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  GONDOLKODÓ 

Feladatok 

Szerkesztő: Borbás Réka, Magyarfalvi Gábor, Varga Szilárd, 
Zagyi Péter  

A megoldásokat 2020. február 17-ig lehet a kokel.mke.org.hu hon-
lapon keresztül feltölteni, vagy postára adás után regisztrálni. A 
formai követelmények figyelmes betartását kérjük. A postacím: 
KÖKÉL Gondolkodó 
ELTE Kémiai Intézet 
Budapest 112 
Pf. 32 
1518 

A K feladatsorra beküldött megoldásokból a legjobb 5 feladatot számít-
juk csak be fordulónként. A 11-12. évfolyamos diákok esetében a nehe-
zebb (csillagozott) példák mindenképp bekerülnek az 5 közé. 

K347. A világmindenség első (vagy egyik első) olyan kémiai részecské-
je, amelyben kovalens kötéssel kapcsolódott össze két atom, egy egy-
szeresen pozitív töltésű összetett ion volt.  (Úgy kell ezt érteni, hogy az 
ősrobbanást követően hosszú ideig még atomok sem léteztek, de ké-
sőbb, ahogy hűlt az Univerzum, megjelentek atomok, és ezután ezek 
összekapcsolódásával létrejöhettek molekulák és összetett ionok is.) 
Ebben a bizonyos „elsőben” az elemi részecskék száma 7. De mivel az 
alkotó atomjainak több izotópja is létezik, ez a szám 6, 8, 9 és 10 is le-
het, ha nem a leggyakoribb izotópokkal számolunk. 
a) Mi a képlete ennek az összetett ionnak?
b) Összesen hányféle izotopológ létezhet a természetben? Melyik ezek

közül a legritkább?
(Zagyi Péter) 
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K348. A Curiosity mérései szerint a Mars légkörének térfogat-
százalékos összetétele a felszín közelében átlagosan: 95,1% CO2, 
2,59% N2, 1,94% Ar, 0,16% O2 és 0,06% CO néhány egyéb, kis kon-
centrációban jelen lévő gáz mellett. Az átlagos felszíni légnyomás 610 
Pa. A mérések azt is megmutatták, hogy télen a hőmérséklet annyira 
lecsökken a sarkok közelében, hogy a szén-dioxid egy része kifagy a 
légkörből. Ilyenkor a szén-dioxid térfogatszázaléka jellemzően 94,4%-
ra csökken. 
a) Hányszorosa az 1 m3 levegőben található oxigén mennyisége a Föl-

dön a marsihoz képest a felszín közelében? 
b) Feltéve, hogy télen csak a szén-dioxiddal történik bármi is a marsi 

légkörben, hány százalék oxigéntartalomra számítunk ilyenkor? 
(Zagyi Péter) 

 
K349. A 19. század elején meglehetősen zavaros volt a magyar kémiai 
szaknyelv, egy-egy kémiai elemnek sok, jelentősen eltérő megnevezé-
sét használták.  
a) Derítsd ki, hogy a következő elnevezések melyik kémiai elemet takar-

ják! 
lomany, napany, kemeny, férjany, menyany, sárgany, szerdany, higany, 
lágyany, nemiszany, arany, bátrany, imany, iblany, ingerlany, édeny, 
ződany 
b) A felsoroltak egyike mindegyik másik kémiai elemmel alkot vegyüle-

tet, némelyikkel többet is. Írd fel ezeknek a vegyületeknek a képletét! 
(Zagyi Péter) 

 
K350. 2020. január 13-án publikálták azt a tanulmányt, amelyben be-
számolnak az eddig ismert legősibb anyagról, amit a Földön találtak. 
Egy 1969-ben lezuhant meteoritban olyan szilícium-karbid-szemcséket 
(méretük a μm-es tartományba esik) találtak, amelyek akár 7 milliárd 
évesnél is idősebbek lehetnek. Ez azt jelenti, hogy a Naprendszeren 
kívül keletkeztek, annál több milliárd évvel korábban, a Napnál jóval 
idősebb csillagokban. Az ilyen idős, nem földi és nem naprendszeri 
eredetű minták korának meghatározása nem egyszerű feladat, a ha-
gyományos eljárások nem működnek. Egy lehetőség a minta 21Ne-
tartalmának meghatározása: ez az izotóp a kozmikus sugárzás hatására 
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keletkezik többé-kevésbé ismert sebességgel. Minél több 21Ne-t talál-
nak a szemcsében, annál több időt töltött a világűrben. 
Az egyik SiC szemcse (tömege 2,0·10–9 g) analízise során a 21Ne-
tartalmat 1,98±0,15 ·10–6 cm3/g-nak mérték. (A gáz térfogatát standard 
légköri nyomásra és 25 °C-ra adták meg.) Szinte hihetetlen, hogy ma 
már lehetséges ilyen kis mennyiségű anyag meghatározása is. 
Hány 21Ne atom lehetett a vizsgált SiC szemcsében? 

(Zagyi Péter) 
 

K351. A likopin többek között a paradicsomban megtalálható hosszú 
szénláncú szénhidrogén. Számos megbízható vizsgálat mutatja, hogy a 
fogyasztása hatékonyan képes csökkenteni több betegség kialakulásá-
nak kockázatát (pl. szív- és érrendszeri megbetegedések, prosztata-
rák). Javasolt tehát sok paradicsomot fogyasztani. 
A helyzet azonban nem ilyen egyszerű. Kutatások bizonyították, hogy a 
paradicsomban megtalálható likopin döntő része az all-transz izomer, 
vagyis az, amelyikben minden kettős kötés transz konfigurációjú. En-
nek a biológiai hasznosulása azonban elég rossz, lényegesen rosszabb 
azokhoz az izomerekhez képest, amelyekben egy kettős kötés cisz kon-
figurációjú. 
a) Rajzold fel az all-transz-likopin szerkezetét! 
b) Hány különböző likopin-izomer létezik egyetlen cisz konfigurációjú 

kettős kötéssel? 
Részletes vizsgálatok azt is kiderítették, hogy a paradicsom hőkezelése 
növeli a cisz-izomerek arányát, ezért célszerű – más gyümölcsöktől és 
zöldségektől eltérően – nem nyersen enni a paradicsomot. Sőt bizo-
nyos anyagok jelenléte katalizálja ezt az izomerizációt, így ilyen anya-
gokkal együtt sütve-főzve a paradicsomot, jelentősen növelhetjük a 
likopin hasznosulását, vagyis fokozhatjuk jótékony hatását. Ilyen anya-
gok például a jód, a diallil-triszulfid, a lentionin és az allil-izotiocianát. 
c) Javasolj olyan élelmiszereket, amelyekkel – ennek alapján – célszerű 

együtt főzni a paradicsomot! 
(Zagyi Péter) 
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K352.* A száraz levegő összetétele az alsó légkörben jó közelítéssel 
állandó: 78,08% nitrogén, 20,95% oxigén, 0,93% argon és a 0,04% 
szén-dioxid. A levegő maximális nedvességtartalma viszont erőteljesen 
változik a hőmérséklettel. 0 °C-on 610 Pa a telített vízgőznek megfelel-
tethető nyomás (az ún. parciális nyomás), míg 25 °C-on ennek 5,13-
szorosa. 
a) Milyen tartományban változhat 101325 Pa légköri nyomáson a ned-

ves levegő száraz levegőhöz viszonyított relatív sűrűsége (ρned-

ves/ρszáraz) 0 °C-on, 25 °C-on, valamint 100 °C-on? 
b) Száraz és vízgőzzel telített levegő azonos mennyiségével töltünk meg 

két egyforma edényt 25 °C-on. Mekkora térfogatú edények esetén 
lenne várható, hogy más értéket mutasson a 0,001 g pontossággal 
dolgozó mérlegünk? 

(Magyarfalvi Gábor) 
 
K353.* A szerves kémiai analitikából jól ismert Fehling-reagens elké-
szítéséhez rézgálicot, kálium-nátrium-tartarátot és nátrium-hidroxidot 
1:3,8:5,8 mólarányban oldanak fel vízben úgy, hogy a kapott oldat réz-
ion-koncentrációja 0,217 mol/dm3 legyen. 
a) 1 dm3 Fehling-oldat elkészítéséhez hány grammra van szükség az 

egyes összetevőkből? 
Részletes vizsgálatok kimutatták, hogy ebben az erősen lúgos oldatban 
a legnagyobb koncentrációban jelen lévő részecske a [Cu(tart)2]6– ion. 
Ebben a képletben a tart rövidítés a borkősav savmaradékionját jelöli. 
b) Rajzold fel ennek az ionnak a konsitúcióját! 
A b) feladatban szereplő komplex aniont tartalmazó sót is előállítottak. 
A kísérlet leírása szerint 3,960 g NaOH-t és 2,402 g borkősavat oldottak 
vízben, majd 878 mg réz(II)-hidroxidot adtak az elegyhez. A kapott 
oldatból végül 2,85 g sót tudtak kikristályosítani, ami 48,3%-os kiter-
melésnek felelt meg. 
c) Mi az előállított só képlete? 

(Zagyi Péter) 
 
K354.* Az etén (etilén) fontos szerepet tölt be a növényekben zajló 
biokémiai folyamatok szabályozásában (pl. a gyümölcsök érésében, a 
virágok hervadásában vagy a levelek lehullásában). Gyakorlatilag a 
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növény minden részében termelődik, mégpedig egy kémiai szemmel 
elég szokatlan szerkezetű vegyület (Y) enzimatikus oxidációjával: 

Y + ½ O2 = C2H4 + HCN + CO2 + H2O 

Y egy telített szénláncú α-aminosav (molekulájában –NH2 és –COOH 
csoport is található). 
a) Mit jelent a fent használt α jelölés? 
b) Mi Y összegképlete? Rajzold fel a konstitúcióját! 
c) Mint az aminosavak általában, Y is ikerionos szerkezetű szilárd hal-

mazállapotban. Rajzold fel az ikerion szerkezetét! 
Etilén képződik egy viszonylag egyszerű vegyület hidrolízisével (vízzel 
való reakciójával) is semleges vagy lúgos közegben. Használják is az 
élelmiszeriparban érésszabályozóként, mivel bomlás-
termékei közönséges, ártalmatlan anyagok.  
d) Mi az X atom, ha tudjuk, hogy 82 mg-jának hidrolízisé-

vel 13,9 cm3 légköri nyomású, 25 °C-os etilén képző-
dik? 

e) Írd fel a vegyület hidrolízisének egyenletét! 
f) A vegyület jól oldódik vízben, általában tömény vizes oldatban for-

galmazzák. Hogyhogy nem hidrolizál az oldatban? 
(Zagyi Péter) 

 
H321. Az atomok elektronegativitását (EN) két atom között kialakuló 
kötés jellegének előzetes megbecslésére használják. Az elektronegativi-
tás kiszámítására többféle definíció is létezik, leggyakrabban a Pauling-
féle elektronegativitási skála használatos. A Pauling-skála a következő 
módon definiálja két atom elektronegativitásának különbségét: 

𝐾𝐾 ∙ (EN𝐴𝐴 − EN𝐵𝐵)2 = 𝐸𝐸𝑘𝑘ö𝑡𝑡(𝐴𝐴𝐴𝐴) −�𝐸𝐸𝑘𝑘ö𝑡𝑡(𝐴𝐴𝐴𝐴) ∙ 𝐸𝐸𝑘𝑘ö𝑡𝑡(𝐴𝐴𝐴𝐴) 
A képletben a kötésfelszakítási energiák (Eköt) kJ/mol egységekben 
értendőek, a K konstans értéke 96,48 kJ/mol, a fluoratomra vonatkozó 
referenciaérték ENF = 3,98, az oxigén fenti összefüggéssel meghatáro-
zott elektronegativitása pedig ENO = 3,44. 
A fenti definíció olyan atomok esetén értelmezhető csak, amelyek egy-
mással létesítenek kémiai kötést. A nemesgázok esetében erre nem 

P
O

OH OH

X
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volt mód egészen a fluorral és oxigénnel alkotott vegyületeik felfedezé-
séig.  

A szilárd XeF6 képződéshője: –338 kJ/mol 
A szilárd XeF6 szublimációs hője: 59 kJ/mol 
A Xe–O kötésfelszakítási energia: 36,4 kJ/mol  
A F–F kötésfelszakítási energia: 159 kJ/mol 
Az O–O kötésfelszakítási energia: 210 kJ/mol 

A felsorolt adatok segítségével becsüld meg az Xe atom elektronegativi-
tását! 

(Lázár Armand) 
 
H322. A standardpotenciál-táblázatokban található adatok jó kiindu-
lást jelentenek, amikor meg szeretnénk jósolni, hogy egy redoxirekció 
végbemegy-e vagy nem. Természetesen azt fejben kell tartanunk, hogy 
a táblázatban megadott redukciós potenciálok arra a helyzetre vonat-
koznak, amikor a redukciós folyamatban szereplő minden anyag kon-
centrációja standard érték. Ennélfogva a táblázatok standardpotenciál-
jai vagy pH=0 vagy pH=14 esetére vonatkoznak. 
A két körülmény esetén érvényes standardpotenciálok természetesen 
nem függetlenek egymástól. Csupán a Nernst-egyenlet megfelelő al-
kalmazásával is megtalálható a kapcsolat köztük. 
a) Számítsd ki a 2 H2O(f) + 2 e– = H2(g) + 2 OH–(aq) folyamat standard-

potenciálját! Milyen egyensúlyi állandó értékére van szükség a szá-
mításhoz? 

b) Mi lesz a O2(g) + 2 H2O(f) + 4 e– = 4 OH–(aq) folyamat standardpo-
tenciálja, ha ismerjük az oxigén redukciójának standardpotenciálját 
savas közegben O2(g) + 4 H+(aq) + 4 e– = 2 H2O(f) (εo = 1,23 V)? 

Más standardpotenciál-értékek között is teremthető kapcsolat a 
Nernst-egyenlet megfelelő alkalmazásával, ha ismerünk bizonyos 
egyensúlyi állandókat.  
c) Milyen egyensúlyi állandó értéke köti össze a következő két stan-

dard-potenciált?  
Fe(OH)2(sz) + 2  e− = Fe(sz) + 2  OH−(aq)   εo = −0,89 V  
Fe2+(aq) + 2  e− = Fe(sz)     εo = −0,44 V 
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A Nernst-egyenletet megfelelően alkalmazva megmutathatóak további 
kapcsolatok is. Például a  

Fe2+(aq) + 2  e− = Fe(sz) 
Fe3+(aq) + 3  e− = Fe(sz) 
Fe3+(aq) +  e− = Fe3+(aq) 

redukciók standardpotenciáljai sem függetlenek egymástól. 
d) Mi a standardpotenciálok közti kapcsolat, és hogy mutatható ez meg 

a Nernst-egyenletet felhasználva? 
(Magyarfalvi Gábor) 

 
H323. Noha a nukleofil szubsztitúció az alifás vegyületek jellemző re-
akciója, aromás gyűrűk esetén is előfordulhat, ha a gyűrűhöz megfelelő 
számú nagy elektronegativitású atom kapcsolódik. Ennek talán legjobb 
példái a hexafluorobenzol és a pentafluoropiridin. 
a) Hány különböző termék keletkezését várhatjuk ezen két molekula 

esetében, ha (i) egy, (ii) kettő, vagy (iii) három tiofenollal reagálnak 
HF gáz keletkezése mellett? 

Egy hasonló reakció játszódik le a hexafluorobenzol és A anyag között 
is. Ekkor a reagensek 1:1 arányban reagálnak egymással, és két ekviva-
lens HF gáz szabadul fel. A vegyületnek érdekes, égett szaga van. Ha A 
folyadékot savas katalízis mellett benzaldehiddel reagáltatjuk, akkor 
egy fokhagymakrémlevesre emlékeztető szagú, öttagú gyűrűt tartal-
mazó molekula képződését figyelhetjük meg vízkilépés mellett. A ha-
sonló származékok jellemzője, hogy meglepően savasak, például NaH-
del sót képeznek. A folyadék egy grammját elégetve 0,936 g szén-
dioxid, 0,575 g víz és 1,362 g kén-dioxid keletkezését figyelték meg. 
b) Mi volt az A gáz? Írd fel a reakcióegyenleteket! 

(Forman Ferenc) 
 
H324. A digitoxin egy nagyon jól ismert és sokat tanulmányozott ter-
mészetes vegyület, ún. szívglikozid. Fokozza a szívösszehúzódások 
erejét, ami a szívelégtelenség kezelésénél jól jön: több ezer éves múltra 
tekint vissza az alkalmazása (eleinte persze növényi kivonatként). 
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Könnyű azonban túladagolni, és a halálos dózis sem túl nagy. (A krimi-
irodalom egyik kedvelt mérge.)   

 
digitoxin 

 
a) Milyen monoszacharidokból származtatható a digitoxin molekulája? 

Add meg a pontos nevét! 
b) Redukáló hatású cukorszármazék a digitoxin? 
Az alábbi három molekula nagyon hasonlít a digitoxinhoz. Mono-
szacharidjaikat tekintve azonban tartogatnak meglepetést. 
c) Állapítsd meg, hogy mely monoszacharidokból származtatható az A, 

B és C molekula! Melyek a szokatlanok és miért? 
 

 
A 
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B 
 

 
C 

(Kóczán György, Zagyi Péter) 
 
H325. Az eténgázt ezüst katalizátor jelenlétében oxigéngázzal oxidálva 
az A vegyületet kapjuk (a reakció). Az így kapott vegyület a szerves 
vegyipar egyik fontos alapanyaga. A következőkben ennek az anyagnak 
a kémiai reakcióit fogjuk vizsgálni. 
A savas közegben könnyen dimerizálódva egy gyűrűs vegyületet képez 
(B, b). Mindkét vegyület oxigéntartalma 36,32 m/m %. 
Ha az A vegyület oldatába Cs+-ionok jelenlétében kén-dioxidot veze-
tünk, a C gyűrűs vegyület képződik. A reakcióban a kén-dioxid és az A 
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vegyület sztöchiometriai aránya 1:3, és a folyamat során csak a C vegy-
ület keletkezik (c). 
Az A vegyület sav (d), illetve bázis (e) katalízis mellett is polimerizál-
ható. Adott körülmények között a D pentamer szintetizálható. Ebből a 
pentamerből az E tozilát származék állítható elő, amiből NaH bázis 
mellett az F gyűrűs termékhez jutunk. 

HO
X

O
S
O

O NaH F +

SO3Na

+

E, C17H28O8S  
a) Rajzold fel az A-F vegyületek szerkezetét! Írd fel az a-e átalakítások 

rendezett egyenletét!  
b) Vázold a d-e átalakítások mechanizmusát nyílt láncú trimerek kép-

ződéséig! 
c) A C és F vegyületek előállítása során miért fontosak a jelenlévő kat-

ionok, miért nem használható szerves bázis? 
Az így kapható koronaéterek számos érdekes tulajdonsággal bírnak. 
Ezen vegyületek tanulmányozása során a következő kísérleteket haj-
tották végre: 

HO

HO

O

O

O

O O

O O

O

O

O O

O O

O

O

O O

O S

S

O

O O

O

NaH

G

H1, H2...Hn

 
A G vegyület gyűrűzárási reakciójában a H izomerek elegye keletkezik 
(H1, H2,…, Hn). A H vegyület(ek) ozonolízisével a megfelelő I vegyüle-
tek keletkeznek (I1, I2,…, In). 
d) Rajzold fel a H-I vegyületek szerkezetét! (A szerkezet lehet sematikus, 

az ismétlődő részek rövidíthetők.) Milyen viszonyban vannak egy-
mással a H vegyületek egyes izomerjei? 

(Varga Szilárd)   


