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1. feladat 
2019 Mengyelejev felfedezésének 150. évfordulója. Zseniális gondolatának része volt, hogy 

ismeretlen elemeket és jellemzőiket is előre jelezte. 1879-ben Lars Nilson svéd kémikus fedezett fel 

egy új elemet, X-et, ami egy könnyű, ezüstszínű (jellegzetes sárgás árnyalattal) fém, aminek a 

ritkaföldfémekhez van kapcsolata. Ez Mengyelejev nagy sikere volt. 

X előállítása nehéz, többlépéses, extrakciót, kristályosítást magában foglaló dúsítást és 

tisztítást igénylő folyamat. Ennek végén X kloridjának dúsított oldatához nátrium-oxalátot adnak, és 

az A oldhatatlan anyag keletkezik. A hőbontása során (levegőn, 100ºC) alatt B keletkezik, és a 

tömegvesztés ~ 20%. További hevítés (400ºC felett) hatására a fehér, vízben oldhatatlan C 

keletkezik. A C termék reakciója nátrium-fluoriddal tömény sósavban a D leválását eredményezi. 

Ebből lehet a tiszta X fémet előállítani kalciummal hevítve. Érdemes megjegyezni, hogy az iparban 

nátrium-fluorid feleslegét használják D lecsapására, és így az E komplex vegyület is keletkezik. Az 

E moláris tömege 2,235-szor nagyobb, mint a D-é. 

1. Azonosítsd az ismeretlen vegyületeket, és írd fel a sémában látható reakciók egyenletét: 

A B C

D X

E
T < 100oC T > 400oC

12 eq. NaF
HCl

6 eq. NaF
HCl Ca

 
Az X fém klasztereket képezve szubhalogenid fázisokat tud kialakítani, különösen klórral. Ezt 

az amerikai J. Corbett kutatta. Az F, G, H, I szubklorid sorozatban az X tömegtörtje növekedik. F-

et az X fém magasabbrendű kloridjának és elporított X 4:3 mólarányban való összeolvasztásával 

nyerték (tantál tégelyben, amit evakuált és lezárt kvarc ampullákban hevítettek). F huzamosabb 

hevítés során elbomlik és I keletkezik, a folyamat során a tömegveszteség 23,95%. F és H 

összeolvasztásakor komproporció (szinproporció) játszódik le, és G keletkezik. A reakció során X 

oxidációs állapota 20/3%-kal (6,666%) változik, miközben F-ből G keletkezik, és 12%-kal, amikor 

H-ból G lesz. Az F és H képletében a fématomok száma ugyanannyi. 

2. Számítsd ki az F – I szubkloridok szerkezetét, és írd fel a megemlített folyamatok 

reakcióegyenleteit! 

2. feladat 
Az Х elem móltörtje az A1, A2 és A3 biner vegyületekben 25%, és az A2 esetében ez 

majdnem pontosan megegyezik a tömegtörttel. 0оС-on ezek mind ionkristályos szilárd anyagok, 

amelyek enyhe hevítésre is elbomlanak. Továbbá mindhárom vegyület bomlástermékei között 

legalább egy elem feltétlenül jelen van. Ha az A3 vegyületben X-et lecseréljük a csoportjában 

található legkönnyebb analógjára, akkor abból a két elemből kapható egy érdekes “ikervegyület”, a 

B3 (ebben az X analógjának móltörtje 75%). Az А1 vegyület megkapható az Y elemi jellegű anyag 

(0оС-on gáz halmazállapotú) és az X-ből keletkező hidroxid 20оС-on lejátszódó reakciójában. Így 
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1,207 g A1 kapható 1,000 g hidroxidból.  

A D1 és D2 kristályos formában ugyanazt az aniont tartalmazzák, mint А1, de annál jóval 

kevésbé stabilak. A D1 szobahőmérsékleten 48 óra alatt teljesen elbomlik, és D2 csak –100оС alatti 

hőmérsékleten létezik. A szén, hidrogén, illetve nitrogén tömegszázaléka D1-ben 39,33%, 9,90% 

illetve 11,47%, és D2 nem tartalmaz szenet. A D2 egy mintája teljesen elbomlik –100оС felett, és az 

egyik bomlástermék egy ionkristályos szilárd anyag, amelyet óvatos hevítéssel meg is lehet 

olvasztani bomlás nélkül (100оС felett), és tömege 1,605-öd része a kiindulási minta tömegének. 

1. Azonosítsd az A1, А2, A3 és B3 képleteit! 

2. Írd fel három vegyület képletét, aminek a kvalitatív összetétele megegyezik az A1-gyel, de 

kvantitatív összetétele eltér! 

3. Azonosítsd a D1 és D2 képletét! 

4. Írd fel az A1 – A3, B3, D2 feladatban említett összes reakciójának bruttó (nem ionos) 

egyenletét! 

5. Add meg a válaszlapon az A1, A2 és A3 kristályban mutatott térszerkezetét! 

6. Az А1 – А3 biner vegyületek közül melyeket lehet az elemekből induló direkt szintézissel 

megkapni? Írd fel az megfelelő előállítások reakcióegyenletét! 

 

3. feladat 
A modern lítium-ion akkumulátorok katódja aktív összetevőként redox-aktív lítium-sót 

(például lítium-vas-foszfátot) tartalmaz. Ezt a vegyületet előállíthatjuk LiOH, H3PO4, és FeSO4 

sztöchiometrikus keverékének vizes oldatának melegítésével 7–8 pH-n (a LiFePO4 a legkevésbé 

oldható és ezért az egyetlen reakciótermék az említett körülmények között). 

1. Írd fel a LiFePO4 előállításának egyenletét a fenti anyagokból! Határozd meg a LiOH és 

FeSO4 sztöchiometriai arányát! 

2. Milyen oldhatatlan anyagok keletkezhetnek a LiFePO4 mellett, ha a) pH < 7 vagy b) pH > 8? 

Az akkumulátor töltése közben a katódon a következő reakció játszódik le: 

LiFePO4 → xLi+ + xe– + Li1–xFePO4. Az ilyen katód fajlagos töltési kapacitása qm = 168 mA∙h/g, 

ami Em = 580 W∙h/kg fajlagos energiakapacitásnak felel meg (ha az akkumulátor anódja fém Li). A 

Faraday-állandó F = 96500 C/mol. 

3. Add meg azt az összefüggést, ami megadja a katód fajlagos töltési kapacitását qm az aktív 

komponens képletének megfelelő moláris tömeg M, és a katódreakció konverziója x függvényében. 

Határozd meg a katódreakció konverzióját a lítium-vas-foszfát esetében! 

Az akkumulátor jellemzőit javítani lehet a katód anyagának változtatásával, egy példa a 

LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2. Erre az anyagra a kísérletileg kapott fajlagos töltési kapacitás 160 mA∙h/g, és 

az átlagos potenciál 3,8 V a fémlítiumhoz képest. 
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4. Az itt megadott módosított katódra: írd fel az akkumulátor töltése során lejátszódó reakció 

egyenletét, és számítsd ki a katódreakció konverzióját, és a fajlagos energiakapacitást! A kapott 

adatok segítségével válaszd ki a katódanyag előnyét / előnyeit a LiFePO4-hoz képest (táblázat a 

válaszlapon)! 

Grafitot vagy kormot használnak gyakran a lítiumion-akkumulátorok anódjaként. Egy ilyen 

anód fajlagos töltési kapacitása 372 mA∙h/g. 

5. Határozd meg a lítium-ion akkumulátor töltése során a grafit anódon keletkező vegyület 

képletét! Írd fel a lejátszódó reakció egyenletét! 

6. Számítsd ki a lítium-ion akkumulátor teljes tömegét (katód – LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2, anód – 

grafit, a többi összetevő tömege az akkumulátor tömegének 20%-a), ha a kapacitása elegendő egy 

tipikus okostelefon (akkukapacitás 3500 mA∙h) háromszori feltöltésére. Vedd figyelembe, hogy az 

akkumulátornak akkor legnagyobb a kapacitása, ha a katód és anód tömegének aránya megfelel a 

fajlagos töltési kapacitásuk reciprokának. 

4. feladat 
Gyakran használják a kinetikában a “sebességmeghatározó lépés” fogalmát 

reakciómechanizmusok tanulmányozása során. A fogalomnak a kísérleti kinetikai görbék analízise 

során használt közelítésekhez van köze. Feltételezik ugyanis, hogy a görbe bizonyos része, vagy 

akár a teljes görbe egy bizonyos kinetikai lépéshez rendelhető, és ez a lépés határozza meg az 

vizsgált összetett folyamat sebességét egy adott időpillanatban. Egymás követő (konszekutív) 

reakciókban a leglassabb lépés a sebességmeghatározó, míg paralel reakciókban a leggyorsabb 

lépés. 

1. A Z előállításának alábbi sémájában (minden lépés oldatban lejátszódó elemi reakció) keresd 

meg a sebességmeghatározó lépést, és bizonyítsd is ezt be a pillanatnyi sebességek kiszámításával, 

amikor ez lehetséges. Két esetet vizsgálj: (a) [X] = 2,0 M, (b) [X] = 0,01 M. 

  1) 2X → Z (k1 = 6,1∙10–1 M–1min–1) 

  2) X → Y (k2 = 8,2∙10–2 min–1) 

  3) Y + X → Z (k3 = 1,0∙10–4 M–1min–1) 

Ha egy összetett reakció sebességét egy lépés határozza meg, akkor a sebesség 

hőmérsékletfüggését is ugyanez a lépés határozza meg. Az alábbi diagram az lnkobs-t mutatja 1/T 

függvényében. Itt a kobs (mértékegysége óra−1) az ecetsav-gőz elsőrendű bomlásának tapasztalati 

sebességi állandója két, egymással vetekedő reakció esetén: metán (1 reakció) és metanol (2 

reakció) keletkezhet. A látható törés a diagramon arra utal, hogy a változó hőmérséklettel a 

sebességmeghatározó lépés is változik.  
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Slope:
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6.25*10-4

5.4

 
2. Írd fel az 1 és 2 reakciók egyenletét! 

3. Mindkét reakcióra számítsd ki a diagram adataiból az aktiválási energáit (Ea) és a pre-

exponenciális faktort (A)! Azt tudni lehet, hogy A1 > A2. 

A jobb oldali diagram a a ciklopentanon és a 

ciklopentilamin kondenzációs reakciójának pH függését 

mutatja. A kondenzáció mechanizmusát a séma adja meg. r
pH  

O NH2
+

k1 S
K1 >> 1 HO

H
N K2, +H+

-H+
TH+

k2
HN+ K3 >> 1 N

 
4. Rajzold fel az S és TH+ intermedierek szerkezetét! 

5. Melyik lépés a sebességmeghatározó alacsony és magas pH-n? Írd fel a megfelelő egyenleteket! 

A kinetikai analízis kényelmesebb, ha a fenti sémát egy formálisan ekvivalens változatra cseréljük: 

O k1 ([H+])
T0

k4 ([H+]) N

 
Itt T0 helyettesíti a T és TH+ keverékét, és [T0] = [T] + [TH+]; k3 = k1[RNH2], és a k4 állandó 

megfelel a k4[T0] = k2[TH+] feltételnek. Mindkét lépés sebessége pH-függő, így a maximum a 

sebességmeghatározó lépés megváltozásának felel meg. Ezért a maximumban k3([H+]max) = 

k4([H+]max). 

6. Számítsd ki a sebességmaximumnak megfelelő pH-t, ha Ka(RNH+;3) = 5∙10–4, K2 = 10–1,  

k2 / k1 = 105 és az amin teljes koncentrációja C(RNH2) = 1 M. 
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5. feladat 
Az А, В, С, D, és E lineáris (nem elágazó) vegyületek a biológiailag aktív anyagok egy 

különlegesen fontos családja, amelyek részt vesznek több biofolyamat szabályozásában, többnyire a 

sejtmagban. 

1,00 g tömegű B – E mintákat égettek el oxigénfeleslegben. A kapott szén-dioxid tömege (m) 

és a lúgoldatban nem elnyelődött X gáz térfogata normál állapotban, azaz nulla fokon (V) szerepel 

az alábbi táblázatban. Ezen felül megadják, hogy B – E-ben hányféle atom van az X-et felépítő 

elemből és hidrogénből.  

Vegyület m(CO2), g V(X), ml Hányféle atom van az X-et 
felépítő elemből 

Hányféle H 
atom van benne 

В 2,175 221 2 7 
C 2,21 211 2 6 
D 2,00 254 1 3 
E 1,78 302 1 3 

 
1. Azonosítsd X-et, ha tudjuk, hogy egy elemről van szó! Írd fel az égetés reakcióját bármelyik 

két, élő szervezetben fellelhető vegyületre, amiben az X keletkezik! 

2. Következtesd ki a B – E összegképleteit, és írd le számításaidat! 

3. Add meg a B – E vegyületeket tartalmazó szerves vegyületcsalád általános képletét! 

4. Meg lehet-e határozni egyértelműen az A – E tapasztalati képletét tökéletes égetésük adatai 

alapján? Csak akkor fogadják el, ha számolás indokolja a választ. 

5. Rajzold fel D és E minden lehetséges szerkezeti képletét! 

6. Rajzold fel С – E végső szerkezetét, ha tudjuk, hogy egyikben sincs metil csoport! 

E egy értékes monomer, amit a műanyaggyártás során használnak. 2015-ben egy új ipari 

módszert javasoltak E előállítására génmódosított E. coli. baktériumok segítségével. Az eljárás 

utolsó lépésében egy enzim az alábbi reakciót katalizálja:    A + D → C + E 

7. Következtesd ki A és B szerkezeti képletét, ha B D-ből két azonos jellegű lépésben 

keletkezik, és A az intermedier! 

6. feladat 
Az 1970-es években kifejlesztettek egy szénláncok kiépítésére használható módszert, 

amelyben különböző elektrofil reagensek (halogénszármazékok, karbonilvegyületek) reagálnak a C 

nukleofillel (ami az S szinton egy változata); a C karbanionjának szerkezete megfeleltethető két 

rezonanciaszerkezetnek: C1 és C2; C előállítását a séma mutatja: 

C2H5ONa + A
C3H5Cl

B
C5H10O

sec-BuLi C1 C2
LiC5H9O

R-I
D

(- LiI)
H2O/H+

(- C2H5OH)
E

 
1. Határozd meg az A, B, C1, C2, RI, D és E szerkezeti képletét, ha tudjuk, hogy D lesz a 

főtermék (79%), ha C-t a nem elágazó láncú R-I alkil-jodiddal alkilezik, és 1H NMR alapján a D-

ben az nH[C(sp3)] aránya az nH[C(sp2)]-höz viszonyítva 10,0. 
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2. Válaszd ki az 1 – 4 szintonok közül azt, ami megfelel az S szintonnak, és határozd meg X-et 

ha a B reagenst használják! 
X

O

X

O O

X

O

X

1 2 3 4  
Egy másik szénláncépítő eljárás az S szintonnal az, amikor az I nukleofilt használják (ami 

megfelel az S szinton egy másik speciális esetének): 

F G H J K
C3H4O2

HBr BuLi BuLi
I

O H2O/H+

Li2C3H4O2 C6H10O2C3H5BrO2  
3. Határozd meg az F – K szerkezetét, ha az F IR spektruma egy széles sávot tartalmaz a 3300–

2500 cm–1 régióban és egy erős abszorpciót 1710 cm–1-nél, G optikailag inaktív, és K nem 

színteleníti el a brómos vizet. 

Kiderült, hogy I elsősorban az Ia tautomer formájában található, bár az I  Ia rendszerben a 

reaktív speciesz az I. 

4. Javasolj szerkezetet az Ia-ra, ha csak egy szinglet van a 1H NMR spektrumában!  

A K szintézise megoldható egy másik irányból az N nukleofillel (ez is megfeleltethető az S 

szintonnak): 

L
C5H9ClO2

Na, Me3SiCl
M

TiCl4 N
O1.

2. H2O/H+
O t K

C8H16O2C8H18SiO2 C5H9Cl3TiO2  
5. Határozd meg az L – O szerkezetét, ha tudjuk, hogy az O → K lépés egy átészterezés, M az 

Ia forma, N az I forma analógja, valamint a Ti koordinációs száma N-ben 5. 

7. feladat 
Fém-szén kötést tartalmazó fémorganikus vegyületeket széles körben használnak 

katalizátorként. Jelenleg ismeretesek katalizátorok a d mező minden egyes csoportjából származó 

átmenetifémmel. Az I – X fémorganikus vegyületek ilyen komplexekre példák (mindegyikükben 

eltérő csoportból származó fém található, a vegyértékelektronok teljes számát (atomonként) és a 

megfelelő fém periódusát megadták). Ezek a vegyületek katalizálják az 1 – 10 reakciókat. A 

vegyértékelektronok teljes számát a fém vegyértékelektronjainak és a ligandum 

komplexképződésben részt vevő elektronjainak összesítésével kapták. Például a bisz(benzol)króm, 

(С6H6)2Cr összesen 18 elektront tartalmaz, míg a Wilkinson-katalizátor, (PPh3)3RhCl 16 elektront.

OC M
CO
CO

H

CO  
M Me

Me
 

M
tBuO

tBuO
tBuO

C tBu
 

M

 
M

Cl
Cl

M

Cl

Cl

 
I 

18e–, 3d 
II 

16e–, 3d 
III 

12e–, 5d 
IV 

16e–, 3d 
V 

18e–, 4d 
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MSi
Me
Me

tBu

tBu

H

 
N

Ni-Pr

i-Pr
M

Cl

i-Pr

i-Pr

 

M
OC

CO
CO

Me

 
Me

M

O

O

O

M
M

M

O

Ph

Ph

Ph

Ph

Me

Me

Me  

M Me
MeCl

Cl
Cl

 

VI 
14e–, 3d 

VII 
14e–, 5d 

VIII 
18e–, 3d 

IX 
18e–, 3d 

X 
10e–, 5d 

1. Azonosítsd a fémeket az I – X vegyületekben! 

2. Rendeld az I – X vegyületeket az általuk katalizált 1 – 10 reakciókhoz, ha tudni lehet, hogy a 

reakciókat a katalizátor növekvő tömegszázalékos fémtartalma szerint számozták be! 

3. Azonosítsd a reakciók termékeit, és rajzold fel szerkezeti képletüket! 

# Reakció Megjegyzés a reakciótermékekről 

1 H2 PhMe
cat. A

 

Az A terméknek (M+ = 84) 4 jele van a 13С NMR 
spektrumban. Túlnyomással sem hidrogénezhető Pd-

szén jelenlétében. 

2 NH2 ∆, PhH
cat. B

 

A B (M+ = 83) terméknek intenzív sávja van az  
IR spektrumban 1650 cm–1-nél. Katalitikus 
hidrogénezés során 2-metilpirrolidint ad.  

Az В 1Н NMR spektrumában nincsenek jelek a δ > 
4 ppm tartományban. 

3 
cat., xyleneN

C
O C + D

 

A reakció a С gáz és a D vegyület (M+ = 206) 
keletkezésével jár. Az utóbbinak csúcsa van az IR 

spektrumban 2115 cm–1-nél és gyakran használják a 
peptidszintézisben. 

4 
COOEtN2

CH2Cl2
cat., NaBArF

4 E1 + E2

 

A reakció nitrogénfejlődéssel jár, és tekinthető egy 
karbén statisztikus beékelődésének. Két izomer 

termék, E1 és E2 keletkezik 83:17 arányban, M+ = 
172 mindkettőre. 
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# Reakció Megjegyzés a reakciótermékekről 

5 OH
∆, THF

cat.
F

 

Az F (M+ = 58) termékre: 1H NMR: 9,80 (d, 1H),  
2,39–2,56 (m, 2H), 1,11 (t, 3H). 

6 t, p
cat.

GM + CO + H2
 

A főtermék, G (M+ = 114) pozitív reakciót ad  
2,4-dinitrofenilhidrazinnal, adja az  

ezüsttükör-reakciót, és nem tartalmaz láncelágazást. 

7 
Ph

O
(EtO)3SiH 1) cat., THF

2) NaOH, MeOH H
 

A H (M+ = 122) termék pozitív  
Lucas tesztet ad sósavas ZnCl2-dal. 

8 ∆, PhMe
cat. I + J

 

A reakcióban az alacsony forráspontú (f.p. 27°С) I 
folyadék, aminek a 1Н NMR spektrumában 1 jel van,  

és a J vegyület (M+ = 300),  
aminek háromfogású szimmetriatengelye van, 

keletkezik. 

9 ∆, PhMe
cat. K

 

A K reakciótermék (minden kettőskötésnek  
E-konfigurációja van) alacsony olvadáspontú 
vegyület (o.p. 35°С). Reduktív ozonolízis során csak 
borostyánkősav-dialdehidet ad.  
K reakciója BH3·NEt3-del az L vegyületet adja,  
aminek háromfogású szimmetriatengelye van. 

10 ∆, PhCl
cat. M

 
Az M reakciótermék (folyadék, f.p.-ja 63°С) a 6 

reakció kiindulási anyaga. 

 

 

8. feladat 
A fordított titrálás gyakran használt technika. A lényege, hogy a titrálószer feleslegét 

használják, majd az elreagálatlan titrálószert a reakció lejátszódása után megtitrálják. Ezzel a 

módszerrel határozták meg a levegőből megkötött CO2 koncentrációját ammónia-oldat feleslegével. 

A kapott oldat 5,00 ml-jét 20 ml BaCl2-oldattal (5 tömeg%), 10,00 m 0,5000 M NaOH-oldattal, 

indikátorral és formaldehid feleslegével keverték össze (az utóbbi ammóniával hexametilén-

tetrammint, (CH2)6N4 képez). A kapott oldatot 0,5000 M HCl oldattal titrálták, és a sav fogyása 

V1 ml volt.  

1. Írd fel az alábbi egyenleteket: a) a CO2 megkötődése az NH3-oldatban; a formaldehid 

reakciói: b) ammóniával; c) a keletkező ammóniasóval.  

2. Mi a CO2 domináns formája egy 8,0 pH-jú vizes oldatban? Indokold a választ! A szénsav savi 

állandói: K1 = 4,3·10–7, K2 = 4,7·10–11.  

3. Mire fogy a hozzáadott lúg? Írd fel a reakcióegyenletet! Mi a szerepe a hozzáadott 

báriumsónak. Írd fel ionegyenletként a báriumion reakcióját! Mire fogy a HCl, amikor BaCl2 
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jelenlétében megy a titrálás fenolftalein indikátorral (színváltás pH ~ 8 környékén)? Írd fel a 

reakciót (fontos, hogy a HCl nem oldja fel a csapadékot titrálás közben). 

b) Mire fogyna a HCl a leírt CO2 meghatározás közben, ha báriumsót nem adtak volna az 

oldathoz? Írd fel ezeknek a reakcióknak az egyenleteit! 

4. a) Számítsd ki az analizált oldat CO2 tartalmát (mol/dm3), ha a sósav fogyása, V1 9,80 ml volt! 

b) Milyen HCl térfogat fogyott volna a báriumsó nélkül? 

5. Egy ammónia-oldatot az eljárás szerint titráltak, de HCl felesleget tartalmazott, és a pH-ja 4,0 

lett. Dekantálták (leöntötték) a csapadékról, és ledugózott edényben a laborban hagyták. 1 hónap 

után a keverék pH-ja 4,4 lett.  

a) Milyen reakció okozhatta ezt a változást? 

b) Hogy változott volna a keverék pH-ja, ha a kezdeti pH érték 3,0 lett volna, és ugyanennyi 

ideig tárolták volna? Jelöld a helyes választ a válaszlapon! 
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