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SECTION I. INORGANIC CHEMISTRY 

1. feladat 
A HEOn− anion különböző vegyületek szintézisében is használatos. Az Е elem monomer és 

polimer anionjait is elő lehet a HEOn− anionból állítani az ábra szerint: 
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A többmagvú anionok (I – VI) általános képlete: EmOn+i2– (0 ≤ i ≤ 5). Ezek az Е elemet 33,4-

től 57,2-ig terjedő w%-ban tartalmazzák, és az I – IV sorban i monoton növekszik. Az V és VI 

anionok szerkezetében oxigéntartalmú hidak vannak.  

1. Fejtsd meg, mi az Е és az ábra többi képlete. 

2. Írd fel az I – VI és a H2EOn+2  szerkezeti képletét. 

3. Írd fel a reakciók ionos egyenletét. 

A többértékű savak disszociációállandói általában 5–6 nagyságrendben eltérnek. A H2EOn  

esetén K1 = 1,7∙10–2; K2 = 6,3∙10–8 és fennáll a m HEOn−  III + … egyensúly,  K = 7,0∙10–2. 

4. Add meg a kis eltérés okát a II sav és anionja disszociációs állandója között: K1 = 5,0∙10–1 és K2 = 

3,6∙10–2. 

5. Rajzold fel a savak szerkezetének azt a részletét, ami megmagyarázza az alábbi különbségeket 

a savi erősségekben: az a sav, aminek az VI az anionja, mindkét lépésében erős; a H2EOn+2 

esetében csak az első erős (K2 = 4.0∙10–10). 

6. Számítsd ki a részecskék koncentrációját egy 0,1 mol/L H2EOn oldatban, ha a рН = 3,00. 

Fremy használta a HEOn− aniont, hogy a D sót kapja, amiben szokatlan a N–O kötéshossz. 

Ennek során KNO2-t adott a KHEOn oldatához és izolálta az A sót. Az A óvatosan melegített 

oldatát PbO2-val oxidálta, amíg hidroxid csapadékot és egy ibolyaszínű oldatot kapott, ami a 

paramágneses B aniont tartalmazta. Az oldatot lehűtve a sárga diamágneses D só kristályosodott ki. 

ennek kémiai és röntgendiffrakciós analízise a táblázatban található.  

Só tömeg%  Kötéshossz, nm (kötések száma) 
E N K E–O E–N N–O O–H 

А 23,83 5,20 29,03 0,148 0,169 0,132 0,097 
D 23,92 5,22 29,14 0,144 0,166 0,128 (2);  0,284 (2) – 

K2B 23,92 5,22 29,14 0,145 0,166 0,129 (1) – 
7. Mi A, B, D, írd fel az А és D keletkezésének egyenletét.  

8. Rajzold fel B és az A és D vegyületek anionjainak szerkezetét. Magyarázd meg a D-ben levő 

N–O kötések eltérő σ-kötéshosszait a lokalizált molekulapályák (LMO) segítségével. Tekintsd a 

kötéseket kétcentrumosnak.
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2. feladat 
A legtöbb B–H kötést tartalmazó vegyület igen reaktív, de vannak kivételek. 1955-ben 

elméleti megfontolások alapján megmutatták, hogy a dodekahidrododekaborát(2–) anion és a vele 

izoelektromos szerkezeteknek stabilnak kell lennie. Formálisan ez az anion a nem létező 

dodekaborán(14) származékának tekinthető. 1960-ban a nátrium dodekahidrododekaborát(2–) sót 

sikerült is előállítani, és ígen stabil volt. A lényeg, mint kiderült, az volt, hogy az anion 

térszerkezete szabályos és nagyon szimmetrikus. Az összes bóratom egy szabályos ikozaéder 

csúcsain helyezkedik el (poliéder 12 csúccsal), és mind a 20 lap egy egyenlőoldalú háromszög, 

bóratomokkal a csúcsain. Azt gondolják, hogy a bóratomokból felépülő ikozaédernek és az 

izoelektronos szerkezeteknek valamiféle térbeli aromaticitás magyarázza a stabilitását. 

1. Add meg a képletét és nevét 3 valóban létező anyagnak, amelyekben a molekulák térbeli 

szerkezete egy poliéder, amelynek csúcsain egy elem atomjai helyezkednek el kémiai kötésekkel 

összekötve. 

2. Számítsd ki hányszoros kötések vannak a dodekahidrododekaborát(2–) anionban! 

A dodekahidrododekaborát(2–) anion nem bomlik le 95°C-on tömény vizes alkáli (NaOH) 

vagy sav (HCl) oldatában. A megfelelő sav (A), amit a vizes oldatból lehet elkülöníteni valamivel 

erősebb, mint a kénsav. 

3. Számítsd ki a bór tömegszázalékát az A savban, give your calculations. 

A nátrium dodekahidrododekaborát(2–) előállítása az alábbiak szerint mehet. Az első 

lépésben nátrium oktahidrotriborát(1–)-et kapnak nátrium tetrahidroborát(1–) és diborán(6) 

reakciójában. A második lépésben a terméket pirolizálják 180° C-on, és megkapják a várt terméket. 

4. Rajzold fel a szintézis első lépésében keletkező anion szerkezetét! 

5. Írd fel a nátrium dodekahidrododekaborát(2–) előállításának reakcióegyenleteit. 

Ha a dodekahidrododekaborát(2–) anionban egy bóratomot szénatomra cserélnek anélkül, 

hogy a rendszer 3D aromaticitását megzavarnák, egy nagyon stabil aniont (B) kapnak. Ez tette 

lehetővé, hogy a jelenleg ismert egyik legerősebb szupersavat (C) előállítsák. A szintézis során a B 

aniont (cézium só formájában) először klórozzák SO2Cl2 feleslegével (argon alatt) megfelelő 

oldószerben. Ilyenkor az összes hidrogénatom a B-H kötésekből klóratomokra cserélődik. A kapott 

só alakítható tovább jó néhány további lépésben a szupersavvá (C), aminek a neve karboránsav. 

6. Add meg a karboránsav C képletét. 

A karboránsav képes a metán protonálására szobahőmérsékleten. Ekkor egy stabil szilárd só 

keletkezik a metil karbokationnal. Amikor a sót a szűrőn hexánnal mossák, a termék 

szobahőmérsékleten is szennyeződik egy másik szilárd sóval. 

7. Adj egy sémát a hexános mosáskor lejátszódó reakcióra, és magyarázd meg a kapott só 

szerkezetét! 
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2013-ban a D szupersavat állították elő, ami még a karboránsavnál is erősebb. 

8. Mi a bór tömegszázaléka a D-ben? Show your calculations.!?!? 

(A bór-hidrogén vegyületek nevezéktana: a bóratomok számát latin számmal adják meg, amit 

a borán szó követ. A név végén arab számmal, zárójelben adják meg a hidrogénatomok számát. Pl a 

B4H10 – a tetraborán(10). Anionoknál a hidrogénatomok és bóratomok száma a névben szerepel, és 

a végződés a borát. A név végén zárójelben az anion töltése szerepel. Pl a Ca[B3H8]2 – kalcium-

oktahidrotriborát(1–). 

 

3. feladat 
Két elem (Х és Y) többféle biner vegyületet alkot. Ezek lehetnek gázok, folyadékok, szilárd 

anyagok. A biner vegyületek közül kilenc (A – I) szerepel az ábrán: 
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Az А vegyület és a nátrium-hipoklorit oldat reakciója (Raschig-eljárás) során a színtelen В 

folyadékot kapják, amit nem lehet az Х és Y elemek direkt reakciójában megkapni. Ezt a В 

folyadékot leginkább rakétahajtóanyagnak használják. В megkapható a fehér К vegyületből is. 

0,72 g К-t feleslegben levő nátrium-hipoklorittal reagáltatva 0,384 g folyékony В-t kapunk. A K 

vegyület hidrolízisében két gáz keletkezik A és W (ρW=1,964 g/L normál állapotban). Az illékony 

és maró С folyadékot először a B és az L sav reakciójában kapták. Az L sav feleslege esetén a C 

vegyület tovább oxidálódik, és ekvimoláris mennyiségben keletkezik az Y, Z gáz és a víz. A С 

vegyület bázisos, ha erős savakkal reagál (pl az M só képződésekor), de sav is lehet, amikor az А és 

В vegyülettel reagál. Ilyenkor a D, illetve az Е só keletkezik. 0,855 g Е só szintéziséhez a B → C 

→ E, sorban 0,864 g В kell, ha számításba vesszük, hogy a két lépés kitermelése 80% és 95%. 

Alacsony nyomáson óvatosan hevítve az instabil F vegyület keletkezik a C folyadékból. Az F 

vegyület a sárga G gázzá alakul már szobahőmérsékleten, vagy pedig oxigénnel az L savat adja. Az 

F létezhet szinglet és triplet állapotban is. A Н vegyületet tisztán nem tudták előállítani, de a Н·HCl 

só formájában létezik, és a Raschig eljárás mellékterméke. A Н·HCl vegyület a B+J reakció 

egyetlen terméke. Az I kovalens vegyület a G vegyület származéka, és eltérő izomer formái is 

vannak. I hevítése vagy izomerizációhoz vezet és a D só keletkezik, vagy pedig В keletkezik egy 

ekvivalens Y gáz felszabadulása mellett. A К és Н vegyület szerkezetileg hasonlóak. 
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1. Azonosítsd az А – I biner vegyületeket és a J – M, W, X – Z vegyületeket. 

2. Írd fel az összes leírt reakció egyenletét. 

3. Írj Lewis szerkezeteket az F szinglet és triplet állapotaira. Adj meg egy specieszt (molekula 

vagy atom) ami izoelektronos F-fel. 

4. Miért lehet a Н∙HCl a Rascig-eljárás mellékterméke? Írd fel a reakció egyenletét. 
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SECTION II. ORGANIC CHEMISTRY 

1. feladat 
A gyűrűs α,α-diszubsztituált α-aminosavak konformációs szempontból merevebbek és jobban 

ellenállnak a proteázoknak, ezért a nem természetes aminosavak egy fontos csoportját képezik. 

Egyik leghatékonyabb előállításuk az allil-cianát izocianáttá való átrendeződésén alapul, aminek a 

sémáját az ábra mutatja. 
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Ezt a megközelítést használták a Z vegyület szintézise során. Ez a cathepsin C 

bioszintézisének hatékony inhibitora, és ezért jó gyógyszere a hörgő és érgyulladásoknak.. 
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1. Írd fel az A – I, X, Y és Z vegyületek szerkezeti képletét, ha tudjuk, hogy: a) a HATU 

reagenst széles körben használják peptidkötés –CO–NH– kialakítására, b) a Dess-Martin perjodinán 

(DMP) enyhe oxidálószer, c) Y tekinthető ikerionos szerkezetnek. 

Az allil cianát izocianáttá való átrendeződését használták a ketamin (Ketalar) szintézisében is, 

ez emberi és állati altatószer. 
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2. Írd fel a ketamin és a K – Q vegyületek szerkezetét. 
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2. feladat 
Tudni lehet, hogy a teljesen konjugált monociklusos szénhidrogéneket (annulének, 

összegképletük (СН)2m) három csoportba lehet osztani: aromás (A), antiaromás (AA) és nem-

aromás (NA). Hasonló beosztást lehet megtenni a konjugált kettős kötéseket tartalmazó gyűrűs 

ionokra. 

1. Az alábbi gyűrűs szerkezetekből képezhető anionokat és kationokat sorold be ezekbe a 

csoportokba (A, AA, NA) (a * helyére töltés kerül). 

a b c
* * *  

A heteroatomok is részt tudnak venni a π elektronok delokalizációjában a hasonló gyűrűs 

szerkezetekben. 

2. Az alábbi hat heterociklus d – i közül válaszd ki az aromásokat, nem-aromásokat, 

antiaromásokat. Mindegyikről állapítsd meg, hogy a heteroatom p pályája (üres vagy betöltött) részt 

vesz-e a konjugált elektronrendszer kialakításában.  

B
H

N
H B

H

B N(CH3)3 B N(CH3)2
BHHBhd e f g i

 
Az alkinek alkalmas kiindulási vegyületek a bórtartalmú gyűrűk kialakításához. Pl, a D 

vegyület (amiben a d gyűrű van) az alábbi sémában mutatott reakciósorban keletkezett (Ar – 2,4,6-

(СН3)3С6Н2): 

Ar
ArMgBr Ar2BF

K DJ
hν/Py

ωC 88.8%  
3. Írd fel a J, K, D vegyületek szerkezeti képletét, ha tudjuk, hogy D és K izomerek. 

Az f gyűrűt tartalmazó vegyületek általában erősen aktivált Lewis savak. Az egyikük, 

mégpedig a pentafenil szubsztituált F-et az alábbi ábra szerint szintetizálták.  

Ph M
(CH3)2XCl2

L

N

-(CH3)2XCl2

PhBCl2
F

I

PhCN

P

Ph
ether

Li

I
 

4. Írd fel az L – N, P vegyületek szerkezeti képletét, ha L 3,75 tömeg % litiumot tartalmaz, az 

M vegyületre ωX = 23,50%, М(M)/M(F) = 1,137. A számolásaidban pontos atomi tömegeket 

használj! Vedd figyelembe, hogy az F vegyület a két reakció egyikében diénként, a másikban Lewis 

savként reagál.  

Az aránylag stabil H vegyületet (a h-ban található gyűrűt tartalmazza) az alábbi módon 

szintetizálták. 
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II

(n-Bu)2XH2 LiN(i-Pr)2

T
ArLi

BCl3

H
(CH3)2N(CH2)3Li

HN(CH3)2

S

CH2Cl2/CH3Li
Q1

- (n-Bu)2XCl2

h

III IV - Q2
terminal
alkyne C5H6X(n-Bu)2 [C5H5X(n-Bu)2]-Li+

 
5. Írd fel a II – IV, Q, H, T, S, vegyületek szerkezeti képletét, ha a II vegyület 1Н NMR 

spektruma két szingletből (rel. intenzitás 1:1) áll; a II kivételével minden más vegyület gyűrűs és 

csak egy heteroatomon van mindegyik szubsztituálva.; S-ben spiro-konjugált gyűrűk vannak; Q2 a 

Q1 biciklusos izomerje, a Q2 két gyűrűje izoelektronos. 

 

3. feladat 
A pentacikloanammoxinsav az 1 foszfolipid összetevője. Ezt az ANaerob AMMónium 

OXidációt végző bakteriális sejtszervecske membránjában találták. Ez a fontos folyamat (NH4
+ + 

NO2
- → N2 + 2H2O) nagyon lassú, és reaktív gyököket és mérgező köztitermékeket (N2H4 és 

NH2OH) is termel. A membrán épp azért tartalmaz ilyen szokatlan foszfolipideket, hogy ezek ne 

kerüljenek be a sejtbe. 2004–2006-ban Corey és munkatársai előállították a 

pentacikloanammoxinsavat mind racém, mint optikailag aktív formájában, de a szintézis nem 

eredményezett grammnyi mennyiségeket. Csak 2016-ban tudott egy csoport jó preparatív módszert 

csinálni ilyen vegyületekre, köztük volt az 1 lipid is. 
H
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H

H
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H

H

H

H

H1  
A szintézis kulcsa a sok grammos skálán működő [5]-ladderán előállítás, ami az F 

szénhidrogén dimerizációján alapul (2 ábra). A további lépések közül ki kell emelni a H 

szénhidrogén enantioszelektív hidroborálását, amit egy Zweifel kapcsolás (I--J lépés) követ. Az 

átalakulások sorát ebben a kapcsolási eljárásban az 1. ábrán látjuk egy általános példán 

megmutatva, amiben egy királis organobór vegyület, vinilmagnézium-bromid és jód reagál.  

BPin
R1

R2

R3

MgBr
[X1]

I2
R1
R2 R3

[X2] BPin
NaOMe

R1
R2 R3

I

 
1. ábra Zweifel-kapcsolás. 
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H

H

H

H
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2. ábra. A pentacikloanammoxinsav szintézise. 

1. Írd fel az A-K vegyületek szerkezeti képletét, ha tudjuk: 

– A, B, C, F és Н tartalmaz szimmetriasíkot 

– a D vegyület két diasztereomer formában létezhet; mindkét diasztereomernek van 

szimmetriasíkja 

– az Е vegyület négy diasztereomer formában létezhet; az összes diasztereomer királis. 

2. Javasolj szerkezeteket az Х1 és Х2 köztitermékekre, és mechanizmust az Х2 

továbbalakulására. 

3. Javasolj evolúciós tényező(ke)t, amelyek hatással voltak arra, hogy ilyen szokatlan ladderán-

tartalmú membrán alakult itt ki (válassz a lehetőségek közül).  

а) a nagyon reaktív annamox intermedierek katalizálták a ladderánok bioszintézisét; 

b) a ladderán váz lehetővé tette ultrasűrű membránok kialakulását; 

с) a nagyon reaktív annamox intermedierek a ladderán bioszintézis kiindulási anyagai; 

d) a ladderán képes reagálni a nagyon reaktív annamox intermedierekkel. 
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SECTION III. LIFE SCIENCES AND POLYMERS 

1. feladat 
A bor aromája elsősorban az élesztős erjedés során alakul ki. A szénhidrátok elsősorban az 

etanol forrásaként, de a glikozidok képződésében is fontosak. Ez utóbbiak olyan molekulák, 

amelyekben egy cukorrészlet egy másik molekularészlethez (az aglikonhoz) glikozidos kötéssel 

kapcsolódik. 

Az X alkohol (13,10 tömeg% O) az érett borok és konyakok aromájának fontos része. 

Cukrokból és az L-fenilalanin aminosavból három enzimatikus lépésben keletkezik (dekarboxiláció, 

redukció és transzaminálás, nem feltétlen ebben a sorrendben). 

NH2

OH

O

XX1 X2

Sugars

CHO
OHH
HHO
OHH
OHH

CH2OH
D-glucose

L-phenylalanine

 
A borban X D-glükózzal alkotott glikozidja formájában található. 

1. Rajzold fel az X D-glükopiranozid Haworth projekcióját. Az aglikont R-rel jelöld. 

Általában a glikozidokat savak könnyen hidrolizálják, de lúgok nem. Viszont vizes lúgos 

kezelésre az X D-glükozidja az aglikont és egy nagyon stabil anyagot, X0-t adja, ennek az 

összegképlete megegyezik a keményítő tapasztalati képletével. 

2. Rajzold fel az X0 legstabilab szék konformerét. 

3. Következtesd ki az X, X1, és X2 összetételét és rajzold fel szerkezetüket, ha tudjuk, hogy 

mind tartalmaznak oxigént, és egyedül a fenilalanin királis anyag a reakciósorban. 

A flavonoid aglikonok, mint a rezveratrol állítólag antioxidáns és rákellenes anyagok. Ezek az 

aglikonok is cukrokból képződnek: 

SCoA

O

YSugars

HO

OH

HO

OH

resveratrol

Z

+ 3 malonyl-CoA

-3 CoASH, -3CO2

1. aldol
condensation

2. - CoASH, -CO2

CoASH - coenzyme A

 
A malonil-CoA a bioszintézisekben jellemzően két szénatomos egységek forrása: 

SCoA

O

O

malonyl-CoA

SCoA

O

CoAS SCoA

O

RR SCoA

O O
H

-CoAS-

O-
R+

O

-H+, -CO2

 
4. Rajzold fel Y szerkezetét. 
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5. Javasolj szerkezetet Z-re, ha tudjuk, hogy három hattagú gyűrűt tartalmaz, amelyek az Y 

Claisen-kondenzációját követő intramolekuláris Michael-addícióban keletkeznek. 

6. Hányféle D-glükopiranozidja létezhet a rezveratrolnak? 

Az A ketóz nagy mennyisége a borban tönkreteszi az ízét. A a szőlőlé erjedése során egy 

enzimkatalizált lépésben keletkezik a B metabolitból. A reakciót az Acetobacteraceae baktériumok 

követik el, amelyek energiát az etanol kétlépeses oxidációjából nyernek (termék ecetsav, 

köztitermék acetaldehid). 

7. Következtesd ki és rajzold fel az A és B szerkezetét, ha a tömegszázalékos hidrogéntartalmuk 

különbsége 2,05%. 

8. A szilárd formájában ciklusos dimert alkot. Írd fel a dimer szerkezetét. 

 

2. feladat 
A mikroRNS-ek kis, nem fehérjekódoló, 18-25 nukleotidegységből álló RNS molekulák. 

Növényekben, állatokban és néhány vírusban is fellelhetők. Az miR-122 a leggyakoribb mikroRNS 

a májsejtekben. Az energiatermelést és a lipidmetabolizmust szabályozza, de elősegíti a hepatitisz C 

(HCV) vírus replikációját is, ami nem tesz jót a betegeknek. A miR-122 nukleotidszekvenciája: 

5'-UGGAGUGUGACAAUGGUGUUUGU-3' 

Két miR-122 molekulának kell az alábbi vírusgenomrészlettel kölcsönhatnia, hogy a HCV 

amplifikációját felerősítse. Felfedezték, hogy az egyik miR-122 molekula 10 nukleotid párt ad (3 

szekvenciális pár az egyik helyen és 7 szekvenciális pár a másik helyen, azaz 3+7), a másik 

molekula 9 párt alakít ki (3+6). 

 
1. Határozd meg, hogy a miR-122 láncok milyen irányban kapcsolódnak a HCV RNS 

részlethez. 

2. A válaszlapon húzd alá azokat a nukleotidokat a miR-122 molekulában, amelyek részt 

vesznek a HCV RNS részlettel való kapcsolódásban. Fontos: az RNS molekulák hurkokat 

alkothatnak, ami összehozhat a primer szerkezetben egymástól jó távol levő nukleotidokat (pl. ld. a 

HCV genom fenti részletét). 

A Miravirsen egy kísérleti gyógyszerhatóanyag a vírusos hepatitisz C kezelésére. Az anyag 

leállítja a HCV replikációját a miR-122-hez kapcsolódva. A Miravirsen 15 nukleotid egységből áll, 

amelyek egymáshoz a 3' and 5' С atomok közti foszfodiészterkötésekkel kapcsolódnak. Az egyik 
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molekulavégtől számítva a 2'-deoxitimidinek a 3-dik, 9-dik, 11-dik és 12-dik pozícióban vannak. A 

Miravirsen mind a 15 nukleotidja konszekutív módon (hurkok és kihagyások nélkül) kötődik a 

miR-122 egy részletéhez.  

3. Rajzolj fel egy egyszálú DNS-t, ami miravirsen analógként ugyanahhoz a miR-122 RNS 

részlethez kötődik, mint a gyógyszer.. 

A 2’-deoxinukleotid egységek mellett a miravirsen elzárt/locked nukleotidokat (LNA) is 

tartalmaz. A ribóz és foszfát egységek ezekben a természetes analógokhoz képest módosultak. Így 

pl. a Z vegyület, aminek összegképlete C11H14N5O6SP 4 gyűrűt tartalmaz. Az adenozin-5’-

monofoszfát analógjaként, Z is egy LNA. Az alábbi anyag származékai a Z laboratóriumi 

szintézisének kulcselemei: 

O

OH

HO OH

HO OH  
4. Következtesd ki Z szerkezetét. Megjegyezzük, hogy a Z-alapú RNS sokkal jobban ellenáll a 

hidrolízisnek, mint a rendes RNS. 

5. Válaszd ki, hogy a miravirsen beadásának melyik a legrosszabb módja. 

A DNS duplex is módosítható. 2014-ben az UCSD kutatói megtervezték az első élőlényt, 

(E.coli alapú) amiben 6 nitrogénbázis van. A szintetikus X-Y pár egészítette ki benne a szokásos A–

T és G–C párokat. 

O
HO N

OH

S

d5SICS, X

O
HO

OH

O

dNaM, Y

 
6. Hány hidrogénkötés van a félszintetikus DNS kettős spiráljában egy összekapcsolódó X-Y 

pár esetén? 

2016-ban a nukleotid transzportot megváltoztatva meg tudtak csinálni egy félszintetikus 

baktériumtelepet, amiben az X–Y pár pontosan replikálódott és öröklődött. Ezt a Phaeodactylum 

tricornutum egysejtű egy génjét az E.coli genombe beépítve lett lehetséges. A gén az NTT fehérjét 

kódolja, ami hatékonyan szállítja az X és Y tartalmú nukleotidokat a tápoldatból a sejtbe. 

7. Következtesd ki a W anyag (15,00 w% P és 31,01 w% O) szerkezetét, ezt az X 

metabolitjaként a tápoldathoz adva, onnan az NTT fehérje ügyesen bevitte az E.coli-ba. 
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3. feladat 
A modern kémia lehetővé teszi, hogy a molekulák és a sejtek szintjén nagyon hatásos 

gyógyszereket tervezzenek. Viszont a biológiailag aktív molekulák célpontba való eljuttatása nélkül 

a hatás elégtelen lehet. Pl. sok ígéretes hatóanyag rosszul oldódik vízben, ami miatt a hatásos 

koncentrációkat (pl., IC50) a testben nem lehet elérni. A rákellenes Paclitaxel (M = 854 g/mol) 

hatóanyag olhatósága vízben csak 6,7 mg/L. Amfifil polimerekkel kialakítható kis (50 nm-es 

legfeljebb) micellák használata egy megoldás lehet. A közelmúltban olyan polimereket fejlesztettek ki 

(ld. ábra), amelyeknek elég magas a hatóanyagvivő-kapacitásuk LC = 45%. (LC = mdrug/(mdrug + 

mpolymer)∙100%. Itt mdrug és mpolymer a hatóanyag és a polimer tömege az oldatban: 

 
A polimereket az A1 – A3, egy vegyületcsaládba tartozó heterociklusos vegyületek 

kopolimerizációjával kapták. A vegyületeket a megfelelő nitrilek (R–CN, R1 = Me, R2 = n-Bu, R3 = 

CH2Ph) és a H2N–CH2CH2–OH Cd(CH3COO)2∙2H2O katalizálta reakciójában kapták. Az alap 

polimer szerkezetét az alábbi ábra mutatja. Ezt a vegyületcsalád legegyszerűbb heterociklusos 

monomerjéből (A) kapták (a végcsoportokat nem mutatják): 

A SO3CH3

TsOMe

TsOMe
N
CHO

 
1. Írd fel a az A, A1 – A3 szerkezetét. 

Az А család monomerjeinek kationos polimerizációja az élő polimerizáció módszerével 

megy. Ez azt jelenti, hogy az aktív helyek végtelen sokáig megmaradnak a rendszerben, ha az 

összes polimer elfogy, és új monomer(ek)et hozzáadva újraindul a polimerizáció folyamata. A P és 

Q kopolimereket az alábbi módon kapták (minden polimerizációs lépést addig vittek, amíg a 

megfelelő monomer(ek) teljesen elfogytak). 

A1

TsOMe
(0.93 g)

P1
(0.17 mol)

A2 (0.065 mol) +
A3 (0.025 mol)

P3

KOH/
MeOH

P

A1

TsOMe
(0.93 g)

Q1
(0.01 mol)

A1 (0.33 mol) +
A2 (0.065 mol) +
A3 (0.025 mol)

Q2 Q4

NH
P2

A1 
(0.17 mol)

 
2. Rajzold fel a P és Q kopolimerek szerkezetét. Látszódjanak a polimerizácós fokok és a 

végcsoportok. 
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3. Rajzold fel az А és a TsOMe kölcsönhatásában keletkező reaktív intermedier szerkezetét. 

Használd az intermedier szerkezetét, hogy megmutasd a kationos polimerizáció mechanizmusát. Az 

intermedier oldatban két egyensúlyi formában létezik (gyűrűs és aciklusos). 

4. Számítsd ki a Р és a Paclitaxel mólarányát a micellában. 

5. Számítsd ki a Paclitaxel oldhatóságát vízben Р jelenlétében, ha tudjuk, hogy a telített micellás 

oldatra az IC50 = 0,37 nmol/L (a PC3 rákos sejtvonalra), és ez 17,7∙106 -szeres hígítást jelent. 

6. Számítsd ki, hogy hányszorosára nőtt a Paclitaxel oldhatósága vízben a Р jelenléte hatására. 

7. A kritikus micellaképződési koncentráció (az a polimerkoncentráció, ami felett micellák 

képződnek) a P esetén 4,4 µmol/L. Becsüld meg a micellaképződés standard 

szabadentalpiaváltozását (1 mol of P-re). 
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SECTION IV. ANALYTICAL CHEMISTRY 

1. feladat 
A bizmutkoncentráció meghatározására 25.0 mL megsavanyított Bi3+ oldatot összekevertek 

20 mL kloroformmal, metiltimolkék indikátort adtak a rendszerhez és a keveréket ammónium 

oxalát mérőoldattal titrálták (reakció A) a lombikot jól megkeverve minden hozzáadott csepp után. 

14,36 mL 0.1000 M oxalátoldat hozzáadása után a szuszpenzió kék színe zöldre váltott, ami a 

fázisok szétválása után jól látszott. Tudjuk, hogy 1,000 mL oxalátoldat 13,93 mg Bi-nak felel meg. 

1. Írd fel az A reakció egyenletét, jelöld a keletkező oldhatatlan terméket. 

2. Számolással bizonyosodj meg a termék összetételéről. 

3. Számítsd ki a Bi3+ koncentrációját a vizsgált oldatban mol/L és g/L egységben. 

4. Amikor metiltimolkék indikátort adnak bizmutsót tartalmazó oldathoz, kék komplex 

keletkezik (reakció B): Bi3+ + Ind3– = BiInd. Magyarázd meg ennek a fémindikátornak a működését 

úgy, hogy felírod a komplex és a titrálószer feleslegének reakcióját (reakció C). Melyik termék 

sárga? Húzd alá. 

Kisebb bizmutkoncentrációkat úgy határoznak meg, hogy KBr-t adtak 100,0 mL vizsgált 

oldathoz, hogy a kezdetben leváló csapadék (reakció D) teljesen feloldódjon (reakció E). Ilyenkor 

halvány sárga oldatot kapnak, amit nátrium-hidroxiddal semlegesítenek enyhe, keveréskor sem 

eltűnő zavarosságig (reakció F); eztán hexaammin-króm(III)-nitrát oldatot adnak hozzá, és így 

kvantitatív módon leválik egy bizmutvegyület (reakció G). A csapadékot kiszűrik, KBr oldattal 

mossák, és forró vízzel lemossák a szűrőről. Ilyenkor a csapadék elhidrolizál és egy oldhatatlan 

bizmutvegyület keletkezik (reakció H). A kapott szuszpenzióhoz NaOH feleslegét adták és 

melegítették (reakció J, a krómvegyülettel); a felszabaduló ammóniát bórsavoldatban kötik meg 

(reakció K). A szedőben levő oldatot 0.1000 M HCl-lel titrálják metilnarancs mellett (reakció L); 

17,2 mL sav fogyott. 

5. Írd fel a D – L reakciókat. Húzd alá, hogy a D és H reakciókban a csapadékot. Karikázd be a 

sárga anyagot az E reakcióban. 

6. Számítsd ki a Bi3+ koncentrációját a kezdeti oldatban mol/L egységben. 
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2. feladat 
Vendelnek van egy akváriuma (рН 7,2, oldott oxigén 3,12·10-4 M). Azt olvasta, hogy a 

vízinövényeinek valamilyen formában oldott vasra van szüksége, és ennek optimális koncentrációja 

c(Fe) = 2 µM. 

Adatok: old. szorzat Fe(OH)3 Ks = [Fe3+][OH–]3 = 4∙10–38; 7,2-es pH-n az EDTA 

komplexképző (Y4-) ionjának móltörtje 8∙10–4; egyensúlyi állandó az alábbi folyamatra vizes 

közegben Fe2+ + ¼O2 + ½H2O = Fe3+ + OH–  K = 105; a vas ionok komplexeinek képződési 

állandói: 
Komplex Fe2+Y Fe3+Y Fe(OH)2+ Fe(OH)2

+ Fe(OH)3
 

Stabilitási 
állandó 

βII=
]Y][Fe[

]FeY[
-42

-2

+
 βIII=

]Y][Fe[
]FeY[

-43

-

+
 β1=

]OH][Fe[
]FeOH[
-3

2

+

+
 β2= 2-3

2

]OH][Fe[
]Fe(OH)[

+

+
 β3= 3-3

3

]OH][Fe[
]Fe(OH)[

+
 

Értéke 1014 1025 1012 1022 1030 
1. а) Számítsd ki a szabad Fe3+ kation α móltörtjét az oldatban ezen a pH-n. 

b) Melyik folyamat korlátozza az oldott vas koncentrációját az oldatban ezen a pH-n? 

c) El lehet-e érni az optimális oldott vaskoncentrációt pl. vas(III) szulfat adagolásával? Számítsd 

ki a maximális teljes oldott vaskoncentrációt az akváriumban! 

2. Vendel azt hallotta, hogy a növények jobban tudják a vasat hasznosítani, ha oxidációs állapota 

+2. 

a) Milyen folyamatok indulnak meg vas(II) szulfát akváriumba való bevitele után. Írd fel a teljes 

bruttó reakcióegyenletet! 

b) Az oldott vas hány százaléka lesz jelen a 2+ formában, ha 2 μM vas(II) szulfátot adott a 

vízhez pH 7,2-nél és a rendszer elérte az egyensúlyt? 

3. Népszerű tanács a vas oldhatóságának és vas(II)-ként való stabilitásának növelésére, hogy a 

vasat kelátként adagolják, amit vas szulfát és EDTA keverésével kapnak. 

а) Számítsd ki a szabad Fe3+ kation α(Fe3+) móltörtjét, ha Vendel egyszerre adagolta a vas sót (2 

µM) és az EDTA-t (1,5-szeres moláris feleslegben. Mi a vas(III) domináns formája ilyen 

körülmények között? Számítsd ki a móltörtjét!. 

b) Leválik-e csapadékként a vas(III), ha Vendel 2 µM Fe3+-at 1,5-szeres moláris feleslegben levő 

EDTA-val együtt adagolta? Confirm your answer by calculation. 

c) Számítsd ki, hogy az oldott vas hány százaléka van jelen vas(II)-ként, ha vas(II)-t adnak 1,5-

szeres moláris feleslegben levő EDTA-val együtt. Meg lehet-e észlelhető mennyiségű vas(II)-t 

tartani? 
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3. feladat 
Spektrofotometriával kis koncentrációkat is meg lehet határozni. A módszer azon alapul, hogy 

a molekulák elektronátmeneteiktől függően bizonyos hullámhosszú fényt elnyelnek. A Lambert- 

Beer-törvény írja le a fényabszorpció és a vegyületek koncentrációja közti kapcsolatot.: 

∑===
i

ii lccl
I
IA εε0log , ahol А az abszorbancia, I és I0 az áthaladó és a kiindulási fény 

intenzitása, ε – az extinkciós koefficiens, l – az úthossz és с – koncentráció. Az abszorpció, А 

additív. 

1. Válaszd ki az összes helyes választ: az abszorbancia: а) értéke lehet negatív, b) lehet nagyobb, 

mint 100, c) mindig pozitív, d) nem függ ε-től.  

2. Fejezd ki az abszorbanciát a transzmittancia, Т = (I / I0)·100% függvényében. 

 

N

O

NH2

R
N

O

NH2

R

H H

NAD+ NADH

H

NAD+ + H+ + 2e- NADH
 

 

λ, 
nm А(2) А(3) 

260 0.981 1.047 
340 0.325 0.433 

A nikotinamid adenine dinukleotid (NAD) egy koenzim, oxidált (NAD+) és redukált (NADH) 

formában létezik (ld. ábra), minden sejtben a redoxreakciók szereplője.  

3. Írd fel az oxálsav Н2С2О4 koenzim által végzett oxidációjának egyenletét. 

A kezdeti 1 jelű oldatban 25 mM NAD+ és a szükségesnél kevesebb Н2С2О4 van, ebből 5,0-

mL mintát vettek és 1000 mL-re hígították, és a 2 jelű oldatot kapták. A 2 oldat abszorbanciáját két 

hullámhosszon mérték: 260 és 340 nm (А(2)). Egyidejűleg, 5,0 mL 4,0 mM NADH oldatot is 

felhígítottak (ez a 3 jelű oldat) és az abszorbanciáját megmérték ugyanazokon a hullámhosszakon, 

А(3). Viszont a laboráns elfelejtette, hányszorosára hígította az oldatot. A kísérletekben l = 5 mm 

volt. 

4. Az abszorpciós spektrum alapján (ábra) milyen az 1 oldat színe:  

а) kékes, b) színtelen, c) halványzöld, d) mélyvörös.  

5. A 240 – 390 nm tartományban milyen hullámhosszon maximális az 1 oldat 

fényátbocsátása Т? 

6. A táblázat adataiból becsüld meg a NAD+ és NADH koncentrációkat az 1 oldatban és 

határozd meg az ε extinkciós koefficienseket a NAD+ -ra és NADH-ra 260 és 340 nm-en. 

7. Hányszorosára hígította az a szerencsétlen a NADH oldatot, amikor a 3 oldatot csinálta?  

8. Becsüld meg, hogy mi a legkisebb NAD koncentráció, ami ezzel a módszerrel észlelhető 

(kimutatási határ), ha maximálisan észlelhető transzmittancia (T) 99%. 
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SECTION V. PHYSICAL CHEMISTRY 

1. feladat 
Egy jó ideig a króm tiocianátjainak izomerizációját nem tanulmányozták, mert nem sikerült az 

egyik izomert megcsinálni. 

1. Válaszd ki, hogy milyen izomer a Cr-tiocianát és a Cr-izotiocianát, és rajzold le egy részletük 

szerkezetét. 

2. Válaszd ki a stabilabb izomert, ha tudjuk, hogy a Cr3+ erős sav, és a tiocianát(SCN−) 

gyengébb bázis, mint az izotiocianát(NCS−). 

A hatvanas évek közepén Haim és Sutin képes volt előállítani az izotiocianát (55 mol.%) és a 

tiocianát (45 mol.%) komplexek keverékét, és tanulmányozta a párhuzamosan futó izomerizáció és 

akvatáció reakciójának kinetikáját. A szintézishez az asszimetrikus hídligandum transzferjét és az 

egyidejű elektrontranszfert használták a [Co(en)2(H2O)NCS]2+ + [Cr(H2O)6]2+  reakcióban. 

3. Írd fel a [Cr(H2O)5SCN]2+ szintézisének reakcióegyenletét és rajzold fel a nem szimmetrikus 

–S–C–N– hidat tartalmazó köztitermék szerkezetét. 

A kinetika vizsgálata során az elektrongerjesztési spektrumban a λ1 és λ2 nm-nél levő (kezdeti 

oldat, λ3 nincs) sávokat és a λ1 és λ3 nm-nél levő (végső oldat, λ2 nincs) sávokat használták, ahol is 

λ2 > λ3 > λ1. 

4. Melyik komplex rendelhető ezekhez a hullámhosszakhoz, ha tuduk, hogy az NCS− nagy 

felhasadást, a H2O – közepes, és az SCN− – gyenge felhasadást eredményező ligandum. 

A kinetikai mérések eredményeként a látszólagos sebességi állandóra a kobs = f([H+]) 

összefüggést kapták, ahol kobs = (ki + ka) + [(k′i + k′a)∙Ka]/[H+], itt ki, k′i – az izomerizáció sebességi 

állandói, ka és k′a – az akvatáció sebességi állandói.  

[H+] 4∙10−2 5∙10−2 8∙10−2 10∙10−2 
kobs, s−1 4,27∙10−4 3,54∙10−4 2,44∙10−4 2,08∙10−4 

 
5. Csináld meg a kobs = f(1/[H+]) diagramot és add meg hogy kaphatjuk meg a (ki + ka) és a 

(k′i∙Ka + k′a∙Ka) mennyiséget a diagramról. Számíts ki ezeket a [H+] = 5∙10−2 és 10∙10−2 adatait 

használva. 

6. Számítsd ki ki, ki∙Ka, ka és ka∙Ka értékét, ha a [Cr(H2O)5NCS]2+ és [Cr(H2O)6]3+ valamint a 

[Cr(H2O)4(OH)NCS]+ és [Cr(H2O)4(OH)]2+ koncentrációaránya a végső rendszerben egyaránt 2,46 

a [H+]-től függetlenül. 

[Cr(H2O)5SCN]2+
Ka

[Cr(H2O)4(OH)SCN]+ + H+k-1

k1

[Cr(H2O)5]3+ + SCN-

k2 H2O
[Cr(H2O)6]3+

k'-1

k'1 [Cr(H2O)4(OH)]2+ + SCN-

k'2 H2O

[Cr(H2O)5(OH)]2+
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Az izomerizációval ellentétben az ilyen komplexek akvatációjának mechanizmusát már 

ismerték (kobs= = ku + ku∙Ka/[H+]). 

7. Javasolj egy az akvatációhoz hasonlító sémát a [Cr(H2O)5SCN]2+ izomerizációjára, ha az első 

reakció mindkét sémában ugyanaz. 

8. Vezesd le az izomerizációra kapott kobs kifejezést ([H+] >> Ka) a kávzistacionárius állapot 

módszerével. 

 

 

2. feladat 
A redox áramlásos akkumulátorok egy ígéretes újszerű akkumulátortípust jelentenek. Abban 

különlegesek, hogy a redox reakcióban áramot termelő reagenseket külön tartályokban tárolják, és 

onnan pumpálják az elektrokémiai cellába, ahol a reakció lejátszódik. Ezáltal kapacitásuk 

gyakorlatilag korlátlan, és biztonságosabbak is, hisz a reakciótérben minden pillanatban csak a egy 

kis térfogatú oldat, és benne kevés reagens van. 

1. Írd fel az elektródreakciók egyenletét egy olyan áramlásos reaktor feltöltése során, ami vas(II) 

és vas(III) szulfát (elektrolit A), illetve króm(II) és króm(III) szulfát (elektrolit B) vizes kénsavas 

oldatait tartalmazza (pH = 0). A továbbiakban használj standard körülményeket, ha mást nem 

mond a feladat. 

2. Számítsd ki az ezen akkumulátor által elérhető feszültséget 

3. Írd fel a mellékreakciót, ami az 1. pontban felírt reakciók egyikével fog versengeni. 

Az anód- és a katódoldat keresztszennyezését elkerülendő, ajánlott olyan redox párokat 

használni az áramlásos akkumulátorokban, amelyekben ugyanaz a fém szerepel. Pl. az A vegyület, 

amit ilyen akkumulátorokban használnak 21,67 w% M-et, 13,64 w% S-et, és 61,26 w% O-t 

tartalmaz. 

4. Határozd meg A képletét és azonosítsd M-et. 

5. Listázd ki az M vegyületeiből kapható áramlásos akkumulátorba alkalmas elektrolitpárokat 

(adatok lent). Számítással erősítsd meg a válaszod, vagy rajzold fel a megfelelő Frost-diagramot. 

(az oldatokat eltérőnek vehetjük, ha az adott pár esetén eltérő reakció játszódik le az 

akkumulátor működése során) 

6. Válaszd ki a legnagyobb feszültséget adó anód- és katódoldat párt. 

Az anód és katódoldatot egy féligáteresztő membrán választja el, amin át tudnak hatolni az 

oldatok elektroneutralitását biztosító ionok, de megakadályozza a redox reakcióban résztvevő ionok 

közvetlen érintkezését. (azaz a két oldat nem keveredik). 

7. Írd fel a redukció és az oxidáció elektródfolyamatának egyenletét a 6. pontban kiválasztott 

oldatpárra. Jelöld, hogy mely ionoknak kell átjutnia a membránon, és melyeknek nem szabad. 
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8. Számítsd ki, hogy milyen térfogatú oldatra van szükség a kiválasztott oldatpárból, hogy egy 

ipari szünetmentes áramforrást pótolhasson az akkumulátor. Az áramforrás teljesítménye 10 kW és 

az akkumulátorról 2 órát képes működni. Vedd az anód és katódoldat koncentrációját 2 mol/L-nek, 

a redox áramlásos akkumulátor teljesítményének 7%-a szükséges az oldatok pumpálásához, és a 

redox reakciók hatásfoka az akkumulátorban 90% (ha nem tudtál oldatpárt választani, vagy 

kiszámolni a cella elektromotoros erejét, akkor vedd E-t az elektromotoros erőnek és fejezd ki a 

válaszod ezzel a változóval). 

Adatok: E°(Fe3+/Fe2+) = 0,77 V, E°(Cr3+/Cr2+) = –0,41 V, E°(H+/H2) = 0,00 V, E°(O2/H2O) = 

1,23 V, E°(MV/MIV) = 1,00 V, E°(MIV/MIII) = 0,34 V, E°(MIII/MII) = –0,25 V, E°(MII/M0) = –

1,13 V; ΔG° = –nF(E°oxidant – E°reductant) 

 

 

3. feladat 
Strong electric and magnetic fields have influence on the 

equilibrium constant of a chemical reaction. Electrostatic field of high 

intensity exists near sharp ledges (tips) on the surface of charged 

conductors. A tip is characterized be the radius of rounding r at its end, 

which can be brought to several hundreds of angstrom. If a tip is placed 

in the centre of a conducting sphere the construction shown in figure comes 

out. The volume of the sphere is filled with gaseous reaction mixture.  
Getting into the tip region, molecules are subjected to a strong electric field. On a small ball surface 

2
04/ rqE πεε=  (1). 

1. Find the field intensity E (V/m) on the surface of a tip, considering it to be a small ball with 

r = 500 Å. Between the tip and the outer sphere electric tension U = 2000 V is applied. Instructions: 

1) Electric capacity of a ball C = 4πεε0r; 2) The relation between the ball charge and the tension 

q = CU.

 

 

In electric field there appears an additive member to the Gibbs energy of a compound, 

depending on intensity of the field: G = G0 − ½PE (2), where G0 − Gibbs energy without field, P − 

complete dipole moment of matter. Due to this, in the expression of the reaction equilibrium 

constant K = exp(−∆rG°/RT) additional factor appears: 

( ) ( )[ ]






 ∆⋅

=










 −

=
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RT
PEK

RT

PPE
KK

iiii

2
exp

2
exp 00

rreagentproduct νν
 (3) 

νi − stoichiometrical coefficients in the reaction equation, ∆rP − dipole moment change in the 

reaction, K0 – equilibrium constant without field. 

U
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2. In how many times will change the equilibrium constant of ideal-gas reaction 

H2(g) + ½O2(g) = H2O(g) (4) 

at 300 K in the field 30 kV/cm, if to consider that the dipole moments of all molecules are directed 

along the field? Intrinsic dipole moment of H2O molecule d0 = 6.17⋅10−30 C⋅m. Instruction: 

Calculate K/K0 − 1. 

It is necessary to improve the calculation, because due to a thermal motion the dipole 

moments of gas molecules in the electric field are oriented according to Boltzmann distribution. 

Then the dipole moment of gas P = VχE (5) depends on E and temperature. Here χ(T) − dielectric 

receptivity of matter (dimensionless value in SGS system), V − substance volume. Theory gives the 

following formula (in SGS system): 

Tk
nd

B3

2
0=χ  (6) 

where n – number of molecules in a volume unit. 

3. With the help of formula (2) deduce an expression (including only d0, E and T as variables) 

for the Gibbs energy of 1 mol of gas in electric field at standard pressure p° = 101325 Pa. 

Influence of magnetic field on equilibrium constant of a reaction is described by an 

expression, analogous to (3). It is enough to do replacement P → M, E → B, where B – magnetic 

induction, M − complete magnetic moment of matter: 







 ∆⋅

=
RT

MBKK
2

exp0
r  (7) 

Correlations, analogous to (5) и (6) also take place: M = VæB (8), Tkn Б
2
0 3/æ µ=  (9), where 

æ(T) – magnetic receptivity of matter (dimensionless value in SGS system), µ0 – intrinsic dipole 

moment of molecule. 

4. Calculate, in how many times will change the equilibrium constant of reaction (4) in the field 

30 kV/cm at 300 K. Instruction: Calculate K/K0 − 1. 

Molecule O2 is one of the few diatomic molecules, having a different from zero spin in the 

ground state (triplet state), therefore oxygen is paramagnetic. 

5. Specify the value of quantum number (S) for total spin of oxygen molecule and find the value 

of intrinsic magnetic moment of O2 molecule in Bohr magnetons (µB) according to formula 

)1(2 B0 +µ=µ SS . 

6. Calculate magnetic receptivity of gaseous oxygen at pressure p° and 300 K. 

Magnetic resonance tomography (MRT), in which an organism is exposed to a strong 

magnetic field, is widely used in modern medicine. In high resolution devices magnetic induction 
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may be as much as B = 10000 gausse (Gs). It is generally possible that the magnetic field influences 

on the chemical processes in a living being. 

7. Verify this statement by calculating the change in equilibrium constant of reaction (4) at 

300 K in a magnetic field with B = 10000 Gs? Instructions: 1) Use SGS units (cm, g, s, dyne, Gs); 

1 N = 105 dyne, 1 J = 107 erg; 2) Calculate K/K0 − 1. 

Constants: R = 8.314 J/mol∙K, kB = 1.38∙10−16 erg/K, NA = 6.02⋅1023 mol−1, µB = 0.927∙10−20 erg/Gs. 
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