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I. ANAL 

1. feladat 
Vendel 1,5 g-nyi vas rajzszöget mért ki, és 100 ml citromsav-

oldatban (H3Cit, ld. ábra) melegítette. Mihelyt eltűnt a rozsda a felületükről 

(de még mielőtt a vas oldódása megkezdődött volna), leöntötte a folyadékot,  
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O
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HO O
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és egy másik, új citromsav-oldattal melegítette tovább a szögeket. Mikor a reakció leállt, 

leszűrte az oldatot (a fel nem oldott rajzszög 0,1 g volt), és szárazra párolta. Eztán Vendel a 

visszamaradó száraz sót (semleges citrátsó monohidrátja) egy ismert tömegű csőbe tette, 

lezárta üveggyapottal, és egy jól szellőző helyen hevítette, mert nem akarta, hogy a fejlődő 

gáz megmérgezze. A szilárd terméket (össztömege 1,0 g) vonzotta a mágnes. Amikor 

Vendel kiszórta a csőből, látványos szikrákat látott, mert az anyag levegőn meggyulladt. A 

cső falán maradt valamennyi korom a kísérlet után. 

1. Írd fel a rajzszögek és a rozsda (Fe(OH)3) oldódásának reakcióegyenletét, a citrát 

bomlásának legegyszerűbb egyenletét, és a termék égésének egyenletét! Számold ki a 

feloldott rozsda tömegét! 

2. a) Számítsd ki, hogy legalább mennyi kénsavat kell vízzel 100 ml-re hígítani, hogy 

olyan oldatot kapjunk, ami fel képes oldani 0,4 g rozsdát! 

b) Becsüld meg, hogy Vendel fel tudna-e teljesen oldani ugyanennyi rozsdát, 

ugyanakkora térfogatú citromlevet (67 g/l citromsav) használva! Ehhez számold ki a szabad 

Fe3+ koncentrációját egy ilyen rendszerben! 

3. Határozd meg a citromlében és 0,005 М kénsavban tapasztalható oldódási sebességek 

arányát а) rozsda és b) vas esetére! A válaszhoz számold ki a sav pH-ját, írd fel a reakciókat 

és a sebességi egyenletüket! 

A Fe(OH)3 oldhatósági szorzata: Ks = [Fe3+][OH–]3 = 4∙10–38. Savi állandók: Kа(H3Cit) 

8,4∙10–4, 1,7∙10–5, 4∙10–7, Kа(СH3COOH) 1,74∙10–5. A vas-citrát komplex stabilitási 

állandója: β(FeCit) = [FeCit] / [Fe3+][Cit3–] = 1011,2. A citrát-ion móltörtje eltérő  

pH-kon α = [Cit3–] / cCit: 

рН 1,0 1,4 1,8 2,2 2,6 
α(Cit3–) 5,6∙10–12 8,9∙10–11 1,4∙10–9 2,01∙10–8 2,7∙10–7 

 

рН 3,0 3,4 3,8 4,2 
α(Cit3–) 3,08∙10–6 2,83∙10–5 2,09∙10–4 1,27∙10–3 
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2. feladat 
Egy kénes forrásból vett vízminta kéntartalmú anionjainak koncentrációját határozták 

meg: 20 ml-es mintához 0,2 ml 6 M NaOH-oldatot, majd 0,2 ml 1 M cink-acetát-oldatot 

adtak. A kapott csapadékot leszűrték és egy Erlenmeyerbe átvitték. Az A szűrletet további 

kísérletekre eltették. 

1. Mi volt a csapadékképződés egyenlete? 

A csapadékot vízzel mosták, majd 1 ml 6 M HCl-oldatot adtak hozzá, eztán 10,00 ml 

jódoldatot (I oldat) is adtak hozzá. A kapott elegyet nátrium-tioszulfáttal titrálták (~0,025 M, 

II titrálóoldat) amíg az oldat szalmasárga lett. Keményítő hozzáadása mellett a kék szín 

eltűnéséig titrálták, amihez összesen 15,77 ml oldat kellett. 

2. Írd fel a mérés során lejátszódó két reakció egyenletét! 

A II titrálóoldat pontos koncentrációjának meghatározásához annak egy 10 ml-es 

mintájához KI feleslegét adták, megsavanyították, és titrálták a III titrálóoldattal, amit 

2,675 g vízmentes kálium-jodát 1 l vízben való oldásával kaptak. Ebből itt 3,42 ml fogyott. 

3. Add meg a tioszulfát jodáttal való titrálása során lejátszódó reakciók összefoglaló 

egyenletét! 

A következő lépésben az I jódoldat 10ml-es mintáját a II titrálóoldattal mérték, amíg a 

keményítő kék színe el nem tűnt. A fogyás 19,75 ml volt. 

4. Számítsd ki a jodát, a tioszulfát, és a jód koncentrációját (mol/l-ben); határozd meg az 

elreagált ZnS anyagmennyiségét és a kiindulási minta szulfidtartalmát (mg/l-ben)! 

5. Az A szűrlethez 10 ml 1 M KI-oldatot és keményítőt adtak. Eztán az oldatot 

megsavanyították és 0,1250 M kálium-jodát-oldattal titrálták, amíg az oldat állandó kék 

színt nem mutatott. A jodát fogyása ebben a lépésben 2,05 ml volt. Írd fel a szulfit és a jodát 

ionok közt lejátszódó reakció bruttó egyenletét, és számold ki a kiindulási minta 

szulfittartalmát g/l-ben! 

6. A szulfit így kapott koncentrációja túl volt becsülve, mert tioszulfát is volt jelen. A 

szulfit igazi koncentrációjának meghatározására egy új A szűrlethez formaldehid feleslegét 

adták. Add meg az ekkor lejátszódó reakció egyenletét! Az így kapott oldatot 0,0104 M I2-

dal titrálták. Mi volt a szulfitionok valódi koncentrációja a mintában (g/l-ben), ha tudjuk 

hogy 2,54 ml jódoldat fogyott a titrálás során? 
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3. feladat 
Egy HAuCl4 (cAu = 4∙10–6 M) tartalmú (stabilizált) oldatot H2O2 jelenlétében 

melegítettek, aminek során d = 10 nm átmérőjű arany nanorészecskék (AuNP) kolloid 

oldata keletkezett. Az AuNP koncentrációja cAuNP 2,5∙10–8 М volt (aranyban számítva), míg 

az arany többi része Au(III) formájában maradt (1. oldat). 

1. Írd fel az AuNP keletkezésének egyenletét! 

2. A nanométeres részecskék a Rayleigh-törvény: I = knI0V2/λ4 szerint szórják a fényt. Itt 

k egy állandó, I és I0 a szórt és a beeső fény intenzitásaránya, n a nanorészecskék 

koncentrációja, V egy nanorészecske térfogata, λ a hullámhossz. Miután a hidrogén-peroxid 

elbomlott, az 1. oldat fényszórása fokozatosan csökkenni kezdett. Írj fel egy reakciót, ami 

meg tudná magyarázni ezt a csökkenést! 

3. Ha erős redukálószert adnak az 1. oldathoz, a már meglevő AuNP-k növekedése 

újraindul szobahőmérsékleten is. Epicatechin gallát (EG), egy erős redukálószer oldatának 

kis térfogatát adták az 1 oldathoz, úgy. hogy az EG koncentrációja 1∙10–7 М lett. 

Hányszoros lesz a változás az 1 oldat Rayleigh-szórásának intenzitásában, ha 1 mol EG 

0,1 mol aranyiont redukál? 

4. Mi lesz az EG legkisebb észlelhető koncentrációja, ha a műszer ≥5% változást tud 

csak a Rayleigh-szórásban észlelni? 

5. Az 1 oldatot azonos térfogatú klórozott csapvízzel keverték össze. Mi történik az 

AuNP-kel a keverés hatására? Írd fel a reakció egyenletét! 

6. Hogy fog az 1 oldat Rayleigh-szórásának intenzitása változni az ilyen vízzel való 

keverés hatására? Rajzold a grafikont a válaszlapra!  

7. Pozitívan töltött szintetikus polimer kis térfogatát adták az 1. oldathoz. A polimer az 

AuNP-ken adszorbeálódik, és aggregációjukat okozza. Becsüld meg az aggregátumok D 

átmérőjét és az AuNP-k számát aggregátumonként (α), ha az 1. oldat Rayleigh szórásának 

intenzitása 102 faktorral nőtt! Tekintsd az aggregátumokat a kezdeti nanorészecskékből álló 

gömböknek, amelyeknek a térkitöltése ρ = 0,6. 
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II. SZERVETLEN 

1. feladat 
Eddig a МeRn fémalkilt nem sikerült előállítani. A kísérletek során МeR3 csoportot 

tartalmazó vegyületekből próbáltak elindulni. A МeR3Х szintézise során 9,75 g fémet (Ме) 

királyvízben oldottak. Az A sav vörösbarna kristályainak 16,83 g-ját (a termelés 65% volt) 

kaptak HCl oldatból átkristályosítva A kristályok hevítése (300°С) után 10,95 g fém-kloridot 

(МеСln) kaptak és a Ме oxidációs száma nem változott. A klorid reagált az RMgX Grignard-

reagens benzolos oldatával, és 10,14 g (termelés 85%) МeR3Х-et kaptak narancsszínű 

kristályok formájában. Ha МeR3Х vizes oldatához Ag2O telített oldatát adták, akkor a В 

világossárga anyag keletkezett. Ha tallium-acetilacetonátot (TlC5H7O2) adtak МeR3Х vizes 

oldatához, akkor a D világossárga anyag keletkezett. Ha МeR3Х, В és D azonos tömegű 

mintáit 1 kg benzolban oldották, az egyes oldatok fagyáspontcsökkenése (Δt) 

1 : 1,428 : 2,165 arányban viszonyul egymáshoz. Az Ме koordinációs száma minden 

vegyületben 6, В és D szerkezeti jellemzőit a táblázat mutatja. 

Vegyület Kötéshossz, Å Kötésszög, fok 
Ме–С Ме–О С–Ме–С О–Ме–О Ме–О–Ме С–Ме–О 

В 2,04 2,22 87 82 96 92; 176 
D 2,05; 2,40 2,02 88; 178 125  93 

 

Arra számítottak, hogy a МeRn fémalkil előállítható lesz МeR3Х és LiR reakciójában 

hexánban, de МeRn helyett csak az Е komplex és LiХ keletkezett. 

1. Micsoda Ме, МеСln, А, R és az Х halogén a МeR3Х-ben? 

2. Határozd meg В, D és Е képletét, ha tudjuk, hogy В és МeR3Х izostrukturálisak, és a 

В molekulájában 12 Ме–С kötés van! 

3. Írd fel a reakcióegyenleteket! 

4. Rajzold fel В, D szerkezetét, valamint az А és Е anionjának szerkezetét!. 

5. Számítsd ki az Ag+ koncentrációját Ag2О telített oldatában (Ksp = [Ag+][OH–] =  

= 2∙10–8), és jelezd, hogy elegendő-e az AgХ lecsapatására (Ksp = 2,3∙10–16). 

6. A molekulapályaelmélet segítségével magyarázd meg, hogy miért van D-ben a 

szokásosnál hosszabb Ме–С kötés (2,40 Å)! 

 

2. feladat 
Sok helyen használják az ún. foszforokat, azaz az olyan anyagokat, amelyek az elnyelt 

energiát fénykibocsátássá tudják alakítani. Így pl. az AxByCzAl2O4 foszfor az egyik legjobb 
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lumineszcens anyag, amit utak felfestésére, óramutatókon, tűzoltó berendezéseken, stb. 

használják. Sugárzásának spektrumában van egy emissziós sáv 516 nm-nél, amit a В kation 

elektronkonfigurációjának megváltozása okoz. 

1. 0,466 g ilyen foszfort a következő reagensekből gyártottak: 0,295 g АСО3, СmOn, 

В2О3 és Al2O3 oxidok és szén a В részleges redukciójára. Határozd meg a foszor 

összegképletét, ha tudjuk, hogy: 

• 20,795 g AxByCzAl2O4 0,1 mol anyagot tartalmaz, ahol х + у = 0,895; 

• a fenti АСО3 mintát salétromsavban oldva 48,9 ml gáz keletkezik (298 K,1 atm); 

• 1,73∙10–3 mol В2О3 oxidban 1,562∙1023 elektron van; 

• a С fém magja 97 neutront tartalmaz; w(O) = 12,87% in СmOn. 

2. Az А, В és С elemek feloldódnak folyékony ammóniában kék oldat képződése 

közben. Írd fel a reakcióegyenleteket! Határozd meg, hogy mi az a termék, ami az А,  

В és С ammóniás oldásakor a színt okozza! 

3. Az ábra a СmOn elemi celláját mutatja, de csak az oxigénatomokat. 

Számold ki hány С atom van egy elemi cellában! 

4. Számold ki az E0 standard potenciált és azonosítsd, hogy melyik 
 

Latimer diagram felel meg В-nek. 

X3+ E0
X2+ −2.81 V

X
−1.99 V

Y3+ E0
Y2+ −2.20 V

Y
−2.30 V  

5. Írd fel a В ion elektronkonfigurációjában történő változást, ami a foszfor 

lumineszcenciáját okozza, és határozd meg a foszfor színét! 

6. A foszforokat 1100 – 1300°С-on 12 – 15 órán át szintetizálják. A részecskék tapadását 

javítandó gyakran bórsavat adnak az elegyhez. A táblázat adatait használva azonosítsd a 

foszfor prekurzorának (H, АAl2O4) szintézissémájában található anyagokat!  

H3BO3 → Е + … 
АСО3 + Е → F + … 
АСО3 + Al2O3 → T + H + R + CO2↑ 
R + F → H + E 
T + E → H + F 

vegyület ω, %tömeg А ω, %tömeg О 
F 50.58 36.95 
R 28.48 36.41 
T 63.66 23.26 
H 42.59 31.14 

 

3. feladat 
Klórgázt Carl Scheele állított először elő 1774-ben piroluzit és sósav reakciójával. Ma 

is ipari méretekben gyártanak klórt. 

1. Írd fel Scheele reakciójának egyenletét! 
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A klór igen mérgező gáz. Néhány mély lélegzet egy 1000 ppm klórtartalmú levegőből 

már halálos adag (ppm – milliomod rész). 

A klór parciális nyomása az oldatával egyensúlyban levő gázfázisban egyenesen 

arányos a részecskéinek oldatban mérhető anyagmennyiség-koncentrációjával. Az 

arányossági tényező (k(Cl2), atm∙dm3/mol) sok mindentől: hőmérséklet, ionerősség, más 

anyagok jelenléte függ. Első közelítésben zéró ionerősségű oldatokra felírható az alábbi 

hőmérsékletfüggés: 

k(Cl2) = 6,554∙105 ∙ exp(– Error!). 

2. Számítsd ki a klórmolekulák tömegkoncentrációját (mg/dm3) egy olyan telített 20.0°С-

os oldatban, ami 750 mm Hg nyomású, 1000 ppm klórtartalmú levegővel van egyensúlyban! 

Az oldott klór és a víz között is kialakul egy dinamikus egyensúly. Ennek egyensúlyi 

állandója (K, mol2/dm6) és a gyenge hipoklórossav savi disszociációállandója (рKa) kis 

ionerősségű oldatokban a következő hőmérsékletfüggést mutatja 0 – 45°С között: 

lg K = – Error! + Error! – 10,7484; pKa = Error! – 10,0686 + 0,0253T. 
3. Számítsd ki a hipoklórossav moláris koncentrációját és az oldat pH-ját a 2. kérdés 

oldatában! 

4. Víztisztításra olyan tömény oldatokat használnak, amelyekben nagyobb nyomáson 

nyeletnek el klórt. Számítsd ki a klór oldhatóságát (g/dm3) 10,0°С-on, ha a parciális 

nyomása a gázban 1,50 atm! 

5. Milyen irányban változna a klór oldhatósága a 4. pontban számítotthoz képest, ha 5оС-

os vizet használnak? Indokold röviden válaszod! 

6. A klór oldhatósága vízben kb. 0,6%-kal nagyobb, mint a 4. pontban számított érték.  

Röviden magyarázd meg a jelenség okát és írd fel a megfelelő reakcióegyenletet! 

7. 1999 óta ismert egy vízfertőtlenítő eljárás, amiben az Х biner gázt használják, aminek 

sűrűsége standard körülmények között több, mint 3 g/dm3. Az X gáz ipari méretekben való 

előállításának egyik módja, hogy klórgázt vezetnek egy klórtartalmú szilárd anyagra. Írd fel 

X előállításának ezt a módját, és írd fel az X gáz laboratóriumi előállításának 

reakcióegyenletét is! Rajzold fel az X molekula szerkezeti képletét és térszerkezétét is! 

8. Az Х gáz reaktív vegyület. Milyen termékek képződnek, ha X-et NaOH vizes 

oldatával reagáltatják? Írd fel a reakcióegyenleteket! 

9. Ózon hatására X-ből az Y anyag keletkezik. Írd fel a reakció egyenletét! Rajzold fel az 

Y folyadékban található részecskék szerkezeti képletét! 



 - 8 - 

III. FIZKÉM 

1. feladat 
Egy atom cseréje az elem egy másik izotópjára egy molekulában megváltoztatja a 

reakciósebességeket, ha az atom kötések felszakításában vagy kialakításában vesz részt a 

reakció sebességmeghatározó lépése során. Ezt a jelenséget hívják kinetikus 

izotópeffektusnak (KIE). Hidrogén és deutériumszubsztituált reagensek esetén ezt 

számszerűen a sebességi állandók arányával (kH / kD) jellemzik. A KIE segítségével sok 

reakció mechanizmusát tanulmányozták már.  

1. Számítsd ki a KIE-t az aceton savas közegben végzett brómozására 298 K-en! Tételezd 

fel, hogy a KIE egyedüli oka a reakciók aktiválási energiájában tapasztalható különbség! 

Reakció СН3СОСН3 + Br2 СD3СОСD3 + Br2 
ЕA, kJ/mol 31,0 35,8 

 

A reakció sebességét az alábbi sebességi egyenlet jellemzi: 

ν = Error! = k[CD3OCD3]n[Br2]m[H+]l, 
itt n, m, l – az aceton, a bróm és a H+ reakciórendje. 

 [CD3COCD3], М [Br2], М [H+], М ν, M∙s−1 
1 0,3 0,05 0,05 5,7∙10–5 
2 0,3 0,1 0,05 5,7∙10–5 
3 0,3 0,05 0,1 1,2∙10–4 
4 0,4 0,2 0,2 3,1∙10–4 

 

2. a) Határozd meg n, m és l értékét a fenti kísérleti adatokból! 

b) Mi a bruttó reakciórend? 

Az aromás elektrofil szubsztitúciók mechanizmusa: 

  С6L6 + E⊕ k1;→;←;k2
 C6L6E⊕ k3;→ C6L5E + L⊕ (L = H vagy D) 

Elektrofil NO+;2 СH3COCl/SbCl5 
KIE 1 2,22 

 

3. A fenti adatok alapján mi a két reakcióban a sebességmeghatározó lépés? 

A CuSO4 vizes oldata kék színű. A Cu2+ ionok d pályáinak felhasadása (∆о) 

oktaéederes ligandumtérben a [Cu(D2O)6]2+ komplex esetén 14403 cm–1. A Jahn – Teller 

effektustól eltekintünk. 1 cm–1 = 1,986∙10–23 J. 

Abszorpció 
tartománya 
λ, nm 

Anyag 
színe 

 Abszorpció 
tartománya 
λ, nm 

Anyag 
színe 

Ibolya 400 – 424 Sárga  Sárga 575 – 585 Kék 
Zöld 490 – 575 Lila  Piros 647 – 710 Zöld 
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eg

t2g

E

Metal ion in vacuum

Metal ion 
in spherical field

Metal ion 
in octahedral field

∆0

−∆03
5

−∆02
5

The splitting of d-orbitals in the octahedral field

 
4. a) Írd fel a Cu2+ ion d elektronjainak konfigurációját! b) Írd fel a Cu2+ ion d 

elektronjainak konfigurációját a [Cu(D2O)6]2+-ban (t és e pályákat jelölj)! c) Számítsd ki a 

ligandumtér-stabilizációs energiát cm–1-ben! d) Számítsd ki a komplex által elnyelt fény 

hullámhosszát, és add meg a réz-szulfát nehézvízben (D2O) mutatott színét! e) A komplex 

paramágneses vagy diamágneses? 

Ha az oxigénizotópoktól eltekintünk, három izotóphelyettesített vízmolekula létezik: 

H2O, HDO és D2O. A keverékben gyors izotópcsere játszódik le: H2O + D2O = 2HDO. A 

reakció egyensúlyi állandója Kx = 4. 

5. Számítsd ki az egyes specieszek móltörtjét a természetes vízben! A H és D természetes 

izotópgyakorisága (mol %) 99,985 és 0,015. 

Sokan hiszik, hogy az ivóvíz hosszas forralása árt az egészségnek, mert a 

nehézvízformák (HDO, D2O) koncentrációja számottevően megnő a könnyűvíz (H2O) 

nagyobb illékonysága miatt. 

6. Igazold ennek az érvényességét úgy, hogy kiszámolod, hányszorosa kell legyen a 

kezdeti víztérfogat Vi a végső, a bepárlás után maradó Vf térfogatnak ahhoz, hogy a HDO 

koncentrációja 15%-kal növekedjen! Az α folyadék – gőz partíciós koefficiens adott 

hőmérsékleten nem függ az D : H izotóparánytól, és a forrásponton α = 1,013. A bepárlás 

kezdetén a HDO móltörtje 3∙10–4. 

Megjegyzés: 1) Az α koefficiens azt mutatja, hogy hányszorosa a tiszta H2O párolgási 

sebessége a tiszta HDO párolgási sebességének. 2) Hanyagold el a D2O jelenlétét! 3) 

Tételezd fel, hogy a H2O – HDO egy ideális keverék, és a két anyag moláris térfogata 

megegyezik.  

Állandók: gázállandó R = 8,314 J/mol∙K, Planck-állandó:h = 6,63∙10–34 J∙s, Avogadro-

szám NA = 6,02∙1023 mol–1, fénysebesség vákuumban: c = 3∙108 m/s. 
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2. feladat 
A Co(en)2Cl +;2   + H2O → Co(en)2(H2O)Cl2+ + Cl– egyenletben megadott savas 

hidrolízis sebessége nem függ [H+]-tól. Sebességét az alábbi sebességi egyenlet adja meg 

+=
22 ClCo(en)kСw . A sebességi állandók k = 2,4∙10–4 (25°С) és k = 8,1∙10–4 (35°С) a cisz-

komplex, k = 3,5∙10–5 (25°С) és k = 1,5∙10–4 (35°С) a transz-komplex esetén. Viszont az 

olyan ligandumok esetében, amelyek hard bázisok, és hidrogénkötéseket tudnak létesíteni, a 

hidrolízis sebessége függ a pH-tól. A Co(en)2F+;2 sav-bázis katalizált hidrolízisét (ld. táblázat) 

a következő mechanizmussal magyarázták: 

  Co(en)2F+;2 + Н2О → Co(en)2(Н2О)F2+ + F– (k3) 

  Co(en)2F+;2 + H+ ⇄ Co(en)2F2H2+ (K = 10.20) 

  Co(en)2F2H2+ + Н2О → Co(en)2(Н2О)F2+ + HF (k4) 

[H+], mol/L 10–4 10–3 10–2 5∙10–2 10–1 
kН∙103, min–1 6,173 7,716 21,74 63,42 91,84 

 

1. Írd le a Co(en)2Cl+;2 hidrolízisét egy kétlépéses (k1; k–1; k2) mechanizmussal! 

2. A kvázistacionárius koncentrációk módszerével vezesd le a sebességi egyenletet és 

jelezd, mi a feltétele, hogy megegyezzen a kísérletileg kapott egyenlettel ( +=
22 ClCo(en)kСw )! 

3. Vezesd le kifejezést és számold ki pH = 2 esetén, az Co(en)2F+;2  és Co(en)2F2Н2+ 

ionok móltörtjét, α -t! 

4. Rajzold a grafikonra a kН = f(pH) függvényt és vezesd le a kН = f([H+]) függését 

mutató egyenletet az α-ra kapott kifejezést használva! 

5. Számítsd ki a k3 és k4 sebességi állandót! 

6. Melyik folyamat okozza kН erőteljes növekedését рН < 2 esetén? 

7. Írd fel a lehetséges intermedierek szerkezeti képletét a transz-Co(en)2Cl+;2 kétlépéses 

mechanizmusa esetére! 

8. Számítsd ki az aktiválási energiát (ЕA) a cisz- és transz-Co(en)2Cl +;2  esetére, az 

aktivált komplex képződésének entalpiáját (ΔН#) és entrópiáját (ΔS#) csak a cisz-komplexre 

( /RT10/RT #

A
T1008,2 GE eAek ∆−− ⋅== , ΔH# = EA – RT, Т = 298 K)! 

 



 - 11 - 

3. feladat 
Az 1 és 2 anyagok folyékony keveréke ideális oldatot képez, így a Raoult-törvény 

érvényes rá Pi = xiP0;i, ahol  P0;i − a tiszta komponens gőznyomása adott hőmérsékleten. 

Legyen P0;1 / P0;2 = r, x és y pedig a 2 anyag móltörtje a folyadékban, illetve a gőzében,  

 

P – az oldat feletti teljes gőznyomás. 

1. A Raoult és a Dalton-törvény (Pi = yiP) 

segítségével vezesd le az alábbiakat a) P függése x-

től, b) y függése x-től, c) P függése y-től. 

2. Az emelőszabály segítségével határozd meg a 

diagramból (bal oldalt) mindkét fázis (mol %-os) 

összetételét az A pontban, és 1 mol toluol-

ciklohexán keverék fázisainak mennyiségét ebben 

a pontban! 

A Gibbs-fázisszabály megadja a termodinamikai szabadsági fokok számát (f), azaz hogy 

hány változó (nyomás, hőmérséklet, koncentráció) változtatható meg anélkül, hogy a 

fázisok száma (F) megváltozna a rendszerben: f =  

= 2 + K – F, itt K – a komponensek száma. A jobboldali 

ábrán egy T − x (P = áll. ) fázisdiagram található.  

Ez az Ag – Pb rendszer, aminek eutektikus pontja van. 

3. Határozd meg a fázisok természetét és a szabadsági 

fokok számát az А – D pontokban (táblázat a válaszlapon). 

Ha az A − B biner rendszerben a folyadékfázis ideális 

oldatnak tekinthető, akkor a liquidus vonal (Е – С – F vonal)   
meghatározása során a Schroeder egyenlet:   Error! = Error! , Error! = Error! , 

használható. Itt TA, TB; ∆HA, ∆HB – hőmérséklet és a tiszta komponensek olvadási 

entalpiája. 

4. Az (Ag – Pb) olvadékot ideális oldatnak tekintve határozd meg az eutektikus pont 

koordinátáit (a Pb móltörtje és az eutektikus hőmérséklet TE). Az ezüst móltörtje 0,264, az 

ezüst olvadáspontja Tm = 1235 K, az ezüst olvadási entalpiája ∆Hпл = 11,95 kJ/mol. 

Egy egykomponensű rendszerben a gőznyomás hőmérsékletfüggését a Clausius – 

Clapeyron egyenlet adja meg 

Ag – Pb 
fázisdiagram 

100% Ag 100% Pb 
ω weight % 

T, K 
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F 
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Error! = Error! , 

itt ∆Hvap – a párolgáshő, amit állandónak veszünk. 

5. a) Határozd meg a gallium hármaspontjának hőmérsékletét(Тtr) a szilárd és a 

folyékony anyag telített gőznyomásának hőmérsékletfüggéséből (ez atm-ban megadva): 

lnPs = –32254 / T + 14,97, lnPliq = –31582 / T + 12,75. 

b) Számítsd ki a gallium szublimációs, ∆Hsub, párolgási ∆Hvap és olvadási ∆Hm 

entalpiáját (kJ/mol-ban)! 

c) Számítsd ki a párolgás standard entrópiaváltozását, ∆S 0   ;vap  és az olvadás 

entrópiaváltozását ∆Sm (J/mol∙K), Tm = 303 K, Tboil = 2477 K. 
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IV. BIO ÉS POLI 

1. feladat 
2014-ben járványszerű volt a jeges fürdő, aminek a célja pénzgyűjtés volt az ALS, egy 

veszélyes, és még ismeretlen neurodegeneratív betegség ellen. A feladatban az ALS-ről már 
ismert információkat fogjuk körüljárni.  

Az E enzim genetikai hibája van néha az öröklődő ALS esetek hátterében. E a 
következő bruttó egyenlettel jellemezhető reakciót katalizálja: 

2A1 + 2A2 → H2O2 + O2 
Az A1 speciesz nemenzimatikus módon reagál az A3 molekulával, amiben ugyanannyi 
atom van, mint A1-ben. Termékkénk A4 (77,41 tömeg% O) keletkezik az alábbi egyenlet 
szerint: 

A1 + A3 → А4 
1. Határozd meg A1 – A4 összegképletét! 

A természetben is megtalálható A5 speciesz az A4 izomere. 
2. Rajzold fel A4 és A5 szerkezeti képletét, és hasonlítsd össze emberre való 
mérgezőségüket! 

Az E-t a SOD1 gén kódolja. Az ALS a SOD1 olyan pontmutációinak eredménye, 
amelyek a megfelelő kodon második nukleotidjánál történnek. Ennek következményeként nem 
megfelelő aminosav kerül a polipeptid láncba (eredeti aminosav → mutáns aminosav). Két 
fontos SOD1 mutáció a Mut1 (B1 → B2) és a Mut2 (B3 → B1). 
3. A genetikai kódtábla segítségével  

azonosítsd a B1 – B3 aminosavakat, ha tudjuk, 

hogy ezek az aminosavakat ugyanannyi kodon 

kódolja, és ezekben a kodonokban a purinbázisok 

összes száma nagyobb, mint a pirimidinbázisoké. 

4. Jelöld a válaszlapon, hogy a Mut1 és Mut2 

mutációk lehetnek-e az emberi DNS egylépéses 

kémiai változásának eredményei.  
 

2014 márciusában a Nature közölt agy tanulmányt, ami szerint a C9orf72 gén 

aminosavat nem kódoló részén levő négyszálas DNS fragmensek felelősek az ALS 

szórványos eseteiért. 
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(ilyen a híres elméleti fizikus, Stephen Hawking esete). DNA kvadruplexek 

olyan génrészletekben szoktak keletkezni, ahol csak kétféle (egy purin és egy 

pirimidin) bázisból álló, ismétlődő hexanukleotid szekvenciák találhatóak.  A 

hexanukleotid moláris tömege (teljesen protonált foszfátcsoportokkal) 

1913 Da. 

 
5. Rajzold fel a három hidrogénkötéssel összekötött fő bázispár szerkezetét (szaggatott 

vonallal jelöld a hidrogénkötést)!  

6. Azonosítsd a hexanukleotidban levő bázisokat! Hány van az egyes bázisokból a 

hexanuukleotidban? 

7. Rajzold fel a DNS kvadruplex metszetét (ld. a fenti ábrát) 8 hidrogénkötéssel (használj 

szaggatott vonalat erre)! Figyelj oda, hogy ebben az esetben a hidrogénkötések a szokásos 

DNS párokban nem hidrogénkötésben levő atomok közt is vannak. 
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2. feladat 
Az X vegyület egy ígéretes vérpótló anyag fő komponense. Két biner anyag, B és С 

reakciójában keletkezik. A reakcióban az X mellett a D és E anyagok is keletkeznek. 

Mindezen termékek (D, E és X) egyaránt biner anyagok, az Y elemből 39,20, 94,96, és 

74,01% tömegszázalékot tartalmaznak. D, E, és X három különböző halmazállapotban van 

25°С-on és 1 atm nyomáson. 

1. Azonosítsd az Y elemet, valamint D és E képletét! 

2. Párosítsd össze D, E, és X anyagokat a halmazállapotukkal (25°С és 1 atm esetén)! 

Az X legnehezebb és legkönnyebb izotopológjának (csak izotóptartalmában különböző 

molekulák) moláris tömege között 20 atomi tömegegység a különbség. Egy orvosnak X egy 

izotopológjából van az anyaga, de a moláris tömeget csak egész számra kerekítve ismeri.  

3. Határozd meg X összegképletét, ha csak a természetben előforduló izotópokat 

vehetünk itt számításba! 
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4. Add meg, hogy milyen moláris tömegű izotopológokat használhatna nyugodtan az 

orvos terápiára anélkül, hogy a készítményről többet kellene tudnia! 

X-ben nincsenek többszörös kötések. X-nek léteznek geometriai izomerjei, a transz-

izomer középpontosan szimmetrikus, a cisz-izomernek kétfogású szimmetriatengelye van. 

5. Rajzold fel Х szerkezeti képletét! 

6. Válaszd ki, hogy miben áll Х használatának további előnye, ha extrém nagy a 

vérveszteség! 

A fiziológiás sóoldat nátrium-klorid 0,9 tömeg%-os oldata a legegyszerűbb vérpótló 

anyag. Ez az oldat a vérplazmával izotóniás (azonos az ozmózisnyomása). 

7. Számítsd ki, hogy hány tömegszázalékos glükóz-oldat lesz izotóniás a vérplazmával! 

Korábban intravénásan használtak egy mannitol-készítményt, a mennitol polialkohol 

(С6H14O6) 15 tömeg%-os vizes oldatát is.  

8. Jelöld meg a válaszlapon azokat a betegségeket, amelyeknél a mannitolkészítmény 

beadása célszerű lehet! 

Egy Р polimer sós vizes oldata szintén fontos vérpótló. Az ozmotikus hatása mellett a 

toxinok eltávolítását is segíti. A Р-t butirolaktonból állítják elő az alábbi reakcióséma 

szerint (Р3 és Р4 standard állapotban négyatomos gázok): 

P1 P2
−H2O
+ P3 + P4 P

H2O2 − catkat

O O

 
9. Add meg az ismeretlen anyagok szerkezetét! 

 

 

 

3. feladat 
Az A szénláncvázú polimert különböző reagensekkel módosítva a B polimerhez 

(54,53% C, 36,32% O, and 9,15% H) juthatunk. Pl., A-t vizes lúgoldattal kezelve a B-t és 

nátrium-acetátot kapunk. 

1. Határozd meg a B ismétlődő egységének tapasztalati képletét, és rajzold fel A és B 

ismétlődő egységének szerkezetét! 

2. Milyen termék keletkezik (B mellett), ha A-t: a) vizes perklórsavoldattal, b) savas 

közegben etanolfelesleggel c) dietil-amin feleslegével reagáltatjuk? 

A C heteroláncú polimert, aminek az ismétlődő egysége a B ismétlődő egységének 

izomerje, sok helyen alkalmazza a technológia és az orvoslás 
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3. Rajzold fel C szerkezetét! 

Sok alkalmazáshoz a vízoldható С polimert oldhatatlan formába (gél) kell hozni. Ezt 

pl. ionizáló sugárzással lehet elérni, mert az ott kialakuló kovalens kötések ellenállnak a 

hidrolízisnek. Enyhe körülmények között kontrollálható módon lebomló gélt az alábbi 

módon készítenek. A C polimert pentaeritritből kiindulva állítják elő, és így módosítják: 

n 200n C2H4O
H+ C1

4n TsCl
C2 1)

NH2H2N

S
2) OH

-

C3
1) NaH / S

O

O
2) H

+

DC4
C3

(excess)

OH
OHHO

HO

 
4. Rajzold fel С1 – С4, valamint a D polimerben kialakuló keresztkötés szerkezetét! 

A B polimer térhálósítható olyan keresztkötésekkel, amelyek egyszerűen csak nátrium-

borátos kezelés során alakulnak ki (az ugró ragacsra emlékeztető játékok is ilyen, vagy 

hasonló géleket tartalmaznak). 

5. Rajzold fel B egy darabját a nátrium-borátos kezelés során kialakuló kapcsolatokat 

tisztán mutatva! 

A polimerek jellemzői erősen függenek a láncaik szerkezetétől. Az asszimetrikus 

monomerek szerkezete pl. több módon is lejátszódhat. Vegyük példának az akrilamidot 

(CH2=CHCONH2). Legyen a CH2-csoport a monomer “farka”, a CHCONH2-csoport a 

“feje”. 

6. a) Rajzold fel az akrilamid gyökös polimerizációja során keletkező makromolekulát 

úgy, hogy az aktív gyök a lezáró egység “fejénél”, illetve a “farkánál” van! 

b) Rajzold fel az akrilamid egység addícióját a makrogyökre a lezáró egység 

“farkánál”, úgy hogy a farok-farok, illetve a farok-fej párok képződése látszódjon! 

Egy B polimer mintát perjódsavval kezeltek, aminek az eredménye az volt, hogy az 

átlagos molekulatömeg lecsökkent 9000-re. 

7. a) Milyen párok képződése a legvalószínűbb? Jelöld meg a válaszlapon! 

b) Rajzold fel a B és a perjódsav reakciójának sémáját! 

c) Határozd meg a fej-fej párok arányát a kiindulási polimerben! 
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V. SZERVES 

1. feladat 
A természetben ritkán fordulnak elő N–N kötést tartalmazó vegyületek. A W (C12H12N2) 

akirális bioaktív vegyületet 1966-ban különítették el a Withania somnifera (ashwagandha, 

indiai ginzeng) gyökeréből. A vegyület neve witasomnin lett. 1994-ben a Newbouldia 

laevis-ből a witasomnin dihidroszármazékát különítették el. Ez az N (C12H14N2) vegyület, 

aminek a neve newbouldin, a természetben (S,S) izomerként található. A W és az (±)-N 

vegyületek szintézismódszereit az alábbi ábra mutatja. Az előállítások kulcslépései dipoláris 

[3+2]-cikloaddíciók. 
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A В egy biciklusos mezoionos vegyület, azaz olyan heterociklusos vegyület aminek 

exociklusos atomja(i) vannak, és a töltések benne delokalizáltak, semleges mezomer 

szerkezetet nem lehet rá felírni. W és N 13С NMR spektrumában is 10 jel van. A W 1Н 

NMR spektrumát megadták. 
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1. Fejtsd meg a szintézist! Írd fel az А – Н, N, W vegyületek szerkezeti képletét! 

2. Fejtsd meg a witasomnin 1Н spektrumát (ahogy a válaszlapon kérik)! 

3. Hányféle F izomer keletkezhet az E és az 5-( metilszulfanil)-tetrazol reakciójában? 

1Н NMR spectrum of withasomnine (CDCl3, 400 MHz) 
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2. feladat 
A vinilciklopropán ciklopenténné történő átrendeződése (VCR) és a hasonló 

heteroatomokat tartalmazó vegyületek ennek megfelelő átrendeződései fontos módszerek 

lehet öttagú széntartalmú gyűrűk és heterociklusok előállításában. Ezeket az 

átrendeződéseket termikus, fotokémiai vagy katalitikus aktiválással is le lehet játszatni. A 

termikus és a fotokémiai reakciók a legstabilabb biradikális képződésén át játszódnak le: 
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1. Írd fel a termékek szerkezeti képletét az alábbi két reakcióra, ha tudjuk, hogy: a) 

mindkét reakció VCR típusú; b) az Y molekulának van egy kétfogású szimmetriatengelye. 
O

Y
t

X
t

 
Egy VCR reakció volt az első lépés a (±)-zizaén (Z) nevű terpén szénhidrogén 

totálszintézise során: 
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2. Mi a zizaén (Z) telítetlenségi foka? 

3. Hány sztereoizomerje van a zizaénnek? 

4. Fejtsd meg a szintézissémát, és írd fel az A – L vegyületek szerkezeti képletét! 

 

 

3. feladat 
A karbonilvegyületek nagyobb C–H savasságát széles körben hasznosítja a szerves 

szintézis új, összetettebb vegyületek előállítására. Pl.: 
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O 1) EtONa
A  +  B  +  C

1) NaH

2) Cl
A  +  D1  +  D2

EtONa

B  +  C

2) Cl

 
A D1 és D2 vegyület a főtermék, ha az allil-kloridból kétszeres felesleget használnak. 

Az А termék ozonolízise, majd az ozonid ecetsav/cinkes kezelése során formaldehid és az E 

(C5H8O2) vegyület keletkezik, С ugyanebben az eljárásban acetont és az F (С3Н4О2) 

vegyületet adja. A С vegyület a В dehidratációjában keletkezik. A D2, E és F 1Н NMR 

spektrumában 5, 4, illetve 2 jel van, amelyeknek relatív intenzitása 2 : 2 : 1 : 1 : 1, 

3 : 2 : 2 : 1 és 3 : 1. 

1. Írd fel А, В, С, D1, D2, Е és F szerkezeti képletét! 

A ketonok regioszelektív alkilezésének egyik legjobb módszere, ha az érintett α-

helyzetű szénatomot aktiválják. Pl.: 

1) NaH

2) Cl

C6H9O3Na

n-BuLi

C6H8O3NaLi

NaH Cl

Cl

D2

A I

G

H

J K L
1) NaOH/H2O
2) H3O+, −CO2

Cl

1) NaOH/H2O
2) H3O+, −CO2

D1
1) NaOH/H2O
2) H3O+, −CO2

O

O

O

 
2. Írd fel a G – L vegyületek szerkezeti képletét! 

Kisegítő funkciós csoportok segítségével több alternatív α-szénatom közül az egyik 

szelektíven aktiválható: 

1) LDA

C8H11O2Li

KNH2 Ph Cl
T

1) EtONa
2) CH3I

M

2) HCOOEt
N

O

P
KOH

EtOH

EtOH

KOH

LDA = LiN(i-Pr)2

QO Ph Cl
S

Ph Cl

EtOH
KOH

O

R
 

3. Írd fel az М – T vegyületek szerkezeti képletét! 

Geminálisan szubsztituált cikloalkanonok szintézise esetén gyakran blokkolják az 

egyik α-szenet (μW a mikrohullámú besugárzást jelzi): 

M
KOH

1) EtONa
2)

U
LDAY1

EtONa
X

I
Cl

V W
H2O

Y2
t, µW
KOH

O

1) EtONa

I
Cl2)

 
4. Írd fel a U – X, Y1 és Y2 vegyületek szerkezeti képletét, ha tudjuk, hogy a Y1 és Y2 

biciklusos vegyületek izomerek, és az Y2-ben nincs karbonilcsoport! 
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