogy a kezdeti oldat tömegéből kivonjuk az elelektrolizált víz és az
oldatból kiváló só mennyiségét:
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Ugyebár ez a 275,8 g oldat telített. A b, feladatrészben kiszámoltuk a só oldhatóságát, ebből
könnyedén ki lehet számolni a telített oldat tömegszázalékos összetételét (11,1 g só/100g
víz):

Ez azt jelenti, hogy az elektrolízis után visszamaradó 275,8 gramm telített oldatnak a 9,99
tömegszázaléka kálium-szulfát, vagyis az oldatban marad oldott anyag mennyisége:

Tehát tudjuk, hogy a kezdeti 330 gramm oldatot elektrolizálva a vízbontásnak köszönhetően
kivált 0,470 g só, azonban az előbb azt is kiszámoltuk, hogy oldatban maradt 27,55 g só,
vagyis a kezdeti 330 g oldatban lévő összes só mennyisége kiszámítható e két tömeg
összegeként:

Tehát akkor a kezdeti 330 g oldat tömegszázalékos összetétele:

Megjegyzés: a megoldókulcs az én megoldásomtól picit eltér a megoldás közepénél. Ő arra
ment rá, hogy kiszámította, hogy mennyi vizet kellett elbontani annak érdekében, hogy
telített legyen az oldat, majd kiszámolta a telített oldat tömegét, az oldhatóságból pedig az
összes oldott anyag tömegét. Személyes véleményem szerint ez kicsit bonyolultabb és
kevésbé emészthető megoldási metódus a többség számára.

8. Számítási feladat
Az ezüst (Ag) relatív atomtömege 107,868. Két természetes izotópja van, ezek relatív
atomtömege: Ar(107Ag) = 106,905 Ar(109Ag) = 108,905
a) Határozza meg, hogy az ezüst atomjainak hány százaléka 107-es tömegszámú! (A
végeredményt négy értékes jegy pontossággal adja meg!)
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Egy adott elem relatív atomtömegének a kiszámításánál két szempontot vesznek figyelembe:


az adott természetes izotópok relatív atomtömegét



az adott természetes izotóp természetben előforduló gyakoriságát (pl.: százalékban)

Tekintsünk úgy egy adott elem relatív atomtömegére, mint egy keverék átlagos moláris
tömegére, azaz értékét megkaphatjuk úgy, ha az alkotó komponensek moláris tömegét
megszorozzuk a keverékben lévő saját moltört értékükkel. Vagy másképp fogalmazva (akinek
így érthetőbb) az elemek relatív atomtömege lényegében egy olyan átlagos relatív
atomtömeg érték, ami az adott elem természetes izotópjainak a relatív atomtömegei általi
súlyozásával kapunk. A súlyozást az előfordulási valószínűséggel végezzük.
Vegyünk egy mol ezüstöt. Ennek tömege 107,868 g. Ebben legyen X mol 107-es és 1-X mol
109-es izotóp. Az x mol 107-es izotóp X*106,905 g, az 1-X mol 109-es pedig (1-X)*108,905 g.
A kettő összege meg nem más, mint az eredeti 107,868 g:
(

)

Azaz 1 mol ezüstben 0,5185 mol 107-es izotóp és 0,4815 mol 109-es izotóp van, azaz a
százalékos eloszlás:
51,85 % 107-es ezüst
Ne feledjük, a feladat négy értékes jegyre kérte a megoldást!

b) Mekkora tömegű 107Ag izotópot tartalmaz 1,000 kg elemi ezüst?
Itt azt a megoldást gyorsan felejtsük el, hogy vesszük az egy kilónak az 51,85 %-át, mert ez
súlyos elvi hiba, ugyanis a fent kiszámolt érték semmiképp sem tömegszázalék, hanem
anyagmennyiség százalék (hisz mólokból számoltuk)
Számoljuk ki, hogy 1000 g ezüst mekkora anyagmennyiségű az átalagos relatív atomtömeg
által:
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Ennek a 9,271 molnak az 51,85%-a 107-es ezüstizotóp, azaz ennek anyagmennyiséges:

A 4,807 mol 107-es izotóp tömege saját relatív atomtömege által:

Végeredményt 4 értékes jegyre kérte a feladat!

9. Számítási és elemző feladat
Egy egyértékű, gyenge szerves savról tudjuk, hogy molekulája 46,15 tömegszázalék oxigént
tartalmaz. 2,196 g-jából 250,0 cm3 törzsoldatot készítve, annak pH-ját 2,90-nek mérjük.
Ezután a törzsoldat 20,00 cm3-es részleteit megfelelő sav-bázis indikátor mellett megtitrálva
átlagosan 16,64 cm3 0,1015 mol/dm3-es nátrium-hidroxid-oldat fogyást mérünk.
a) Határozza meg a sav moláris tömegét és az összegképletét (molekulaképletét)!
Jelen kérdésnél az egyik legfontosabb információ az, hogy a sav 2,196 grammjából 250,0 cm 3
oldatot készítettek, majd ebből az oldatból 20,00 cm 3 térfogatot, azaz 12,5-öd részt
megtitrálnak NaOH oldattal.
A titrálás által ki tudjuk számolni, hogy a 20,00 cm 3 savoldatban mekkora az oldott sav
anyagmennyisége. Ne feledjük, hogy az eredeti oldat 12,5-szer nagyobb mennyiségű, tehát,
ha a titrálás során kapott anyagmennyiséget megszorozzuk 12,5-del, akkor tudni fogjuk az
összes oldott sav anyagmennyiségét. Az oldott sav anyagmennyisége és tömege által pedig a
moláris tömegét.
Nézzük a titrálási egyenletet. Mivel egyértékű savról van szó és nem ismerjük a képlet (ugye
ez is kérdés), ezért praktikusan jelöljük általánosan HA-val:
NaOH + HA = NaA + H2O
A nátrium-hidroxid-oldat térfogatából (a fogyás) és anyagmennyiség koncentrációjából ki
tudjuk számolni az oldott NaOH anyagmennyiségét:
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Mivel az ismeretlen sav és az NaOH egy-egy molarányban reagál (fenti egyenlet alapján),
ezért NaOH anyagmennyisége megegyezik a 20,00 cm3 titrált savoldatban lévő oldott sav
anyagmennyiségével is. Ezt szorozzuk meg 12,5-tel és megkapjuk az eredeti 250,0 cm3
térfogatú savoldatban lévő összes oldott sav anyagmennyiségét:

A feladat szövege megadta az oldott sav tömegét is, ez 2,196 g. A sav tömege és
anyagmennyisége által számoljuk ki a moláris tömegét:

Ezzel az egyik kérdésre válaszoltunk is (kis boldogság), de még hátra van a vegyület molekula
képletének a meghatározása.
Vegyünk egy mol savat, ennek tömege 104,0 g/mol. Azt tudjuk, hogy ennek az oxigén
tartalma 46,15%, azaz a benne lévő oxigénatom tömege:

1 mol szerves vegyületben tehát az oxigén anyagmennyisége:

3 db oxigénatom található a savban. Tekintettel arra, hogy karbonsav, ezért van benne
karboxil csoport, ami már alapból tartalmaz két oxigént. Ebből az következik, hogy a szerves
vegyületünk nem alkánsav, tartalmaz valamilyen másik oxigéntartalmú funkciós csoportot,
például hidroxil vagy oxo csoportot.
Ha ez például hidroxil karbonsav, akkor az általános képlete CnH2nO3, elsőnek próbáljuk ki
ezzel, ha ez nem működik, akkor mehet az oxoszármazék képlettel. A hidroxil karbonsav
moláris tömege általánosan 14n + 48, számszerűleg pedig 104,0 g/mol:

Azaz a vegyület molekulaképlete: C4H8O3
b) Számítsa ki a vegyület savállandóját!
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A saviállandó kiszámításához mindenképp a következő összefüggést kell alkalmazni:

ahol X az oxónium ionok egyensúly koncentrációja, c pedig a bemérési koncentráció.
X kiszámítható a pH-ból:

A bemérési koncentráció kiszámítható az oldott anyag anyagmennyiségének és az oldat
térfogatának a hányadosaként:

Helyettesítsünk be a Ks képlet képletébe:
(

)

Itt azért három értékes jegyre kellett megadni a végeredményt, mert a pH 3 értékes jegyre
volt megadva.
c) Határozza meg a vegyület konstitúcióját, ha tudjuk, hogy a sav akirális, és enyhe
oxidációját követően adja az ezüsttükörpróbát!
Négy szénatomból áll a vegyületünk. Az OH csoport lehet a 2., 3., 4. szénatomokon. Ha a
másodikon illetve a harmadik szénatomon van, akkor királis a vegyület, tehát nem jó
megoldás. Ez esetben csak a negyedik szénatomon lehet a hidroxil csoport, ez esetben nem
királis a vegyület és az enyhe oxidáció lévén a hidroxil csoport formil csoporttá alakul, ami
pedig adja az ezüsttükör próbát. Tehát a vegyületünk a 4-hidroxibutánsav
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