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2022 májusi (2211) emelt szintű kémia feladatsor megoldása 

Jelmagyarázat 

Pirossal a helyes megoldásokat tüntettem fel (amit érdemes volt a lapra is írni), zölddel 

pedig a megértést segítő illetve egyéb magyarázatokat, észrevételeket, alternatív 

megoldási lehetőségeket. Ha minél gyorsabban végig akarod pörgetni, akkor csak a 

pirosakat olvasd, ha érdekelnek a magyarázatok vagy érdekességek is, akkor a zöldet is 

olvasd el. 

A feladatsor megoldása videó formájában a YouTube csatornámon is megtalálható: 

1. rész (1.-5. feladatok): 

https://www.youtube.com/watch?v=7qSMsDmKjSg&t=149s 

2. rész (6.-7. feladatok): 

https-://www.youtube.com/watch?v=wuXlfCvhMqc 

3. rész (8.-9. feladatok): 

https://www.youtube.com/watch?v=fKpgsUJATo0&t=114s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7qSMsDmKjSg&t=149s
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1. táblázatos feladat 

Hasonlítsa össze a nátriumot és a két nátriumvegyületet a megadott szempontok 

szerint! 

 NaOH NaI Na 
Halmazállapota (25 °C, 
101,3 kPa) 

1. szilárd  
 

2. szilárd 3. szilárd 

Vízbe téve, az 
oldódást/reakciót 
követően a keletkező 
oldat kémhatása 

4.lúgos 5.semleges 6.lúgos 

A fent készített vizes 
oldatba AgNO3-oldatot 
adagolva a megfigyelhető 
tapasztalat 

7.barna 8. sárga 9. barna 

A folyamat ionegyenlete 10.2 Ag+ + 2 OH- = 
Ag2O + H2O 
 

11. Ag+ + I- = AgI   

Reakciója klórgázzal 
(reakcióegyenlet) 

vizes oldatban 
12.2 NaOH + Cl2 = 
NaOCl + NaCl + H2O 
vagy ionegyenlettel: 
2 OH- + Cl2 = OCl- + Cl- 
+ H2O 
 
 

vizes oldatban 
13.2 NaI + Cl2 = 2 NaCl 
+ I2 

vagy ionegyenlettel: 
2 I- + Cl2 = 2 Cl- + I2 

14.2 Na + Cl2 = 2 NaCl 

A fenti reakcióban a klór… 
Válaszlehetőségek:  
  -oxidálódik;  
  -redukálódik;  
  -oxidálódik és 
redukálódik; 
  -oxidációs száma nem 
változik. 

15.oxidálódik és 
redukálódik (mert 
diszproporciónálódik) 

16. redukálódik 17. redukálódik 

 

2. Esettanulmány 

Olvassa el figyelmesen a szöveget és válaszoljon a kérdésekre! 

A feladat szövegét és a hozzá tartozó kérdéseket lásd a feladatsorban, melyet a 

honlapomon is megtalálsz a megoldással együtt: 

https://www.emeltkemiaerettsegi.hu/regebbi-erettsegi-feladatsorok/ 

 

https://www.emeltkemiaerettsegi.hu/regebbi-erettsegi-feladatsorok/


Írta: Lénárt Gergely okl. vegyészmérnök, kémia magánoktató 
Honlapcím: https://www.emeltkemiaerettsegi.hu/ 
2022 májusi emelt kémia érettségi feladatsor megoldása 
 

Oldal 3 / 21 
 

3. Egyszerű választás 

 Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres négyzetbe 

1. Az alábbi állítások közül melyik hibátlan?  

A) Az ammónia molekulatömege 17 g. (ezt sokan benézték, 17 g/mol)  

B) Minden atom tömegszáma egész szám.  

C) A moláris térfogat mértékegysége mol/dm3 . (fordítva dm3/mol, cseles volt) 

D) Az izotópok molekulatömege 1-1 grammal tér el egymástól.  

E) Az atomban a protonok és neutronok száma mindig egyenlő. 

2. Az alábbiak közül melyik olyan dipólusmolekula, amelyben a ligandumok tetraéderes 

elrendeződésűek?  

A) C2H4  

B) SO2  

C) CH2O  

D) CH2Cl2  

E) SiCl4 

3. Az alábbiak közül melyik esetben oxidálódik a kénatom?  

A) Ha a kén vassal reagál.  

B) Ha a forró tömény kénsavoldat rézzel reagál.  

C) Ha a híg kénsavoldat vassal reagál.  

D) Ha a kénhidrogénes víz ólom(II)-nitrát-oldattal lép reakcióba.  

E) Ha a kén-dioxid jódos vízzel reagál. (SO2 + I2 + H2O = 2 HI + H2SO4 és itt a kén oxidációs 

száma +4-ről +6-ra változik, azaz oxidálódik, hiszen nő az oxidációs száma) 
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4. Melyik helytelen megállapítás a katalizátor működésével kapcsolatban?  

A) Gyorsítja az adott kémiai reakciót.  

B) Kisebb aktiválási energiájú utat nyit meg.  

C) Úgy vesz részt a reakcióban, hogy a végén eredeti állapotában marad vissza.  

D) A megfordítható kémiai reakciókat mindkét irányban gyorsítja.  

E) A megfordítható reakcióban minden anyag egyensúlyi koncentrációját növeli, de az 

egyensúlyi állandó értékét nem befolyásolja. Ne feledjük, hogy a katalizátor nem 

befolyásolja az egyensúlyt, így nem is növelheti minden anyag koncentrációját, nem mellesleg 

belegondolva ez az állítás már önmagában is badarság) 

5. Melyik atom oxidálódik a következő kémiai reakcióban?  

3 As2S3 + 28 HNO3 +4 H2O = 6 H3AsO4 + 9 H2SO4 + 28 NO 

A) Csak az As.  

B) Csak a N.  

C) Csak a S.  

D) Az As és a S. (Hiszen nekik nő az oxidációs számuk, az arzén esetén +3-ról +5-re, a kén 

esetén -2-ről +6-ra) 

E) A N és az O. 

6. Egy vegyület híg vizes oldata színtelen, savas kémhatású, NaOH-oldat hatására fehér 

csapadék válik ki belőle, amely a lúg feleslegében feloldódik. Az alábbiak közül melyik 

vegyületről lehet szó?  

A) Al2(SO4)3 (erős sav és gyenge bázis sója, azaz savasan hidrolizáló só. Az alumíniumionok a 

hidroxidionokkal csapadékot, de hidroxokomplexet is tudnak képezni attól függően, hogy 

milyen mennyiségben vannak jelene a hidroxidionokhoz képest. Kevesebb hidroxidion 

hatására fehér alumínium-hidroxid csapadék képződik, azonban hidroxidion felesleg hatására 

ez a fehér csapadék feloldódik, az oldat kitisztul, mert az alumíniumionok hidroxokomplexbe 

mennek) 

B) MgSO4  

C) H2SO4  

D) HNO3  
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E) Fe(NO3)3 

7. Melyik állítás helyes a cinkkel bevont vaslemez megsérülése után (nedvesség hatására) 

kialakuló helyi elemre?  

A) A vasatomok redukálódnak.  

B) A vas a katód. (a kialakult helyi elemben ő katód, hiszen a standard elektródpotenciálja 

nagyobb, mint a cinké)  

C) A cinkatomok nem alakulnak át, megvédik a vasat a korróziótól.  

D) A levegő oxigénjének nincs szerepe a lejátszódó folyamatokban, csak a víznek.  

E) A cink kisebb standardpotenciálú, mint a vas, ezért redukálja a vasat. 

 

8. Melyik állítás hibás a különböző kémiai részecskék méretével kapcsolatban?  

A) A báriumionnak kisebb a sugara, mint a báriumatomnak.  

B) A jodidon sugara nagyobb, mint a jódatomé.  

C) A káliumatom nagyobb sugarú, mint a nátriumatom.  

D) A kalciumion nagyobb sugarú, mint a szulfidion. (elektronszámukat tekintve mind a 

kettőnek 18 elektronja van, azaz Ar szerkezetűek. A kalciumion kisebb sugarú lesz, hiszen az ő 

esetében 20 proton van a magban, míg a szulfidion esetében csupán 16 proton. Több proton 

ugyanannyi elektront jobban össze fog tudni húzni, mint kevesebb.) 

E) A káliumatom nagyobb sugarú, mint kalciumatom. 
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4. Kísérletelemző feladat 

Öt sorszámozott kémcsőben folyadékok vannak, amelyekről tudjuk, hogy a következő 

anyagok: N,N-dimetilacetamid, propán-1-ol, ciklohexán, ciklohexén, hangyasav  

A sorszámozott kémcsövek kis részleteivel az alábbi vizsgálatokat végezzük el. A 

tapasztalatok egy részét rögzítettük a táblázatban.  

a) A megadott tapasztalatok alapján töltse ki az üres cellákat, és adja meg a 

vegyületek nevét!nem  

 1. 2. 3. 4. 5. 

Vízben oldás oldódik nem oldódik oldódik oldódik nem oldódik 

Az oldat kémhatása savas  semleges semleges  

A brómos vizet 

(szobahőmérsékleten)… 
elszínteleníti elszínteleníti 

nem színteleníti 

el 

nem 

színteleníti 

el 

nem 

színteleníti el 

Nátriummal színtelen gázt… fejleszt nem fejleszt nem fejleszt fejleszt nem fejleszt 

Az ezüsttükör próbát… 

(adja/nem adja) 
adja nem adja nem adja nem adja nem adja 

A vegyület neve 

 
hangyasav ciklohexén 

N,N-

dimetilacetamid 
propán-1-ol ciklohexán 

 

Megjegyzés: Itt célszerű volt a megadott szempontok alapján elsőnek azonosítani a vegyületeket, 

azaz megadni a nevüket és csak utána kitölteni a kémhatásos és Tollens próbás sorokat. A Vízben 

oldás egyértelműen megmutatta, hogy melyik a két szénhidrogén, melyek közül ugye csak a 

telítettlen ciklohexén képes elszínteleníteni a brómos vizet. A három vízben oldódó esetén a savas 

kémhatás egyértelműen azonosította a hangyasavat. Azonban ő egy különleges alkánsav abból a 

szempontiból, hogy van benne formilcsoport és emiatt a brómos vizet elszínteleníti, illetve adni 

fogja az ezüsttükörpróbát. Az alkohol és amid közül csak az alkoholon van olyan hidrogén, melyet 

a nátrium le tud szakítani (mert az amid harmadrendű, így a nitrogénjén nincsen hidrogén, ha 

lenne, akkor nagy eséllyel belőle is tudna a nátrium hidrogént fejleszteni). 
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b) Írja fel a brómos víz elszíntelenedésének reakcióegyenletét mindkét pozitív reakció 

esetén! (A szerves vegyületek esetében a konstitúciót is mutassa!) Nevezze meg a 

szerves terméket! 

C6H12 + Br2 = C6H12Br2 (a benne lévő kettős kötés miatt színteleníti el) 

 

1,2-dibrómciklohexán 

HCOOH + Br2 = CO2 + 2 HBr (a benne lévő formilcsoport miatt színteleníti el) 

c) Írja fel a nátriummal történő reakció egyenletét tetszés szerint az egyik vegyületre, 

és nevezze meg a szerves terméket! 

HCOOH + Na = HCOONa + 0,5 H2 nátrium-formiát (vagy nátrium-metanoát) 

Alternatív válaszlehetőség: CH3CH2CH2OH + Na = CH3CH2CH2ONa + 0.5 H2 (nátrium-

propanolát vagy nátrium-propoxid) 

d) Írja fel a pozitív ezüsttükörpróba egyenletét az adott vegyület(ek) esetében! 

HCOOH + 2 Ag++ 2 OH- = 2 Ag + CO2 + 2 H2O 

 

5. Elemző és számítási feladat 

Három elektrolizáló cellában három különböző vegyület vizes oldatát elektrolizáljuk 

platina elektródok között. A vegyületek: HCl (A), H2SO4 (B), Na2SO4 (C). 

Tipp: ha végigolvassuk a feladat szövegét, akkor jól látszik, hogy végig az elektródfolyamatokról 

vannak kérdések. Mielőtt elkezdjük a feladatot megoldani, előtte mindenképpen érdemes lenne 

felírni az egyes elektródfolyamatokat és bruttó egyenleteket! Ám legyen: 
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a) Mindhárom esetben az egyik elektródon ugyanaz a gáz fejlődik. Melyik elektródon 

(név és pólus)? Írja fel valamelyik esetben az adott elektródfolyamat egyenletét! 

Katód és negatív 

2 H+ + 2 e- = H2 (alternatív megoldás: 2 H3O+ + 2 e- = 2 H2O + H2) 

b) Az elektrolízis során hogyan változik az egyes oldatok pH-ja? (nő, csökken, nem 

változik) 

A: nő B: csökken C: nem változik 

„A” esetben azért nő, mert a savas kémhatásért felelős HCL-t bontjuk, azaz a koncentrációja 

folyamatosan csökken az elektrolízis során (kevesebb sav, magasabb pH). „B” eset ez előző 

ellentettje, ott lényegében vizet bontunk, azaz a kénsavoldat töményedik és ha a savoldat 

töményedik, akkor a pH csökken. „C” esetben maga a vizes oldat alapból semleges, hiszen a 

nátrium-szulfát erős sav és erős bázis sója. A folyamat során csak vízbontás történik, azaz 

töményedni fog az oldat, de a semleges kémhatás és így egyben a pH sem változik. 

c) Az elektrolízis során hogyan változik az oldott anyag koncentrációja? (nő, csökken, 

nem változik) 

A: csökken B: nő  C: nő 

A magyarázatot az előző résznél lényegében leírtam. 

 

d) Ha a három cellában azonos ideig, azonos áramerősséggel elektrolizálunk, akkor a 

katódon fejlődő gázok térfogataránya (azonos hőmérséklet és nyomás esetén): 
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V(A):V(B):V(C)=1:1:1 

 

Itt a katódon fejlődő gázok sztöchiometriai együtthatóit vizsgáljuk egymáshoz képest. Mind a 

három esetben 1-1 mol hidrogéngáz fejlődik, azaz azonos mennyiség, ezért lesz azonos az 

arány. 

e) Ha a három cellában azonos ideig, azonos áramerősséggel elektrolizálunk, akkor az 

anódon fejlődő gázok térfogataránya (azonos hőmérséklet és nyomás esetén): 

V(A):V(B):V(C)= 2:1:1 

 

Itt az anódon fejlődő gázok sztöchiometriai együtthatóit vizsgáljuk egymáshoz képest. az első 

esetben 1 mol klórgáz képződik, a másik két esetben pedig 0,5 mol, azaz feleannyi oxigén. 

 

f) Ha a három cellában azonos ideig, azonos áramerősséggel elektrolizálunk, akkor az 

elektródokon fejlődő gázok térfogataránya (azonos hőmérséklet és nyomás 

esetén): 

V(A)katód: V(A)anód:V(B)katód: V(B)anód V(C)katód :V(C)anód=2:2:2:1:2:1 

 

Itt a katódon és anódon fejlődő gázok sztöchiometriai együtthatóit vizsgáljuk egymáshoz 

képest. 

 

g) Az egyik elektrolizáló cellában mindkét elektródon 500–500 cm3 (25 °C, 101,3 kPa) 

gáz fejlődött 1,00 óra alatt. Számítsa ki az elektrolízis átlagos áramerősségét! 

Itt mindenképp Faraday törvényét fogjuk használni: 

          

Ha megnézzük a bruttó egyenleteket, akkor ez csakis a sósav esete lehet, hiszen a 

sztöchiometriai számok alapján csak ott fejlődik azonos mennyiségű klórgáz illetve 

hidrogéngáz. Számoljuk ki a fejlődő gáz anyagmennyiségét a térfogatból és az 

állapotból (a körülmények standard állapotra utalnak): 

     
     

    
 0,0204 mol 

Ezzel megkaptuk a hidrogén és a klórgáz mólját. A bevezetőben leírt bruttó egyenlet 

alapján 1 mol hidrogén illetve klórgáz fejlesztéséhez 2 mol elektron szükséges (azaz 

kétszer annyi). Ebből az következik, hogy 0,0204 mol hidrogén illetve klórgáz 
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2*0,0204 mol elektron által képződik. Ismerjük az elektron mólját, az időt illetve 

mivel az elektron töltése egységnyi, ezért a z értéke 1. Helyettesítsünk be a képletbe 

(az órát váltsuk át másodpercbe!!!): 

                        

         

6. Számítási feladat 

Egy szén-monoxid–oxigén gázelegyet felrobbantunk, majd az eredeti hőmérsékletre hűtünk. 

A visszahűtött gáz sűrűsége 29,0 °C-on és 98,0 kPa nyomáson 1,24 g/dm3.  

a) Határozza meg a keletkezett gázelegy átlagos moláris tömegét, és állapítsa meg, melyik 

két gázt tartalmazza ez az égéstermék! Határozza meg az égéstermék térfogatszázalékos 

összetételét! 

A megadott adatokból könnyedén ki lehet számítani az átalgos moláris tömeget az ideális 

gázok állapotegyenletének néminemű átalakítása után: 

  
 ̅   

   
 

Ne feledjük a hőmérsékletet Kelvinbe átváltani (29+273=302 K): 

     
 ̅      

         
 

 ̅      
 

   
 

Megjegyzés: itt most ugyan rendben volt, de arra figyeljünk a hasonló feladatoknál, hogy ha ezt a 

képletet használjuk, akkor a nyomás mindenképp kPa-ban legyen behelyettesítve a g/dm3 miatt! 

Melyik két gáz alkotja az elegyet?  Elsőnek is írjuk fel a reakció egyenletét, hogy lássuk miről 

van szó: 

2 CO + O2 = 2 CO2 

Ugyebár az átlagos moláris tömeg értéke attól fog függeni, hogy mekkora az elegyet alkotó gázok 

moláris tömegei, illetve, hogy ezek milyen mólszázalékban (gázoknál egyben térfogatszázalék is) 
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vannak jelen az elegyben. Az átlagos moléris tömeg mindig a legkisebb és a legnagyobb moláris 

tömegű alkotó moláris tömegei közé kell, hogy essen. Három eset lehetne. Első esetben a két 

kiindulási anyag sztöchiometrikus arányban van jelen, azaz mind a kettő elfogy és csak a termék, a 

szén-dioxid marad. Ekkor a keletkező gáz(elegy) moláris tömege a szén-dioxid moláris tömegévek, 

azaz 44,0 g/mol-lal kellene, hogy megegyezzen. Hát nem annyi. Második esetben oxigén felesleg van, 

ekkor a folyamat végére oxigén marad a szén-dioxid mellett. Ekkor az átlagos moláris tömegnek az 

oxigén és a szén-dioxid moláris tömege közé kell, hogy essen, azaz 32,0 és 44,0 g/mol közé. Ez az eset 

sem nyert. Maradt a harmadik eset, amikor is szén-monoxid felesleg van, azaz a keletkező 

gázelegyben a szén-dioxid mellett szén-monoxid van. Ekkor az átalgos moláris tömegnek a szén-

monoxid és szén-dioxid moláris tömege közé, azaz 28,0-44,0 g/mol közé kell esnie. Ez az eset nyert, 

tehát a keletkező gázelegyet szén-monoxid és szén-dioxid alkotja. 

A keletkezett gázelegy anyagmennyiség és egyben térfogatszázalékos összetétele könnyedén 

kiszámítható az átlagos moláris tömeg alapján: 

            
     

  ̅  

és a móltörtek összege egy: 

        
   

Helyettesítsünk be: 

             
           

        
   

                 
       

A gázelegy térfogatszázalékos összeétele: 
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b) Határozza meg a kiindulási gázelegy térfogatszázalékos összetételét! 

Írjuk fel ismét a lejátszódó folyamat egyenletét: 

2 CO + O2 = 2 CO2 

Mivel semmilyen mennyiségi adat nincs megadva és nem is kérdez a feladat a szövege, ezért 

adjunk meg mi. Legyen például 100 mol keletkezett gázelegy. Ebben 76,2 mol Co van és 23,8 

mol szén-dioxid. A szén-dioxidból biztosan nem volt kezdetben, ezért az a mennyiség, ami 

lett belőle a reakció után, az mind a reakcióban kellett, hogy keletkezzen. A reakcióegyenlet 

szerint 23,8 mol szén-dioxid 23,8 mol szén-monoxid és 23,8/2=11,9 mol oxigén reakciójából 

keletkezett. Tehát a kezdeti elegyben biztosan volt az oxigénből 11,9 mol. A szén-monoxid 

mennyiségét úgy kapjuk meg, hogy az a szén-monoxid mennyiség, ami kellett a reakcióhoz 

(23,8 mol) + a feleslegben maradt szén-monoxid mennyisége (76,2 mol). Ez összesen 100 

mol szén-monoxidot jelent kezdetben. Tehát a kezdeti elegy össztérfogata (oxidén és CO 

együtt): 111,9 mol. Az anyagmennyiség és egyben térfogatszázalékos összetétel: 

 

 
    

   

     
            

 

 
   

 
    

     
             

 

7. Számítási feladat 

65,0 tömegszázalékos tömény salétromsavoldat áll a rendelkezésünkre, amelynek sűrűsége 

1,40 g/cm3.  

a) 2,00 dm3 5,00 mol/dm3 koncentrációjú salétromsavoldat előállításához mekkora 

térfogatú tömény oldatra van szükség? 

Ez egy klasszikus hígításos példa, tehát a híg és tömény oldatban az oldott anyag mennyisége 

állandó. Ha kiszámítjuk a hígabb oldat adataiból az oldott anyag mennyiségét, akkor bizony 

nagyon lépést teszünk a siker érdekében.  
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A hígabb oldat térfogatából és koncentrációjából könnyedén kiszámítható az oldott 

salétromsav anyagmennyisége: 

                                    

Mivel csak hígítottunk, ezért a tömény 65,0 tömegszázlékos oldatban is 10,0 mol oldott 

salétromsav van, aminek a tömege: 

                             

A töményebb oldat tömege a tömegszázalék és az oldott anyag tömege alapján: 

              
   

     
         

Az oldat térfogata a sűrűség és tömeg alapján: 

              
     

    
         

b) Az oldat készítése közben mértük, hogy 1350 cm3 desztillált víz volt szükséges a hígításhoz.  

Határozza meg a 5,00 mol/dm3-es salétromsavoldat sűrűségét! (A desztillált víz sűrűségét 

tekintsük 1,00 g/cm3-nek.)  

A sűrűség kiszámításához szükséges ismerni az oldat tömegét és térfogatát. Utóbbit az előző 

feladatrész szövege megadta (2,00 dm3, ami lényegében 2000 cm3). A tömény oldatunk 

969,2 g tömegű, ehhez adtunk 1350 cm3 vizet, aminek a sűrűség alapján a tömege 1350 g, 

tehát a keletkező hígabb oldat tömege: 

                                  

A hígabb oldat sűrűsége: 

              
      

    
      

 

   
 

c) A salétromsavoldattal egy másik kísérlet során keletkezett 12,00-es pH-jú szennyvizet 

kívánnak ártalmatlanítani.  
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Hány köbméter szennyvizet lehetne elvileg semlegesíteni a 2,00 dm3 5,00 mol/dm3-es 

salétromsavoldattal? (Tételezzük fel, hogy az oldat lúgos pH-ját csak erős bázisok okozzák.)  

Azt már kiszámítottuk, hogy a salétromsav oldatban 10,0 mol oldott salétromsav van. A 

szennyvíz pH-ját erős bázisok okozzák (pl.: NaOH, KOH….). A salétromsav egyértékű erős sav, 

ezért: 

HNO3 + OH- = NO3
- + H2O 

Jól látszik, hogy 1 mol salétromsav 1 mol bázist semlegesít, azaz 10,0 mol 10,0 mol bázist. A 

bázis pH-jából kiszámítható a hidroxidionok koncentrációja. Ha a pH=12. akkor a pOH=14-

12=2: 

                   
   

   
 

A hidroxidionok anyagmennyiségéből és koncentrációjából a semlegesíthető oldat térfogata: 

  
    

    
                  

Megjegyzés: figyeljünk a kérdésre, m3-ben kérte a végeredményt! 

d) A salétromsav több okból sem szerencsés választás szennyvizek közömbösítésére. Például 

az oldatba kerülő nitrátion is környezetszennyező anyagnak számít. De más gondot is 

okozhat az elővigyázatlan közömbösítés.  

Milyen pH-jú oldat keletkezett volna a c) kérdésben szereplő ártalmatlanítás során, ha a 

2,00 dm3 5,00 mol/dm3 koncentrációjú salétromsavoldattal 0,900 m3 12,00-es pH-jú 

szennyvizet próbáltunk volna ártalmatlanítani? (Az oldatok térfogata összeadható.) 

Azt továbbra is tudjuk, hogy a salétromsavoldatban 10,0 mol oldott salétromsav van. Nos itt 

első körben ki kéne számítani, hogy a szennyvízben hány mol oldott hidroxidion van és 

megnézni, hogy melyik oldat lesz feleslegben. A pH-ból kiszámítható a pOH, ez ugye 2 (már 

kiszámoltuk előbb). A pOH-ból a hidroxidionok anyagmennyiség koncentrációja adható meg 

és a térfogat és koncentráció által az anyagmennyiség: 
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Az anyagmennyiség (térfogatot váltsuk át): 

                                 

A reakció: 

HNO3 + OH- = NO3
- + H2O 

Mivel a salétromsav és a hidroxidionok 1:1 arányban reagálnak egymással, ezért a 

salétromsav lesz feleslegben, hiszen belőle lesz van több kezdetben. 9.00 mol hidroxidion 

9,00 mol salétromsavat fogyaszt el, tehát a salétromsavból 1,00 mol marad (10-9). Az 

oldatok térfogatai összeadódnak, azaz 900+2=902 dm3 lesz összeöntés után. Ebből a 

koncentráció: 

       
    

   
            

   

   
  

A koncentrációból a pH: 

      (      )     (          )       
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8. Elemző és számítási feladat 

A normális láncú oktán standard képződéshője –125,2 kJ/mol. Egy izomerének molekulája 

csak első- és negyedrendű szénatomot tartalmaz. Ha ennek az izomernek és a normális láncú 

oktánnak azonos tömegű mintáját összekeverjük, majd az elegyből 1,000 g-ot elégetünk, 

akkor 48,40 kJ hő felszabadulását mérjük (miközben szén-dioxid-gáz és cseppfolyós víz 

keletkezik).  

a) Írja fel a vizsgált elágazó szénláncú oktánizomer konstitúcióját, és adja meg szabályos 

nevét! 

 

 

2,2,3,3-tetrametilbután 

b) Írja fel az oktán tökéletes égésének reakcióegyenletét és számítsa ki a reakcióhőt a 

normális láncú oktán esetén! ΔkH(CO2/g/) = –393,5 kJ/mol, ΔkH(H2O/f/) = –285,8 kJ/mol 

     ( )   
  

 
   ( )        ( )       ( ) 

         (   ( ))       (   ( ))  (   (     ( ))  
  

 
    (  ( ))) 

      (      )    (      )  [(      )  
  

 
  ]       

  

   
 

c) Határozza meg a vizsgált minta égéshőjét kJ/mol mértékegységben!  

Mivel a két vegyület egymás konstitúciós izomere, ezért mind a kettőnek a moláris 114,2 

g/mol, azaz az elegy átlagos moláris tömege is 114,2 g/mol. Az elegy összes 

anyagmennyisége: 
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Az elegy égéshőjét célszerű egy mól elegyre megadni. Ha 8,757*10-3 mol elegy elégetése 

esetén 48,40 kJ hő szabadul fel, akkor 1,000 mol elegy esetén: 

      
      

          
      

  

   
 

d) Határozza meg az elágazó szénláncú izomer égéshőjét és a vegyület standard 

képződéshőjét! 

Azt tudjuk, hogy az egy gramm elegyben, amit elégettünk 0,5 g-0,5 g volt az egyes 

oktánizomerekből, hiszen a feladat szövege megadja, hogy azonos tömegben vannak jelen az 

elegyben. A mostani egy elég speciális eset, mert a konstitúciós izomerekkel van dolgunk. 

Nekünk mindenképpen szükséges a mólszázalékos összetétel (mindjárt megtudod miért). Azt 

a tömegek és moláris tömegek segítségével tudjuk kiszámítani, de mivel mind a két 

komponens moláris tömege azonos, ezért itt kivételesen a tömegszázalékos összetétel meg 

fog egyezni a mólszázalékos összetétellel (számold ki a mólokat és rájössz, hogy tényleg, 

mert azonosak lesznek). A kérdés megválaszolásához mindenképpen kelleni fog az elágazó 

láncú izomer (izooktán) égéshője (reakcióhője) és ehhez kell a mólszázalék.  

Ismerjük az elegy égéshőjét, azaz egy móljának égetésekor felszabaduló hőmennyiséget. Azt 

is tudjuk, hogy a hő additív, azaz összeadódó mennyiség, tehát az elegy égése során 

felszabaduló összes hőmennyiséget a két komponens égése során felszabaduló 

hőmennyiségek összege adja. Ha az elegy 50,0-50,0 tömegszázalékos, akkor itt a speckó 

esetben egyben 50,0-50,0 mólszázalékos is, azaz egy mól elegyben 0,5-0,5 mol van az egyes 

alkotókból: 

     (       )                                            

             (     )                     

                 
  

   
 

Írjuk fel az izooktán égésének reakcióegyenletét 
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     ( )   
  

 
   ( )        ( )       ( ) 

         (   ( ))       (   ( ))  (   (     ( )   )  
  

 
    (  ( ))) 

        (      )    (      )  [   (     ( )   )  
  

 
  ] 

   (     ( )   )        
  

   
 

9. Számítási feladat 

Egy egyértékű amin 1,80 g-jából desztillált vízzel 500 cm3 oldatot készítünk. A pH-ját 11,62-

nek mérjük. Az oldat 25,00 cm3-es részleteit – megfelelő indikátor mellett – 0,1015 mol/dm3 

koncentrációjú sósavval titráljuk. Az átlagfogyás 8,78 cm3.  

a) Határozza meg az amin moláris tömegét és összegképletét!  

Az amin képletének a meghatározásához mindenképpen ismernünk kellene a moláris 

tömegét. Nos az amin tömege ismert, már „csak” a mólja kell. Ezt csakis a titrálás által tudjuk 

meghatározni. Tudjuk, hogy az 1,80 g aminunkból 500 cm3 törzsoldatot készítünk. Ebből a 

törzsoldatból 25,00 cm3 térfogatot (azaz az össz oldat 20-át) megtitrálunk. Az amin 

egyértékű, azaz csak egy bázikus aminocsoportot tartalmaz 

CXHYN + HCl = CXHYNH+ + Cl- 

A reakció alapján az amin és a HCl 1:1 arányban reagál, azaz amennyi HCl fogy az aminra 

annyi volt az amin anyagmennyisége is a 25,00 cm3 megtitrált oldatban.  

A HCl anyagmennyisége kiszámítható könnyedén a koncentrációjának és térfogatának 

(váltsuk át) az ismeretében: 

                                   

A HCl és a megtitrált amin anyagmennyisége azonos, azaz a 25,00 cm3 oldatban: 
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No igen, de ez a mennyiség a törzsoldatunk, amiben az összes 1,80 g amin benne van csupán 

20-ada, azaz az összes amin anyagmennyisége: 

                                       

Az amin moláris tömege:  

      
    

       
    

 

   
 

Most jön a feladat nehezebb része. Az min szénláncáról semmit nem tudunk, és az aminról is 

csak annyit, hogy egyértékű, azaz egy nitrogén van benne. Ennek az egy nitrogénnek a 

tömege 14 g/mol. Tahát a szénlánc tömege: 101-14=87 g/mol. 

Mivel semmit nem tudunk a szénláncról ezért próbálkozni kell. Ha 5 szénatomból állna az 

amin, aminek a tömege 60 g/mol, akkor a hidrogének össztömege 27 g/molnak kell lennie, 

ami 27 db hidrogént jelent. 5 szénre 27 H nagyon sok, így ez nem lehet. Ha 6 szénatomból áll 

a vegyület, akkor a szénatomok össztömege 72 g és így a hidrogének össztömege 87-72, azaz 

15 g, ami 15 db hidrogénnek felel meg. Ez lehetséges, hiszen ennyi hidrogént elbír az amin. 7 

szénatom esetén a szénatomok tömegének az összege 84 g és így a hidrogének 3 g ami 3 db 

hidrogént jelent. Nos 7 szénre három hidrogén édeskevés, tehát az egyetlen egy jó pció az 

az, ha a vegyület 6 szénatomot és 15 hidrogénatomot tartalmaz, azaz a képlete: 

C6H15N 

b) Határozza meg az amin bázisállandóját!  

Tipikus gyenge bázisos kérdés. Ehhez a bázisállandó képletét kell használni, azaz: 

   
  

   
 

ahol c az amin bemérési koncentrációja, X pedig az aminból keletkező kationok és 

hidroxidionok egyensúlyi koncentrációja. 

Az amin koncentrációja kiszámítható, hiszen tudjuk, hogy 500 cm3 oldatban 0,01782 mol 

amin van oldva: 
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Az oldat pH-ja adott, abból a pOH=14-11,62=2,38 

A pOH-ból kiszámítható a hidroxidionok egyensúlyi koncentrációja, amit én a képletben „X”-

szel jelölök: 

                       
   

   
 

Helyettesítsünk be Kb képletébe: 

   
(       ) 

               
          

   

   
 

c) 100 cm3 11,00-es pH-jú oldatot készítünk a vizsgált amin oldatából. A fenti 500 cm3 

oldatból hány cm3-t kell ehhez kimérni és vízzel felhígítani? 

Ehhez mindenképp ki kell számítani azt, hogy egyáltalán a 11,00-es pH-jú oldatban mennyi 

oldott amin van. A pH-ból kiszámítható a pOH, ami 14-11=3,00. Ebből a hidroxidionok 

egyensúlyi koncentrációja, mit én a képletben továbbra is „X”-szel jelölök: 

                    
   

   
 

Az előbb kiszámoltuk a bázisállandót. Ez az adat felhasználható, hiszen a bázisállandó hígítás 

hatására nem változik, mert egyensúlyi állandó lévén hőmérsékletfüggő érték: 

   
  

   
 

A képletből ki tudjuk számítani a keletkezett hígabb aminoldat koncentrációját: 

          
(    ) 
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Most ,ár ismerjük a hígabb oldat koncentrációját is, térfogata pedig meg volt adva (100 cm3), 

nézzük meg mennyi amin van oldva: 

                                    

Tehát nekünk az 500 cm3, 0,03564 mol/dm3 töménységű oldatból annyit kell kivennünk és 

felhígítanunk, amiben 2,81*10-4 mol amin van oldva: 

                              
         

       
                       

További kidolgozott anyagért keresd fel a honlapomat! 

Remélem jól mulattál, sikeres érettségit kívánok!  

 


