
Kémia szintfelmérő 

Név:     Max pontszám: 50 pont 

Neptun:        

   

I. Írja fel a következő anyagok képletét! Minden helyes válasz 

0,5 pontot ér. (4 pont)  

a) salétromsav  e) szén-tetraklorid  

b) metanol  f) szén-monoxid  

c) foszforsav  g) nátrium-karbonát  

d) kálium-permanganát  h) formaldehid   
 

 

II. Válassza ki a megadott állítások közül az egyetlen helyes 

választ! A helyes válasz betűjelét karikázza be! Minden helyes 

válasz 1 pontot ér. 

 

1. Válassza ki az alábbiak közül a helyes állítást! 

A) Az oxidion mérete nagyobb, mint a szulfidion mérete.  

B) Az oxidion elektronszerkezete megegyezik az argonatoméval. 

C) Az oxidion mérete nagyobb, mint az oxigénatom mérete. 

D) Az oxidion kétszeresen negatív töltésű összetett ion, melyben két 

oxigénatom kapcsolódik kétszeres kovalens kötéssel.  

E) Az oxidion leginkább az oxigén nemfémekkel alkotott 

vegyületeiben fordul elő. 

2. Melyik reakcióban változik legnagyobb mértékben egy-egy 

kénatom oxidációs száma?  

A) S + O2 = SO2  

B) SO2 + H2O = H2SO3  

C) 2 H2S + SO2 = 3 S + 2 H2O  

D) S + 6 HNO3 = H2SO4 + 6 NO2 + 2 H2O  

E) Cu + 2 H2SO4 = CuSO4 + SO2 + 2 H2O  

 

3. A piridin forráspontja magasabb, mint a benzolé, mert  

A) lényegesen nagyobb a molekulatömege, mint a benzolé.  

B) sokkal kisebb molekulatömegű, mint a benzol.  

C) molekulája dipólusos, míg a benzolé apoláris.  

D) vízben oldódik, a benzol pedig nem oldódik.  

E) vízben bázisként viselkedik, a benzol pedig nem bázikus.  

 

4. Válassza ki az alábbiak közül a helyes állítást! 

A) Az ecetsav vizes oldatának pH-ja minden esetben nagyobb, mint 

a sósav pH-ja.  

B) Az ecetsav erősen lúgos közegben, melegítés hatására adja az 

ezüsttükörpróbát. 

C) Az ecetsav es a hangyasav egyaránt erős sav. 

D) Az ecetsavra es a hangyasavra is jellemző, hogy dimereket képez.  

E) A hangyasav brómos vízzel metanollá redukálható. 

 



5. Vizsgáljuk a felsorolt atomok alapállapotú 

elektronszerkezetében a párosítatlan elektronok számát. Melyik 

az a sor, amelyben azonos a párosítatlan elektronok száma? 

A) Co, Al, N  

B) Ni, Mg, Pb  

C) Na, Al, Cu  

D) Ni, C, Fe  

E) Fe, Pb, Mg  

6. Az alábbi vegyületek molekulái között melyik esetben nem 

várható hidrogénkötés?  

A) HF    B) HCl     C) H2O      D) NH3       E) egyiknél sem várható  

7. A konstitúció kifejezi a molekula  

A) térbeli szerkezetét.  

B) összegképletét.  

C) atomjainak kapcsolódási sorrendjét.  

D) szénatomjai közötti kötés erősségét.  

E) szénatomjainak távolságát.  

8. Melyik állítás nem igaz a kovalens kötéssel kapcsolatban? 

A) Közös elektronpárral létrehozott kötés. 

B) Apoláris kovalens kötés csak azonos atomok között alakulhat ki.  

C) Egyszeres kovalens kötés csak szigma- kötés lehet.  

D) Két atom között legfeljebb két pi- kötés alakulhat ki.  

E) Egy molekulában több, mint három pi- kötés is lehet. 

 

9. Melyik az a sor, amelyben csak dipólusmolekulákat tüntettünk 

fel? 

A) Dihidrogén-szulfid, ammónia, kén-trioxid.  

B) Víz, kén-dioxid, metán.  

C) Hidrogén-fluorid, széntetraklorid, aceton.  

D) Hidrogén-klorid, propanol, butánsav.  

E) Metil-amin, szén-dioxid, dimetil- éter. 

10. Melyik oldat közömbösítéséhez szükséges a legnagyobb 

térfogatú pH = 2,0-es sósav? 

A) 10 cm3 pH = 11-es ammóniaoldat  

B) 10 cm3 pH = 11-es NaOH-oldat  

C) 10 cm3 pH = 10-es NaOH-oldat  

D) 10 cm3 c = 0,0010 mol/dm3 koncentrációjú KOH-oldat  

E) 10 cm3 c = 0,0010 mol/dm3 koncentrációjú ammóniaoldat 

III. Az alábbiakban két fogalmat kell összehasonlítania. Írja a 

megfelelő betűjelet a táblázat üres celláiba! Minden helyes válasz 

0,5 pontot ér. (3 pont)  

A) Oxidáció       B) Redukció        C) Mindkettő       D) Egyik sem 

1. Elektronleadás.   

2. Protonfelvétel.  

3. Az oxidációs szám csökkenésével jár.   

4. A galváncellában a katódon zajlik.   

5. Az elektrolizáló cellában a pozitív póluson zajlik.  

6. A Daniell-elemben (Zn/Zn2+//Cu2+/Cu) a rézelektródon 

történik. 

 

 

 



IV. Rövid kérdések 

Mit nevezünk első ionizációs energiának? Létezik-e második 

ionizációs energia? Válaszát indokolja! (3 pont) 

 

 

 

 

 

Mennyi NaCl-ot kell 100 g 25 tömegszázalékos NaCl-oldathoz 

adnunk, hogy 40 tömegszázalékos oldatot kapjunk? Milyen az 

oldat kémhatása? (3 pont) 

 

 

 

 

Mekkora a pH-ja annak a KOH-oldatnak, amelyiknek a 

koncentrációja 0,5 mol/dm3? Mennyi salétromsavat (csalétromsav = 1 

mol/dm3) kellene adnunk a KOH-oldathoz adnunk, hogy semleges 

pH-jú oldatot kapjunk? Írjon reakcióegyenletet! (3 pont) 

 

 

 

V. Táblázatos és elemző feladat (Kémia érettségi, középszint, 

2019. október, 2. feladat) 

Az alábbi táblázatban két különböző atomot hasonlítunk össze. 

Mindkét atom közös tulajdonsága, hogy a belőlük felépülő elemek 

ún. tiszta elemnek tekinthetők, mert halmazuk csak egyféle 

természetes izotópatomból épül fel. (14 pont) 

A vizsgált atom 

jelölése 
𝑭𝟗

𝟏𝟗  𝑵𝒂𝟏𝟏
𝟐𝟑  

Az atomban lévő 

elektronok száma 

1. 2. 

Az atomban lévő 

neutronok száma 

3. 4. 

Az atomok között 

kialakuló 

elsőrendű kémiai 

kötés megnevezése 

5. 6. 

A két különböző 

atom között 

kialakuló 

elsőrendű kémiai 

kötés megnevezése 

7. 

 

a) Tiszta elemnek tekinthető-e a hidrogén a feladat 

bevezetőjében használt értelemben? Válaszát indokolja 

meg!  

 

 



b) A táblázatban megadott két atom közül melyikről 

feltételezhető, hogy a klórhoz hasonlóan kétatomos 

molekulák létrehozására képes? Válaszát indokolja! 

 

 

c)  A két elem közül csak az egyik képes a vízzel 

hidrogénfejlődés közben reagálni. Melyik ez az elem? A 

reakcióegyenlet felírásával válaszoljon! 

 

VI. Számítási feladat (Kémia érettségi, középszint, 2019. október, 

9. feladat) (10 pont) 

A klórbenzolt a szerves vegyipar széleskörűen alkalmazza, leginkább 

műgyanták, festékek és lakkok gyártásánál oldószerként használatos. 

Ipari előállításának leggyakoribb módszere benzol és klórgáz 

reakcióján alapul, melyet 40-50 °C-on hajtanak végre, katalizátorként 

vasforgácsot (vagy molibdén-kloridot) használnak.  

a) Írja fel a lejátszódó reakció egyenletét!  

 

 

 

 

 

 

 

Az ipari előállítás során 84,0 kg benzol szükséges 100 kg klórbenzol 

előállításához.  

b) Számítsa ki, mekkora termelési százalékkal állítják elő az 

iparban benzolból a klórbenzolt!  

 

 

 

 

 

Klórbenzol mellett az előállítás során egy olyan benzolszármazék is 

keletkezik, melynek tömegszázalékos összetétele: 49,0 % C; 48,3 % 

Cl és 2,70 % H.  

c) Számítással határozza meg ennek a vegyületnek a 

molekulaképletét! 



 

Kémia szintfelmérő 

Név:      Max. pont: 50 

Neptun:        

  

 

I. Írja fel a következő anyagok képletét! Minden helyes válasz 

0,5 pontot ér. (4 pont)  

a) kénsav  e) szén-tetraklorid  

b) szénsav  f) szén-dioxid  

c) etanol  g) kalcium-karbonát  

d) hypo  h) kén-trioxid   
 

II. Válassza ki a megadott állítások közül az egyetlen helyes 

választ! A helyes válasz betűjelét karikázza be! Minden helyes 

válasz 1 pontot ér. 

1. Egy kémiai részecske 20 protont és 18 elektront tartalmaz. 

Melyik állítás igaz?  

A) Elektronszerkezete: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2  

B) A kémiai részecske semleges atom.  

C) A részecske mérete kisebb, mint a 20 protont és 20 elektront 

tartalmazó kémiai részecskéé, (amelyből ez a részecske keletkezett).  

D) Ezen kémiai részecske esetén 2 elektron felvételével kialakul a 

nemesgázszerkezet.  

E) A kémiai részecskéből egy elektron felvételével egyszeres 

negatív töltésű ion képződik. 

 

2. Alapállapotú atomja a legtöbb párosítatlan elektront 

tartalmazza: 

A) Ca  B) Al  C) N  D) Fe  E) S 

3. Melyik megállapítás hamis a kénnel kapcsolatban?  

A) Molekularácsos elem.  

B) Közönséges körülmények között az atomok kettős kötéssel 

kapcsolódnak össze. 

C) Vízben nem, de apoláris oldószerekben jól oldódik. 

D) Redukálódik, ha fémekkel egyesül.  

E) Égésekor szúrós szagú, köhögésre ingerlő gáz keletkezik. 

4. Melyik a redukálószer az alábbi reakcióban? 

2 KMnO4 + 5 KNO2 + 3 H2SO4 =  

    2 MnSO4 + K2SO4 + 5 KNO3 + 3 H2O  

A) KMnO4      B) KNO2       C) KNO3     D) H2SO      E) Egyik sem 

 

5. A következő megfordítható folyamatban mely molekulák, 

illetve ionok viselkednek savként? 

CO3
2− (aq) + H2O (f) → HCO3

− (aq) + OH– (aq)  

A) OH– és CO3
2−  

B) H2O és HCO3
− 

C) OH– és H2O  

D) CO3
2−és HCO3

−  

E) Ebben a reakcióban csak bázis szerepel. 



6. Hány párosítatlan elektront tartalmaz az alapállapotú 15P 

atom?  

A) 0  B) 1  C) 2  D) 3  E) 5 

7. Hány db ion van 24 g (NH4)2CO3-ban?  

A) 3    B) 72 C) 1,8*1024    D) 7,5*1022           E) 4,5*1023 

8. Melyik reakció egyensúlyi állapota nem változik, ha az 

egyensúlyi gázelegy térfogatát a felére csökkentjük?  

A) N2(g) + 3 H2(g) = 2 NH3(g)  

B) 2 SO2(g) + O2(g) = 2 SO3(g) 

C) 2 NO(g) + O2(g) = 2 NO2(g)  

D) CO(g) + H2O(g) = CO2(g) + H2(g)  

E) C2H6(g) = C2H4(g) + H2(g) 

9. Válassza ki a hibás állítást! A szén-dioxid  

A) gáz-halmazállapotú anyag, melyben az égő gyertya elalszik  

B) molekulájában 120 fokos a kötésszög  

C) sűrűsége nagyobb a levegőnél  

D) a vízkő ecetsavas oldásakor is keletkezik  

E) szárazjéggé kondenzálható 

10. Egy pH = 2,00-es sósavból 4,00-es pH-jú oldatot úgy kapunk, 

hogy. . .  

A) kétszeres térfogatra hígítjuk  

B) négyszeres térfogatra hígítjuk  

C) százszoros térfogatra hígítjuk  

D) 1,00 cm3-éhez hozzáöntünk 200 cm3 vizet  

E) 1,00cm3-éhez hozzáöntünk 400 cm3 vizet 

III. Írja a megfelelő betűjelet a feladat végén található táblázat 

megfelelő ablakába! Minden helyes válasz 0,5 pontot ér. (3 pont)  

A) Szén-monoxid  

B) Hidrogén 

C) Mindkettő  

D) Egyik sem 

1. Molekulájában az atomok elérték a 

nemesgázszerkezetet.  

 

2. Szobahőmérsékleten, standard nyomáson színtelen, 

szagtalan gáz.  

 

3. Éghető gáz.   

4. Víz alatt (vízen keresztül buborékoltatva) felfogható.   

5. Használják fémek előállítására.   

6. Oxidálódhat és redukálódhat is.  

 

IV. Rövid kérdések 

Mennyi vizet kell 200 g 12 tömegszázalékos NaCl-oldathoz 

adnunk, hogy 5 tömegszázalékos oldatot kapjunk? (2 pont) 

 

 

 

 

Mit nevezünk képződéshőnek? (2 pont) 

 



Mekkora a pH-ja annak a HNO3-oldatnak, amelyiknek a 

koncentrációja 0,1 mol/dm3? Mennyi NaOH-t (cNaOH = 0,1 

mol/dm3) kellene az oldathoz adnunk, hogy semleges legyen az 

oldat pH-ja? Írjon reakcióegyenletet! (3 pont) 

 

V. Táblázatos feladat (Kémia érettségi, középszint, 2020. május – 

idegennyelvű, 5. feladat) (17 pont) 

Töltse ki értelemszerűen a táblázat sorszámozott celláit!  

 

 Atomrács Molekularács Ionrács 

Halmazt összetartó 

kötőerő megnevezése 

1. 2. 3. 

Rácspontokban 

elhelyezkedő 

részecskék 

4. 5. 6. 

Adja meg egy olyan 

elem vegyjelét, 

amellyel az oxigén a 

megfelelő rácstípusú 

vegyületet hozza létre! 

7. 8. 9. 

A fenti vegyület 

képlete 

10. 11. 12. 

Sorolja be az alábbi anyagokat a megfelelő rácstípusba! Cl2, 

Na2SO4, C (gyémánt), H2, NH4Cl 

A megadott anyagok 

besorolása 

13. 14. 15. 

 

VI. Számítási feladat (Kémia érettségi, középszint, 2020. május, 

4/B) feladat) (9 pont) 

A sárgaréz réz és cink ötvözete. A tömegszázalékos összetételtől 

függően eltérő fizikai tulajdonságokkal rendelkezik, változik a színe, 

a megmunkálhatósága. 32,0 tömegszázalék cink esetén a színe 

aranysárgába hajló, és hidegen és melegen is megmunkálható.  

a) Számítsa ki a fenti ötvözet anyagmennyiség-százalékos 

összetételét!  

 

 

 

b) Ha a fenti összetételű sárgaréz ötvözettel azonos összetételű 

fémkeveréket szeretnénk előállítani, 1,00 kg rézhez hány g cinket 

kell adnunk?  

 

 

 

 

c) Véletlenül nem a megfelelő arányban kevertük össze a két 

fémet. A keverék 80,0 g-ját feleslegben vett sósavval reagáltatva 

13,5 dm3 25 °C-os, 101,3 kPa nyomású gáz keletkezett. Mi volt a 

fémkeverék tömegszázalékos összetétele? 



Megoldások 

A  

1. a) HNO3, b) CH3-OH, c) H3PO4, d) KMnO4, e) CCl4, f) CO, g) Na2CO3 h) CH2O 

2.   

C D C D C B C B D A 

 

3.   

A D B B A B 

 

4. https://www.sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/2001/2het/kemia/kemia2.html, Igen, létezik, 

egyszeresen pozitív töltésű ionról szakítunk le még egy elektront. 

25 g, semleges. 

13,7, feleannyi, KOH + HNO3 = KNO3 + H2O 

5. Kémia érettségi, középszint, 2019. október, 2. feladat 

https://kemiaerettsegi.hu/dl/mo2019okt.pdf 

6. Kémia érettségi, középszint, 2019. október, 9. feladat 

https://kemiaerettsegi.hu/dl/mo2019okt.pdf 

B 

1. a) H2SO4, b) H2CO3, c) CH3-CH2-OH, d) NaOCl, e) CCl4, f) CO2, g) CaCO3 h) SO3 

 

2.   

C D B B B D E D B E 

 

3.   

C C C C C C 

 

4. 280 g 

https://www.sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/2001/7het/kemia/kemia7.html 

https://kemiaerettsegi.hu/termokemia_szamitas.html 

1, ugyanannyit, HNO3 + NaOH = NaNO3 + H2O 

 

5. Kémia érettségi, középszint, 2020. május – idegennyelvű, 5. feladat 

https://kemiaerettsegi.hu/dl/mo2020maj_iny.pdf 

 

6. Kémia érettségi, középszint, 2020. május, 4/B) feladat 

https://kemiaerettsegi.hu/dl/mo2020maj.pdf 

https://www.sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/2001/2het/kemia/kemia2.html
https://kemiaerettsegi.hu/dl/mo2019okt.pdf
https://kemiaerettsegi.hu/dl/mo2019okt.pdf
https://www.sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/2001/7het/kemia/kemia7.html
https://kemiaerettsegi.hu/termokemia_szamitas.html
https://kemiaerettsegi.hu/dl/mo2020maj_iny.pdf
https://kemiaerettsegi.hu/dl/mo2020maj.pdf


Ajánlott irodalmak, felkészülést segítő könyvek:  

 Villányi Attila: KÉMIA a kétszintű érettségire 

 Villányi Attila: Ötösöm lesz kémiából 

 Villányi Attila: KÉMIA Összefoglaló középiskolásoknak (Műszaki Kiadó, 2016) 

 Rózsahegyi Márta, Siposné Kedves Éva, Horváth Balázs: Kémia Közép és emelt szintű 

érettségire készülőknek (Mozaik Kiadó, 2015) 

 Rózsahegyi Márta, Siposné Kedves Éva, Horváth Balázs: Kémia Feladatgyűjtemény 

Közép és emelt szintű érettségire készülőknek (Mozaik Kiadó, 2014) 

 Benkő Zoltán, Kőmívesné Tamás Ibolya, Stankovics Éva: Kémiai alapok (Typotex 

Kiadó, 2010) 

 Középiskolai tankönyvek 

 Korábbi érettségi feladatsorok (közép és emelt szint) 

 

 


