
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológia Karán a Molekuláris Bionika alapképzés kémia 
előadásához kapcsolódó FELADATOK     MEGOLDÁSOK 

Összes pontszám: 90 pont          C) csoport 
 
Minden helyes tesztfeladat 1 pontot ér.  

EGYSZERŰ VÁLASZTÁS 
A megadott állítások közül egyet kell megadni helyes 
válaszként, mindig egy betűjel a megoldás 

E 1. Melyik atomnak van alapállapotban a legtöbb 

párosítatlan elektronja? 
A) Szilícium 
B) Bróm 
C) Kén 
D) Alumínium 
E) Nitrogén 

D 2. A   
    jel jelentése: 

A) Hidrogénatom, melynek relatív atomtömege 2 
B) Hidrogénatom, melyben egy proton, egy 
neutron és egy elektron van 
C) Hidrogénatom, melyben a neutronok száma 1 
D) Hidrogénatom, melynek a tömegszáma 1 

D 3. Melyik sor tartalmaz csupa V-alakú molekulát? 

A) BF3, PF3, SO3 
B) H2O, CO2, NO2 
C) NH3, CO2, CH4 
D) SO2, NO2, H2O 
E) NH3, H2O, CH4 

D 4. Az alábbi fém-kloridok közül melyik tekinthető 

tisztán ionrácsosnak? 
                                           olvadáspont 
A) SnCl2                                     24 oC 
B) SnCl4                                    -30 oC 
C) BeCl2                                   400 oC 
D) RaCl2                                 1000 oC 
E) CuCl                                      432 oC 

B 5. Válassza ki az egyetlen igaz állítást! 

A) A dietil-éter molekulái között hidrogénkötés 
lép fel. 
B) A ketonok erélyes oxidációja a szén-szén 
kötések felszakadásával jár. 
C) Az etanol vizes oldata lúgos kémhatású. 
D) Az észterek lúgos hidrolízise során karbonsav- 
és alkoholmolekulák 
keletkeznek. 
E) A halogénezett szénhidrogének molekuláinak 
pozitív pólusa a halogénatom. 

A 6. Az alábbiak közül melyik vegyületnek 

legalacsonyabb a forráspontja? 
A) CH4 
B) CH3Cl 
C) CH2Cl2 
D) CHCl3 
E) CCl4 

 
 
 
 

A 7. Izomer vegyületek azok, amelyek 

A) molekulaképlete megegyezik, de szerkezete 
különböző. 
B) tapasztalati képlete eltér, de szerkezete 
megegyezik. 
C) funkciós csoportjuk megegyezik, de 
szénatomszámuk különböző. 
D) szénatomszámuk megegyezik, de funkciós 
csoportjuk különböző. 
E) azonos számú atomból állnak. 

C 8. Az aktiválási energiával kapcsolatos állítások 

közül melyik hibás? 
A) Az az energiamennyiség, amely 1 mol aktivált 
komplexum kialakulásához szükséges 
B) Mértékegysége mindig kJ/mol 
C) Az exoterm reakciók lejátszódása nem igényel 
aktiválási energiát 
D) A katalizátorok csökkentik nagyságát 
E) Egy adott reakció aktiválási energiájának 
nagysága függ a hőmérséklettől 

D 9. Az alábbi megfordítható folyamatban mi 

tekinthető bázisnak? 

HClO4 + H2SO4 ⇌ H3SO4
+ + ClO4

- 

A) HClO4 és H2SO4 
B) H3SO4

+ és H2SO4 
C) HClO4 és ClO4

- 
D) H2SO4 és ClO4

- 
E) H2SO4 és H3SO4

+ 

C 10. Brönsted-savnak nevezzük azokat a 

részecskéket, 
A) amelyek vízben oldva hidroxidionokra 
disszociálnak 
B) amelyek elektronleadásra képesek 
C) amelyek proton leadására képesek 
D) amelyek savállandója 1-nél nagyobb érték 
E) amelyek a vízmolekuláknak protont képesek 
átadni 

D 11. Melyik sor tartalmazza a molekulákat 

növekvő C-C kötéshosszuk szerinti sorrendben? 
A) benzol, etán, etén, etin 
B) etán, etén, benzol, etin 
C) etán, benzol, etén, etin 
D) etin, etén, benzol, etán 
E) etin, benzol, etén, etán 

 

12. Írja fel a vasatom elektronszerkezetét betűkkel és 

számokkal, a feltöltődés sorrendjében! 

26Fe: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 
Hány elektron található a legkülső elektronhéjon?..2…. 
 
 

1pont 

1pont 



TÖBBSZÖRÖS VÁLASZTÁS 
Négy állítás közül kell kiválasztani a helyes válasz(oka)t. A 
megadott megoldókulcs szerint mindig egy betűjel a 
megoldás: 
A betű a megoldás, ha az 1., 2., 3. állítás igaz 
B betű a megoldás, ha az 1., 3. állítás igaz 
C betű a megoldás, ha a 2., 4. állítás igaz 
D betű a megoldás, ha csak a 4. állítás igaz 
E betű a megoldás, ha mind a négy állítás igaz 
A 13. Melyik részecskében van datív kötés? 

        1. NH 
  

        2. CO 
        3. H3O+ 
        4. HCl 

A 14. Melyik anyag szublimál jelentős mértékben? 

        1. A jód 
        2. A naftalin 
        3. A kámfor 
        4. A víz 

E 15. Melyik állítás igaz az oldáshőre? 

        1. Akkor mérhető hőváltozás, ha egy mól 
anyagból nagyon híg oldatot készítünk 
        2. Értéke pozitív és negatív is lehet 
        3. Szilárd és gáz-halmazállapotú anyagok is 
jellemezhetők az oldáshőjükkel 
        4. Kristályos anyagok oldáshője a 
rácsenergiájuk és hidratációs hőjük algebrai 
összege 

A 16. Melyik vegyületnek van cisz-transz izomerje? 

        1. Az 1,4-diklórbut-2-énnek 
        2. A 2,3-diklórbut-2-énnek 
        3. Az 1,2-diklórbut-2-énnek 
        4. A 2,3-diklórbut-1-énnek 

A 17. Mi jellemző minden ikerionos szerkezetű 

aminosavra? 
        1. Gyengén savas tulajdonságú ammónium-
csoportot tartalmaznak 
        2. Delokalizált elektronrendszert 
tartalmaznak 
        3. Savval szemben bázisként viselkednek 
        4. Nem lépnek sav-bázis reakcióba 

E 18. Hogyan állítható elő etil-alkohol? 

        1. Etilén vízaddíciójával 
        2. Metanolból szintézisgáz segítségével 
        3. Cukros levek erjesztésével 
        4. Acetaldehid redukciójával 

B 19. Az amilóz és a cellulóz közös tulajdonsága… 

        1. savas hidrolízissel D-glükóz molekulákra 
bomlanak 
        2. vízben jól oldódnak 
        3. szerkezetüket hidrogénkötések 
stabilizálják 
        4. kálium-jodidos jódoldattal kék színeződést 
adnak 

 

NÉGY- ÉS ÖTFÉLE ASSZOCIÁCIÓ 
Négy vagy öt állításhoz egy-egy fogalmat kell rendelni, 
mindig egy betűjel a megoldás 

A) SiO2 
B) HCl 
C) Na 
D) KBr 
E) Egyik sem 

A 20. Atomrácsos kristály 

C 21. Fémes kötést tartalmaz 

C 22. Puha, szilárd anyag (standard 

hőmérsékleten) 

B 23. Molekularácsos anyag 

B 24. Szobahőmérsékleten gáz-halmazállapotú 

D 25. Ionkötést tartalmaz 

A) Daniell-elem (működés közben) 
B) Kénsav elektrolízise 
C) Mindkettő 
D) Egyik sem 

C 26. A katódon redukció játszódik le 
B 27. Az anódon oxigéngáz keletkezik 
D 28. Az anódon cink válik le 
A 29. A katód a pozitív pólus 
A 30. A rendszerben kémiai energia alakul 

elektromos energiává 
A 31. A folyamat során a katódon fém válik le 
D 32. A folyamatban az elektródokon keletkező 

gázok anyagmennyiség aránya 1:1 
A 33. Az elektromotoros ereje standard 

körülmények között 1,1 V 
D 34. Az anód környezetében az oldat fenolftalein 

hatására megpirosodik 
B 35. Az elektródok közös elektrolitoldatba 

merülnek 
A) Alkének 
B) Alkinok 
C) Mindkettő 
D) Egyik sem 

D 36. Molekuláik csak négyligandumos 

szénatomokat tartalmaznak 

C 37. Jellemző reakciójuk lehet az addíció 

B 38. Minden molekulájuk tartalmaz 

kétligandumos szénatomot 

C 39. Kormozó, világító lánggal égnek 

C 40. Elszíntelenítik a brómos vizet 

A 41. Nyílt szénláncú homológ soruk általános 

összegképlete lehet: CnH2n 
 

 
 
 

A2 



MENNYISÉGI ÖSSZEHASONLÍTÁS 
A megadott megoldókulcs szerint mindig egy betűjel a 
megoldás: 
A betű a megoldás, ha „A” mennyiség nagyobb, mint „B” 
B betű a megoldás, ha „B” mennyiség nagyobb, mint „A” 
C betű a megoldás, ha „A” mennyiség (megközelítően) 
ugyanakkora, mint „B” 
B 42.  

A) A kalcium második ionizációs energiája 
B) A kálium második ionizációs energiája 

B 43.  
A) Az oxigéngáz sűrűsége 20 oC-on és 105 Pa-on 
B) A szén-dioxidgáz sűrűsége 20 oC-on és 105 Pa-
on 

B 44.  
A) A 2,2,4-trimetilpentán forráspontja 
B) A n-oktán forráspontja 

B 45. A részecskék összes felülete 
A) egy valódi oldatban 
B) egy kolloid oldatban 

A 46.  
A) A metil-amin vízben való oldhatósága 
B) Az anilin vízben való oldhatósága 

A 47. A sóoldat töménysége  

A) ha 20 tömeg%-os az oldat 
B) ha 20 g vízben 0,2 g só van 

 

ÁBRAELEMZÉS 
Az ábrán illetve alatta feltűntetett betűjeleket kell 
összepárosítani a megfelelő megállapításokkal, mindig egy 
betűjel a megoldás 

 
A) „A” grafikon által ábrázolt folyamatra igaz 
B) „B” grafikon által ábrázolt folyamatra igaz 
C) Mindkét folyamatra igaz 
D) Egyik folyamatra sem igaz 

A 48. A kiindulási anyagok koncentrációja a reakció 

során számottevően csökken 

D 49. Katalizátor hozzáadásával a kiindulási anyag 

koncentrációja növelhető 

A 50. A két folyamat közül ennek nagyobb a K 

értéke 

B 51. Nem játszódik le számottevő reakció 

A 52. A reakció során van olyan időpillanat, amikor 

a kiindulási anyagok és a termékek 
koncentrációja azonos 

53. Írja fel a Daniell-elemben a katódon és az anódon 

lejátszódó reakciókat, és jelölje melyik az oxidáció, melyik 
a redukció!  
Katód: ............ Cu2+ + 2 e– = Cu     redukció.....................  
Anód: .............. Zn = Zn2+ + 2 e–         oxidáció.................. 

 

TÁBLÁZATOS FELADATOK 

54. Jelölje relációjelekkel (<, =, >) az alábbi mennyiségek közötti összefüggéseket!  

a proton moláris tömege > az elektron moláris tömege 

egy atom elektronfelhőjének térfogata > egy atom atommagjának térfogata 

az alumínium rendszáma < az alumínium tömegszáma 

a káliumion töltése < a kalciumion töltése 

a kénatom elektronjainak száma < a szulfidion elektronjainak száma 

a 12-es tömegszámú szénizotóp-atomban lévő protonok 
száma 

= a 13-as tömegszámú szénizotóp-atomban lévő 
protonok száma 

a fluor moláris atomtömege > a hidrogén moláris molekulatömege 

ahány darab atomot tartalmaz 0,5 mol cink < ahány darab atomot tartalmaz 0,5 mol oxigénmolekula 
 

55. Töltse ki olvashatóan a táblázat üresen hagyott celláit! 

 Reakciója vízzel (reakcióegyenlet)  

Fenol 
 

1.  
C6H5-OH + H2O ⇌ C6H5-O- + H3O+ 

 

2. Az fenol anyagi halmazában fellépő 
legerősebb másodrendű kötőerő: 
H-kötés 

Kén-dioxid 
 

3.  

SO2 + H2O ⇌ H2SO3 

4. A kén-dioxid központi atomjának 
oxidációs száma: +4 

Nátrium 
 

5.  
Na + H2O = NaOH + 0,5 H2 

6. A folyamatban keletkező gáz oxigénre 

vonatkoztatott sűrűsége: ρ(H2)/ρ(O2) = 

M(H2)/M(O2) = 2/32 = 0,0625 

Nátrium-karbonát  7. Vizes oldatának kémhatása: lúgos 

Ammónia 
 

8. NH3 + H2O ⇌ NH4
+ + OH- 9. Az ammóniamolekula szerkezeti 
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képlete:  

56. Karikázza be a transz izomereket! 

 
 

57. A nyilak mellett egyértelműen tüntesse fel a megfelelő betűjelet!  

A) Rácsenergia 
B) Képződéshő 
C) Elektronaffinitás (a semleges atomból kiinduló definíció szerint) 

E (kJ) 
 

734 Na+(g)  +  e-  +  Cl(g) 

 

 

   C 
   Na+(g)  +  Cl-(g) 

379 

Na(g)  +  Cl(g) 

 

232 

Na(g)  +  0,5 Cl2(g) 

 

110 

Na(sz)  +  0,5 Cl2(g) 

A 

0 
 
 
 
 

NaCl(sz) 

B 

-411 

  

Adja meg az alábbi mennyiségek számértékét!  
Ei(Na+) =……502…..….kJ/mol 
Eköt(Cl2) =……244………kJ/mol 

58. Rajzoljon le vázlatosan egy micellát,  

melyet 5 db amfipatikus molekula alkot, 

vizes közegben!  

 

SZÁMÍTÁSI FELADATOK 

59. Hogyan készítene 5 tömeg%-os sóoldatból 500 cm3 0,05 mol/dm3 koncentrációjú oldatot, ha az 5 tömeg%-os 

sóoldat sűrűsége 1,25 g/cm3, az oldott anyag moláris tömege pedig 40 g/mol? 

Elkészítendő: 1000 cm3 oldatban 0,05 mol só, azaz 2 g só 

                           500 cm3 oldatban                                 1 g só 

5 m/m%: 100 g oldatban           5 g só 

                    20 g oldatban          1 g só  

ρ= m/V     16 cm3 oldatban      1 g só 

A 16 cm3 5 tömeg%-os sóoldatot desztillált vízzel 500 cm3-ig (jelig) kell hígítani egy mérőlombikban. 

A sűrűségadat nélkül is el lehet készíteni az oldatot: a mérőlombikba a 20 g 5 tömeg%-os sóoldatot kell először 

bemérni (mérleg), majd jelig hígítani desztillált vízzel. 

60. Mekkora a pH-értéke egy 0,1 mol/dm3 koncentrációjú NaOH-oldatnak? 

[NaOH] = 0,1 mol/dm3 (egyértékű erős lúg) azaz *OH-] = 0,1 mol/dm3 = 10-1 mol/dm3 

pOH = 1         pOH + pH = 14                                                                                            

azaz pH = 13 
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