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Az 1. feladatsor és javítókulcsa 

1. Adott négy szilárd anyag: szilícium-dioxid, kalcium-karbonát, nátrium-klorid és kálium-

nitrát. Egy edényben közülük bármelyik kettő keveréke van. 

a) A keverékkel az alábbi műveleteket hajtjuk végre: 

1. vízben oldjuk 

2. a kapott oldatot leszűrjük 

3. a szűrlethez ezüst-nitrát-oldatot adunk 

4. a szűrőpapíron maradt szilárd anyaghoz sósavat öntünk 

Töltsd ki a megfelelő vegyület(ek) képletének/képleteinek beírásával az alábbi ábrát! 

MEGOLDÁS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helyes vegyületenként 1p.        8 x 1p 

b) Mi a feladatban szereplő vegyületek hétköznapi neve? 

NaCl – kősó/konyhasó, CaCO3 – mészkő, SiO2 – kova (kvarc), KNO3 – (káli)salétrom 

4 x 0,5p 

ÖSSZESEN: 10 pont 

A keveréket vízben oldjuk (1.). 

Oldódik teljes mértékben? 

Nem Igen 

NaCl és KNO3 Az oldatot leszűrjük (2.), majd 

a szűrlethez ezüst-nitrát-

oldatot öntünk (3.). 

Keletkezett csapadék? 

Nem Igen 

NaCl KNO3 

vagy 

 SiO2 és CaCO3 

A szűrőpapíron 

maradt anyaghoz 

sósavat öntünk (4.). 

Pezseg? 

Nem Igen 

CaCO3 SiO2 
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2. a) Hogyan tudnál etil-klorid vizes oldatából kiindulva fehér csapadékot nyerni? A 

következő anyagok vizes oldatát használhatod fel: salétromsav, ezüst-nitrát, nátrium-

hidroxid. Írd le az egyes lépéseket és írj reakcióegyenleteket is! 

b) Hogyan lehet a fenti anyagok segítségével barnásfekete csapadékot előállítani? Írj 

reakcióegyenletet is! 

MEGOLDÁS: 

a) 1. Az etil-klorid vizes oldatához nátrium-hidroxid-oldatot adok és melegítem. 0,5 pont 

C2H5-Cl + NaOH = C2H5-OH + NaCl       2 pont 

2. Salétromsavval közömbösítem az oldatot.     0,5 pont 

NaOH + HNO3 = NaNO3 + H2O       2 pont 

3. Ezüst-nitrát-oldatot cseppentek a folyadékhoz.     0,5 pont 

AgNO3 + NaCl = AgCl + NaNO3       2 pont 

b) Ha az ezüst-nitrát-oldathoz nátrium-hidroxid-oldatot csepegtetek.  0,5 pont 

2AgNO3 +2NaOH = Ag2O + 2NaNO3 + H2O      2 pont 

(AgNO3 + NaOH = AgOH + NaNO3       csak 1 pont) 

          ÖSSZESEN: 10 pont 

3. Adottak az alábbi anyagok vizes oldatai: 

a) fenol 

b) szénsav 

c) ecetsav 

d) nátrium-fenoxid 

e) nátrium-hidrogén-karbonát 

f) nátrium-acetát 
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Meg lehet-e különböztetni az alábbi táblázatban jelölt oldatpárokat a hozzájuk megadott 

harmadik oldat segítségével? Töltsd ki értelemszerűen a táblázatot! 

MEGOLDÁS: 

Megkülönböz-

tetendő oldatok 

A felhasznált 

harmadik oldat 

Megkülönböz-

tethetők-e? 
Tapasztalat 

a) és c) e) Igen 
a) esetén: Nincs 

c) esetén: Pezsgés 

d) és e) c) Igen 
d) esetén: Zavaros rendszer 

e) esetén: Pezsgés 

a) és b) f) Nem 
a) esetén: Nincs 

b) esetén: Nincs 

d) és f) b) Igen 
d) esetén: Zavaros rendszer 

f) esetén: Nincs 

Minden helyes megoldás 0,5 pont       6 pont 

Írd fel a végbemenő reakciók egyenleteit, majd fogalmazd meg általánosan azt az elvet, 

amelyen a megkülönböztetések alapulnak! 

e) és c) CH3COOH + NaHCO3 = CH3COONa + H2O + CO2    1 pont 

c) és d) C6H5ONa + CH3COOH = C6H5OH + CH3COONa    1 pont 

b) és d) H2CO3 + C6H5ONa = C6H5OH + NaHCO3     1 pont 

Az erősebb sav felszabadítja sójából a gyengébb savat.    1 pont 

          ÖSSZESEN: 10 pont 
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A 2. feladatsor és javítókulcsa 

1. Három kémcsőben ismeretlen sorrendben három színtelen folyadék van: ezüst-nitrát-

oldat, nátrium-karbonát-oldat és nátrium-hidroxid-oldat. A tálcán három reagens áll a 

rendelkezésedre, hogy megkülönböztesd a három folyadékot: sósav (2 mol/dm3), 

salétromsavoldat (1 mol/dm3) és ammóniaoldat (2 mol/dm3). A folyadékokat háromfelé 

osztod, és az így kapott részletekhez rendre hozzáöntesz először egy keveset, majd többet a 

reagensekből, és feljegyzed a tapasztalatokat. Válaszolj az alábbi kérdésekre! 

MEGOLDÁS: 

a) Mely eset(ek)ben tapasztaltál pezsgést és miért? Írj reakcióegyenlet(ek)et! 

Amikor a nátrium-karbonát-oldathoz sósavat vagy salétromsavoldatot öntünk, pezsgést 

tapasztalunk.          0,5 pont 

Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + H2O + CO2       1 pont 

Na2CO3 + 2HNO3 = 2NaNO3 + H2O + CO2      1 pont 

b) Mely eset(ek)ben tapasztaltál csapadékképződést? Milyen színű csapadék(ok) 

képződött/képződtek? Írj reakcióegyenlet(ek)et! 

Amikor ezüst-nitrát-oldathoz sósavat adunk fehér színű csapadék keletkezik, ha kevés 

ammóniaoldatot, akkor barnásfekete csapadék keletkezik.   1 pont 

AgNO3 + HCl = AgCl + HNO3 (vagy Ag+ + Cl- = AgCl)     1 pont 

2AgNO3 + 2OH- = Ag2O + 2NO3
- + H2O (vagy két lépésben is elfogadható)  1 pont 

c) Mi történt akkor, amikor az ezüst-nitrát-oldathoz feleslegben öntöttél ammóniaoldatot? 

Írj reakcióegyenletet is! 

A kezdetben leváló csapadék feloldódott.      1 pont 

Ag2O + 4NH3 + H2O = 2[Ag(NH3)2]+ + 2OH-      1 pont 

d) Mely eset(ek)ben ment végbe kémiai reakció szemmel látható változás nélkül? Mi a neve 

a reakciótípusnak? Hogyan lehetett volna kimutatni a lejátszódását? 

Amikor nátrium-hidroxid-oldathoz sósavat vagy salétromsavoldatot öntünk, nem 

tapasztalunk szemmel látható változást.      0,5 pont 

Ekkor sav-bázis folyamat/közömbösítés ment végbe.    0,5 pont 

Valamilyen indikátor segítségével (pl. fenolftalein) kimutatható lett volna a változás. 

           0,5 pont 

e) Melyik reagens egyedüli használatával tudod megkülönböztetni a folyadékokat és miért? 

A sósav hozzáadása elegendő. Segítségével a három folyadék esetében három különböző 

tapasztalathoz (fehér csapadék, pezsgés, nincs szemmel látható változás) jutunk. 

           1 pont 

ÖSSZESEN: 10 pont 

 

2. A következőkben egy darabka háztartási alufóliával kísérletezünk. 

Először két darabra tépjük, majd az egyik darabot vizet tartalmazó főzőpohárba tesszük. 

MEGOLDÁS: 

a) Mi történik és miért? 

Nem történik semmi, mert az alufólia felületén passzív oxidréteg található, ami megvédi a 

további oxidációtól.         1 pont 
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A másik darab alufóliát először higany(II)-klorid-oldatot tartalmazó főzőpohárba tesszük, 

majd kis idő elteltével kivesszük onnan, megtöröljük és három további darabra tépjük. Az 

első darabot hagyjuk egy óraüvegen levegőn állni. A másik darabot desztillált vízbe tesszük, 

míg a harmadik darabot nátrium-hidroxid-oldatba. 

b) Mi történik az egyes alumínium darabokkal és miért? Írj reakcióegyenleteket is! 

A higany(II)-klorid-oldat megtisztítja a fóliát a rajta lévő védő oxidrétegtől, amely ezáltal 

hozzáférhetővé válik a környezete számára.      1 pont 

Az első darab fólia a levegőn oxidálódni kezd, fehér szakállt növeszt.  1 pont 

4Al + 3O2 = 2Al2O3         1 pont 

A második darab alufólia vízben fehér, pelyhes csapadékot képez,  1 pont 

miközben buborékképződés látható, színtelen, szagtalan gáz fejlődik.  1 pont 

2Al + 6H2O = 2Al(OH)3 + 3H2        1 pont 

A harmadik darab alufólia hevesen reagál a nátrium-hidroxiddal, miközben pezsgést látunk, 

színtelen, szagtalan gáz képződik.       1 pont 

2Al + 2NaOH + 6H2O = 2Na[Al(OH)4] + 3H2      2 pont 

(helyes képletek: 1 pont, helyes együtthatók: 1 pont; amennyiben két lépésben írja fel a 

tanuló folyamatot, redoxireakció majd komplexképződés, akkor 1-1 pontot kapjon) 

          ÖSSZESEN: 10 pont 

 

3. Kémcsőbe réz(II)-oxidot teszünk, majd a kémcsövet szájával lefelé, a vízszinteshez képest 

kissé ferdén állványba rögzítjük. Oldalcsöves kémcsőben hidrogéngázt fejlesztünk, amit 

üvegcsövön keresztül a réz(II)-oxidra vezetünk. Megvárjuk, amíg a hidrogén megtölti a 

kémcsövet, majd alulról hevítjük a réz(II)-oxidot. 

MEGOLDÁS: 

a) Mi történik néhány perc múlva? Válaszodat reakcióegyenlettel támaszd alá! 

A kémcső falán vörös színű anyag (elemi réz), valamint színtelen folyadékcseppek (víz) 

jelennek meg.          1 pont 

CuO + H2 = Cu + H2O         1 pont 

b) Mi volt a hidrogén szerepe? Miért? 

A hidrogén redukálószerként viselkedett.      1 pont 

Oxigénnel egyesült/ő maga oxidálódott/nőtt az oxidációsszáma.   1 pont 

c) Hogyan lehet egyszerűen hidrogént előállítani ehhez a kísérlethez? Írj reakcióegyenletet! 

Cinkre sósavat csepegtetünk.       1 pont 

Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2         1 pont 

d) Milyen biztonsági óvintézkedést kell tenni nagyobb mennyiségű hidrogén felhasználása 

előtt? Miért? 

El kell végezni a durranógázpróbát.       1 pont 

Ha oxigén is van a hidrogén mellett, a rendszer felrobbanhat, nagyon balesetveszélyes. 

           1 pont 

e) Mi a jelentősége a szájával lefelé, ferdén befogott kémcsőnek? 

Egyrészt nem szökik el a hidrogéngáz,      1 pont 

másrészt nem hagyja, hogy a képződött víz visszafolyjon a réz(II)-oxidra, mely nehezítené a 

folyamatot.          1 pont 

          ÖSSZESEN: 10 pont 
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A 3. feladatsor és javítókulcsa 

1. Négy, üveglappal lefedett gázfelfogó hengerben négy különböző, színtelen gáz található, 

melyek az alábbi módon lettek előállítva: 

i) kb. 30 tömeg% töménységű salétromsav és elemi réz reakciója során képződik 

ii) víz elektrolízise során az anódon képződik 

iii) szilárd nátrium-klorid és tömény kénsav reakciója során képződik 

iv) szilárd ammónium-klorid és kalcium-hidroxid keverékének melegítésekor képződik 

MEGOLDÁS: 

a) Írd le az egyes gázok előállításának egyenletét! Jelöld a szóban forgó gázt egy felfelé 

mutató nyíllal! 

i) 3Cu + 8HNO3 = 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O      1 pont 

ii) 2H2O = 2H2 + O2↑         1 pont 

iii) 2NaCl + H2SO4 = Na2SO4 + 2HCl↑       1 pont 

iv) 2NH4Cl + Ca(OH)2 = 2NH3↑ + CaCl2 + 2H2O     1 pont 

Az első kettő ( i) és ii) jelű)  és az utolsó kettő ( iii) és iv) jelű) hengert páronként egymás felé 

fordítjuk, majd az üveglapot kihúzzuk közülük, tehát egyesítjük a gáztereket. 

b) Milyen eltérő tapasztalat látható az egyes esetekben? Miért? Írj reakcióegyenletet is! 

Az első esetben vörösesbarna gáz megjelenését tapasztaljuk, a keletkező nitrogén-dioxid 

színe.           1 pont 

2NO + O2 = 2NO2         1 pont 

A második esetben fehér füst megjelenését tapasztaljuk, a keletkező szilárd ammónium-

klorid képződése miatt.        1 pont 

NH3 + HCl = NH4Cl         1 pont 

c) Milyen közös tapasztalatot érzékelhetünk a hengerek összefordításakor? Miért? 

Mindkét esetben „összetapadnak” a hengerek,     1 pont 

mivel a gázhalmazállapotú anyagok részecskéinek száma egyesülés közben csökken, így 

csökken a nyomás a hengerekben a külső légnyomáshoz képest.   1 pont 

ÖSSZESEN: 10 pont 

 

2. Három sorszámozott kémcsőben ismeretlen sorrendben sárgás színű folyadékok vannak: 

jódos víz, metilnarancsoldat, vas(III)-klorid-oldat. A folyadékok azonosításához az alábbi 

reagensek állnak rendelkezésre: sósav (1 mol/dm3), nátrium-hidroxid-oldat (1 mol/dm3), 

kálium-jodid-oldat (0,5 mol/dm3), benzin. Minden folyadékot egy anyag felhasználásával, 

pozitív próbával kell azonosítani. 

MEGOLDÁS: 

a) Melyik folyadékot, melyik anyag felhasználásával lehet azonosítani? Írd le a pozitív 

tapasztalatot és ahol lehet, írj reakcióegyenletet is! 

A jódos víz a benzinnel azonosítható, melyben a jód lila színnel oldódik.  1 pont 

A metilnarancs a sósav hatására piros színű lesz.     1 pont 

A vas(III)-klorid nátrium-hidroxid hatására vörösbarna csapadék keletkezik: 1 pont 

FeCl3 + 3NaOH = Fe(OH)3 + 3NaCl       1 pont 

b) Mi történik, ha a vas(III)-klorid kimutatása után a keletkezett termékhez sósavat öntünk? 
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Válaszodat reakcióegyenlettel támaszd alá! 

A keletkezett vas(III)-hidroxid csapadék sósav hatására feloldódik.  1 pont 

Fe(OH)3 + 3HCl = FeCl3 + 3H2O       1 pont 

c) Hogyan lehet a vas(III)-klorid-oldatot másképp is kimutatni a rendelkezésre álló anyagok 

segítségével? Írj reakcióegyenletet is! 

A vas(III)-klorid a kálium-jodiddal redoxireakcióba lép. A vas(III)-ionok oxidálják a jodid-

ionokat elemi jóddá.         1 pont 

A jód képződését benzin hozzáadásával tudjuk kimutatni, amiben a jód lila színnel oldódik.

           1 pont 

2FeCl3 + 2KI = 2FeCl2 + 2KCl +I2 (helyes képletek 1 pont)   2 pont 

(Ezt a lehetőséget az előző esetben nem lehet választani, mert ott csak egy anyag 

felhasználásával lehet azonosítani, szemben azzal, hogy itt a képződött jód kimutatásához 

még benzin is kell.) 

          ÖSSZESEN: 10 pont 

 

3. Egy tálcán négy kémcsőben ismeretlen sorrendben paraffin, szappanreszelék, borkősav és 

porcukor található. Meghatározásukhoz három kísérletet hajtunk végre kisebb mintáikkal. 

MEGOLDÁS: 

a) Töltsd ki a táblázatot a megfelelő tapasztalatokkal, majd jelöld csillaggal azt, ami alapján 

az adott anyag beazonosítható! 

 paraffin szappan borkősav porcukor 

vízben oldjuk 

őket (szükség 

esetén rázzuk) 

nem oldódik* habot képez* oldódik oldódik 

szódabikarbóna 

vizes oldatát 

adjuk hozzájuk 

nem reagál nem reagál 
gázképződés*, 

CO2 fejlődik 
nem reagál 

melegítjük őket lágyul lágyul megolvad karamellizálódik* 

Oszloponként       1 pont  1 pont      1 pont  1 pont 

A csillagok helyes elhelyezése       1 pont 

b) Mi a szabályos kémiai neve a borkősavnak? 

2,3-dihidroxibután-1,4-disav        1 pont 

c) Hány sztereoizomere van a borkősavnak? Miért? 

3 sztereoizomere van         1 pont 

Bár két kiralitáscentrummal rendelkezik, a molekulában lévő belső szimmetria miatt nem 

2x2, hanem csak 3 izomere van.       1 pont 

d) Milyen monoszacharid egységekből épül fel a porcukor molekulája? Add meg a pontos 

kémiai nevüket! 

α-D-glükóz és β-D-fruktóz        2 pont 

          ÖSSZESEN: 10 pont 
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A 4. feladatsor és javítókulcsa 

1. Kémiaórán a foszfor két allotróp módosulatával (vörös és fehér) kísérleteztünk. Elsőként 

egy fémlap két végére egymástól kb. 10-12 cm-re elhelyeztünk egy darabkát a 

fehérfoszforból és egy keveset a vörösfoszforból, majd alulról Bunsen-égővel melegítettük a 

fémlapot a két módosulat közötti távolság felénél. Az égés során keletkezett égéstermék 

nagy részét szájával lefelé fordított főzőpohárral felfogtuk, majd a főzőpohárba előzőleg 

metilnarancs-indikátorral megszínezett vizet töltöttünk. 

Válaszolj az alábbi kérdésekre! 

MEGOLDÁS: 

a) Melyik módosulat fog előbb meggyulladni, és emiatt hogyan tárolják ezt a módosulatot? 

A fehérfoszfor gyullad meg először,       1 pont 

mert annak a gyulladási hőmérséklete sokkal alacsonyabb (60 °C), mint a vörösfoszforé.

           1 pont 

Ezért víz alatt tárolják.        1 pont 

b) Írd fel a foszfor égésének egyenletét! Mi a fehér füstöt alkotó anyag neve?  

4P + 5O2 = 2P2O5         1 pont 

Difoszfor-pentaoxid.         1 pont 

(Természetesen P4O10 felírásával is jár mindkét pont.) 

c) Mit tapasztalunk az égéstermék vízben való oldásakor és miért? Válaszodat egyenlet(ek) 

felírásával támaszd alá! 

Az indikátor sárga színe vörösre változott.      1 pont 

A keletkezett difoszfor-pentaoxid vízben oldódva foszforsavvá alakul, amely savas kémhatást 

eredményez.         1 pont + 1 pont 

P2O5 + 3H2O = 2H3PO4        1 pont 

H3PO4 + H2O ⇌H2PO4
- + H3O+ vagy H3PO4 + 3H2O ⇌PO4

3- + 3H3O+   1 pont 

ÖSSZESEN: 10 pont 

 

2. Egy tanuló az emelt szintű kémia érettségire készülve, a következő kísérletet hajtotta 

végre. Két kémcső közül az elsőbe desztillált vizet, a másodikba sósavat öntött, majd 

mindkettőbe fenolftaleinindikátort is cseppentett. Ezután a kémcsövek tartalmához 

magnéziumforgácsot adott. (Mindkét esetben a magnézium a meghatározó reagens, azaz a 

víz és a sósav feleslegben van.) 

a) Válogasd ki és írd be az alábbi tapasztalatokat, megjegyzéseket a táblázat megfelelő 

helyére! 

1. heves reakció 

2. lila szín megjelenése 

3. gázfejlődés 

4. nincs szemmel látható változás 

5. a folyamat melegítés hatására végbemegy 

6. nincs színváltozás 

7. csapadékképződés 

MEGOLDÁS: 
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első kémcsőben második kémcsőben 

nincs szemmel látható változás* heves reakció 

nincs színváltozás* gázfejlődés 

a folyamat melegítés hatására végbemegy nincs színváltozás 

  

(*Valójában megjelenik halványan a rózsaszín szín a magnézium felületén, de nehezen 

látható és rázással eltűnik. Ezért itt az irodalmi tapasztalat van megadva.) 

(bármely 2 helyes tapasztalat/megjegyzés: 1p)     3 pont 

b) A tanuló, miután az első tapasztalatokat rögzítette, ott, ahol erre szükség volt, melegítette 

a kémcső tartalmát. Írd fel a két kémcsőben végbemenő folyamat egyenletét! 

1. kémcső: Mg + 2H2O = Mg(OH)2 + H2     1 pont 

2. kémcső: Mg + 2HCl = MgCl2 + H2      1 pont 

c) A tanuló a második kémcsőben történt kémiai reakció után az alábbi megállapítást tette: 

„A második kémcsőben a fenolftaleinindikátor semleges kémhatást mutat, mivel a 

keletkezett só nem hidrolizál, tekintettel arra, hogy erős sav és erős bázis sója.” 

Hogyan értékeled ezt a következtetést? 

A keletkezett magnézium-klorid vizes oldata valóban semleges kémhatású az említett okok 

miatt,           1 pont 

de a fenolftaleinnel ezt kimutatni nem lehet, mivel savas környezetben is színtelen.  

           1 pont 

d) Hogyan lehetne az előző hibát elkerülni? Egyáltalán lehetséges-e? 

Olyan indikátor használatával, amely a semleges kémhatást egyértelműen ki tudja mutatni. 

Pl. vöröskáposztalé vagy univerzális indikátor.     1 pont 

Azonban, ha semleges kémhatást szeretnénk elérni, ügyelni kell arra is, hogy 

sztöchiometrikus mennyiségű anyagok reagáljanak egymással.   1 pont 

e) Azonos mennyiségű magnéziumot reagáltatva a két esetben, hogyan viszonyul egymáshoz 

az egyes kémcsövekben keletkező hidrogéngáz térfogata? (Továbbra is feltételezzük, hogy a 

magnézium a meghatározó reagens mindkét esetben.) 

Azonos térfogatú hidrogéngáz keletkezik.      1 pont 

          ÖSSZESEN: 10 pont 

 

3. Három sorszámozott kémcsőben ismeretlen sorrendben hidrogén-klorid, nátrium-klorid és 

nátrium-hidroxid kb. 10 cm3, 1 mol/dm3-es vizes oldata van. Az alábbi táblázat első 

oszlopában lévő anyagokat adtuk a kémcsövek tartalmához, meghatározásuk céljából. A 

táblázat néhány tapasztalatot tartalmaz. 
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 1. kémcső 2. kémcső 3. kémcső 

kevés ezüst-nitrát-

oldat 
(1) ??? (2) fehér csapadék (3) fehér csapadék 

kevés 

alumíniumreszelék 
(4) pezsgés (5) ??? (6) nincs változás 

MEGOLDÁS: 

a) Mi lehet a két hiányzó tapasztalat? 

1. kémcső: barna csapadék, 2. kémcső: pezsgés     1 pont 

b) Határozd meg, hogy mi van a kémcsövekben! 

1. kémcső: nátrium-hidroxid-oldat 2. kémcső: sósav 3. kémcső: nátrium-klorid 

(3 helyes válasz: 2 pont, 1 helyes válasz: 1 pont)     2 pont 

c) Írd fel az egyes esetekben végbemenő reakciók egyenletét! Jelöld, hogy melyik pontban 

megy végbe! 

2Ag+ + 2OH- = Ag2O + H2O (1)       1 pont 

Ag+ + Cl- = AgCl  (2) és (3)      1 pont 

2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2 (5)       2 pont 

(helyes képletek: 1 pont, helyes együtthatók: 1 pont) 

2Al + 2NaOH + 6H2O = 2Na[Al(OH)4] + 3H2 (4)     3 pont 

(komplex helyes képlete: 1 pont, többi helyes képlet: 1 pont, helyes együtthatók: 1 pont) 

          ÖSSZESEN: 10 pont 
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Az 5. feladatsor és javítókulcsa 

1. Elszívófülke alatt főzőpohárba kénsavoldatot öntünk, majd kalcium-karbid darabkát 
dobunk bele. Ezután részletekben hipót öntünk a pohárba. A pezsgést követően lángocskák 
jelennek meg a folyadék felszínén. A keletkezett gáz pedig erősen kormozó lánggal ég. 
Milyen folyamatok mennek végbe a főzőpohárban? Legalább 5 reakció lényegét először 
fogalmazd meg, majd reakcióegyenletét is írd le! 
MEGOLDÁS: 

1. A kalcium-karbidból és a vízből (savból) acetiléngáz fejlődik. 
CaC2 + 2H2O = C2H2 + Ca(OH)2 

2. A kénsav hatására a hipóban lévő nátrium-hipokloritból felszabadul a hipoklórossav. 
H2SO4 + 2NaOCl = 2HOCl + Na2SO4 

3. A hipoklórossav bomlik. 
HOCl = HCl + ,O’ 

4. A keletkezett sósav a hipoklórossavval klórt fejleszt. 

HOCl + HCl ⇌ Cl2↑ + H2O 

5. A keletkezett klór exoterm folyamatban addícionálódik az acetilénre. 
C2H2 + 2 Cl2 = Cl2CH─CHCl2 

6. A keletkezett acetilén a hőfejlődés hatására meggyullad, kormozó lánggal ég. 
C2H2 + 1,5O2 = C + CO2 + H2O 

Minden egyes szöveges válasz, illetve egyenlet 1-1 pontot ér. Maximum 10 pont szerezhető, 
tehát a hat folyamatból elég bármely ötöt felírni. 

ÖSSZESEN: 10 pont 

 

2. A szerves kémiában két olyan eljárás is ismert, mely a láncvégi oxocsoport kimutatására 

alkalmas. Az egyik az ezüsttükör-próba (Tollens-próba), a másik a Fehling-próba. Válaszold 

meg az alábbi kérdéseket ezzel kapcsolatban! 

MEGOLDÁS: 

a) Hogyan kell elkészíteni az ezüsttükör-próbához helyesen a reagnest? Elég, ha az anyagok 

nevét megadod a megfelelő sorrendben, koncentrációkat nem kell írnod. 

Ezüst-nitrát-oldathoz addig csepegtetünk ammóniaoldatot, amíg a kezdetben leváló 

csapadék fel nem oldódik.        1 pont 

b) Hogyan lehet megkülönböztetni az acetont a formalintól a fenti reagens segítségével? Írd 

le, hogyan végeznéd el a próbát, és mit tapasztalnál! 

Két kémcsőben külön-külön a reagenshez a folyadékok kis részletét adom, majd óvatosan 

melegítem az oldatokat.        1 pont 

Kis idő elteltével a formalint tartalmazó kémcső falán ezüstréteg jelenik meg. Az acetont 

tartalmazó kémcső falán nem keletkezik ezüstréteg.    1 pont 

c) Írd fel a lejátszódó folyamat egyenletét! 

HCHO + 2Ag+ + 2OH- = HCOOH + 2Ag + H2O      1 pont 

d) Mit tartalmaznak a Fehling-próbához használt Fehling I. és Fehling II. oldatok? 

Fehling I.: réz(II)-szulfát-oldat        

Fehling II.: kálium-nátrium-tartarátot (borkősav nátrium és kálium sója) tartalmazó nátrium-

hidroxid-oldat          1 pont 

e) Add meg a kálium-nátrium-tartarát összegképletét! 

KNaC4H4O6          1 pont 
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f) Hogyan hajtod végre a Fehling-próbát, és mit tapasztalsz közben? 

A Fehling I. oldathoz annyi Fehling II. oldatot csepegtetünk, amíg a kezdetben leváló 

világoskék csapadék mélykék színnel fel nem oldódik.    1 pont 

Utána hozzáadjuk a vizsgált anyaghoz, majd melegítjük. A pozitív reakció során vörös színű 

csapadék keletkezik.         1 pont 

g) Írd fel a Fehling-próba egyenletét glükózzal! 

C6H12O6 + 2Cu2+ + 4OH- = C6H12O7 + Cu2O + 2H2O     2 pont 

(helyes képletek: 1 pont, helyes együtthatók: 1 pont) 

          ÖSSZESEN: 10 pont 

 

3. Három kémcsőben ismeretlen sorrendben sebbenzin, etil-acetát és etil-alkohol van. 

Meghatározás céljából ketté öntöttük a mintákat, és az első részlethez desztillált vizet 

adtunk, majd összeráztuk a kémcsövek tartalmát. Ekkor egyedül a második kémcsőben 

alakult ki egy fázis. A második részletekhez ezután Lugol-oldatot csepegtettünk, majd ismét 

összeráztuk a kémcsövek tartalmát. A harmadik kémcsőben lila szín megjelenését láttuk. 

MEGOLDÁS: 

a) Mi van az egyes kémcsövekben? 

1. kémcső: etil-acetát         1 pont 

2. kémcső: etanol         1 pont 

3. kémcső: sebbenzin         1 pont 

b) Milyen tapasztalataink lehettek az egyes esetekben a másik két kémcsőben? 

Az első részletnél az etil-acetát és a sebbenzin két fázist alkot a vízzel.  1 pont 

A második részletnél a Lugol-oldatban lévő jód barna színnel oldódik az etanolban, illetve az 

etil-acetátban.         1 pont 

c) Hogyan viszonyul a keletkező elegy térfogata (kisebb, egyenlő, nagyobb) az elegyített 

folyadékok teljes térfogatának összegéhez, ha összeöntünk 100 cm3 etanolt 100 cm3 vízzel? 

Miért? 

200 cm3-nél kisebb térfogatú elegy keletkezik.     1 pont 

Az etanol és a víz molekulái beépülnek egymás hidrogénkötésrendszerébe. Így szorosabban 

tudnak elhelyezkedni.        1 pont 

d) Hány térfogatszázalékos lesz az így kapott oldat? Húzd alá a megfelelő választ! 

1. 50% alatti 

2. 50%-os 

3. 50% feletti          1 pont 

e) Írd fel az etil-acetát képződési egyenletét! 

CH3COOH + HOC2H5 ⇌CH3COOC2H5 + H2O      2 pont 

(helyes képletek: 1 pont, egyensúlyi nyíl: 1 pont) 

          ÖSSZESEN: 10 pont 
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A 6. feladatsor és javítókulcsa 

1. Szilárd kálium-permanganátra sósavat csepegtetünk. 
MEGOLDÁS: 

a) Milyen gáz képződik? Írd fel a reakcióegyenletet! 

Klórgáz képződik: 

2KMnO4 + 16HCl = 2KCl + 2MnCl2 + 8H2O + 5Cl2     2 pont 

(helyes képletek: 1 pont, helyes együtthatók: 1 pont) 

b) Hogyan állítja elő az ipar a klórgázt? Írj reakcióegyenletet is! 

Nátrium-klorid vizes oldatának elektrolízise során keletkezik.   1 pont 

Bruttó egyenlet: 2NaCl + 2H2O = 2NaOH + H2 + Cl2     2 pont 

(helyes képletek: 1 pont, helyes együtthatók: 1 pont) 

Amennyiben a tanuló külön leírja az anódon, illetve a katódon végbemenő részfolyamatokat, 

akkor külön-külön jár 1-1 pont az alábbi egyenletekért: 

Katód: 2H2O + 2e- = H2 + 2OH- 

Anód: 2Cl- = Cl2 + 2e- 

c) Hogyan fogjuk fel a keletkezett gázt? Miért? 

Szájával felfelé fordított üveghengerben, mivel sűrűsége nagyobb, mint a levegőé. 

           1 pont 

d) Ezután egy piros tulipánt teszünk a gáztérbe. Mi történik vele és miért? 

A virág elveszti színét, mivel a klórgáz roncsolja a festékanyagot.   1 pont 

e) Nedves indikátorpapírt teszünk a gáztérbe. Milyen kémhatást mutat? Miért? Írj 

reakcióegyenletet is! 

Az indikátorpapír savas kémhatást mutat.      1 pont 

A klór kémiailag oldódik vízben az alábbi egyenlet szerint: 

Cl2 + H2O ⇌ HCl + HOCl        1 pont 

A keletkezett termékek okozzák a savas kémhatást. 

Pl. HCl + H2O = Cl- + H3O+ (hipoklórossavra is felírható)    1 pont 

ÖSSZESEN: 10 pont 

 

2. Négy kémcsőben ismeretlen sorrendben konyhasóoldat, tojásfehérje-oldat, 

szőlőcukoroldat és keményítőoldat van. Ezek közül egy tiszta és egy zavaros oldatot 

választanak majd ki az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgára meghatározás céljából. 

Azonban mindegyik oldatot pozitív reakcióval kell kimutatni. 

MEGOLDÁS: 

a) Töltsd ki a táblázatot úgy, hogy először beírod a meghatározandó oldatok nevét, majd a 

megfelelő helyen beírod a pozitív meghatározás tapasztalatát! Figyelj! Csak azt írd be, amit 

az éles helyzetben is pozitív tapasztalatként használnál fel. 
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 tiszta oldat zavaros oldat 

meghatározandó 

oldat 
szőlőcukoroldat konyhasóoldat 

tojásfehérje-

oldat 
keményítőoldat 

ezüst-nitrát-

oldat 

hozzáadása 

 fehér csapadék   

biuret reagens 

hozzáadása 
  ibolyaszín  

Tollens-reagens 

hozzáadása 
ezüsttükör    

Lugol-oldat 

hozzáadása 
   kék szín 

Bár előfordulhatnak más helyen más tapasztalatok is (pl. az ezüst-ionok kicsapják a fehérjét), 

de itt kifejezetten azt kell beírni, amit az éles helyzetben pozitív tapasztalatként használna fel 

a tanuló. 

(Minden egyes jó helyre és helyesen beírt információpár 1 pont.)   4 pont 

b) Írd fel a konyhasóoldat meghatározásának ionegyenletét! 

Ag+ + Cl- = AgCl         1 pont 

c) Hogyan működik a biuret-reakció? Minek köszönhető a tapasztalat? 

A réz(II)-ion lúgos környezetben komplexet képez a fehérjében lévő (minimum két) 

peptidkötések nitrogénatomjaival.       1 pont 

d) Mire kell vigyázni a biuret reakció végrehajtásakor? 

A réz(II)-szulfát-oldatból csak 1 cseppet szabad adni a mintához, különben a keletezett 

réz(II)-hidroxid csapadék kék színe elnyomja a biuret lila színét.    1 

pont 

e) Írd fel a Tollens-próba egyenletét! 

C6H12O6 + 2Ag+ + 2OH- = C6H12O7 + 2Ag + H2O     2 pont 

(helyes képletek: 1 pont, helyes együtthatók: 1 pont) 

f) Mi az oka a Lugol-oldat által kiváltott tapasztalatnak? 

Az apoláris jódmolekulák éppen elférnek a keményítő spirálszerűen feltekeredett 

amilázszálaiba. Ennek következtében a molekulák más hullámhosszúságú fényt nyelnek el. 

           1 pont 

          ÖSSZESEN: 10 pont 

 

3. Koncentrált salétromsav-, kénsav-, és nátrium-hidroxid-oldatot tartalmazó kémcsöveink 

vannak ismeretlen sorrendben a kémcsőállványon elhelyezve. Az oldatok 

megkülönböztetése céljából mindhárom kémcsőbe rézport szórunk. 

MEGOLDÁS: 

a) Mi történik az egyes esetekben? Ahol lehet, írj reakcióegyenletet is! 
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1. A tömény salétromsavból barnásvörös gáz képződik.    1 pont 

Cu + 4HNO3 = Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O      2 pont 

(helyes képletek: 1 pont, helyes együtthatók: 1 pont) 

2. A tömény kénsavból színtelen, szúrós szagú gáz képződik.   1 pont 

Cu + 2H2SO4 = CuSO4 + SO2 + 2H2O       2 pont 

(helyes képletek: 1 pont, helyes együtthatók: 1 pont) 

3. A nátrium-hidroxid-oldattal a réz nem reagál.     1 pont 

b) A cink a rézhez képest kisebb standardpotenciálú fém. Hogyan viselkedik híg, illetve kb. 35 

tömeg%-os, valamint 65 tömeg%-os salétromsavban? 

1. Híg salétromsavból hidrogéngázt fejleszt.      1 pont 

2. Kb. 35 tömeg%-os salétromsavoldatból nitrogén-monoxidot fejleszt.  1 pont 

3. 65 tömeg%-os salétromsavoldatból nitrogén-dioxidot fejleszt.   1 pont 

          ÖSSZESEN: 10 pont 


