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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. 

 
K355. A kvantumpöttyök olyan félvezetőszemcsék, amelyeknek a mé-
rete a nanométeres tartományba esik. Felhasználják őket a napenergia 
hasznosításában, tüzelőanyag-cellákban és a gyógyászatban.  
Egyfajta kvantumpöttyben két elem fordul elő 1:1 anyagmennyiség-
arányban. A 4 nm átmérőjű kvantumpötty 1238 atomot, 51996 protont 
tartalmaz, és tömege 2,058⋅10−19 gramm. A két elem a periódusos rend-
szer azonos mezőjében, szomszédos periódusban található. 
Mekkora a kvantumpötty sűrűsége és milyen atomok alkotják? 

(Borbás Réka) 
 
K356. A homeopátia széles körben ismert, ám erősen vitatott orvoslási 
módszer. Alaptételeit S. Hahnemann fektette le, elmélete szerint a 
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betegségek az életerő elhangolódásán alapulnak. A homeopátiás szerek 
előnyeként kiemeli, hogy a többi gyógyszerhez képest ezeknek nincse-
nek mellékhatásai. A készítményeket nagymértékű hígítással állítják elő, 
az ilyen hígítások során pedig elmélete szerint az anyagoknak új, gyó-
gyító tulajdonságai tárulnak fel, sőt, azok minél hígabbak, annál erősebb 
a szer hatása. Az egyik gyakran alkalmazott hígítás a C- vagy CH-poten-
cia: ilyenkor a hatóanyagot („őstinktúrát”) mindig a százszorosára hígít-
ják és minden egyes hígítási lépésnél tízszer összerázzák (CH200 esetén 
például a hígítást 200-szor végzik el). 
a) 0,5 g hatóanyagból CH6-os potenciájú terméket készítenek, a hígítás-

hoz laktóz-monohidrátot és szacharózt használnak. Számítsd ki, hogy 
leghamarabb hány év alatt tudjuk a 0,5 g hatóanyagot bejuttatni a 
szervezetünkbe? A CH6 potenciálú készítmény adagolási útmutatója 
szerint 1 adag tömege 1 g, és naponta maximum 3 adagot szedhetünk 
be. 

b) Hányszor több hatóanyag-molekulát juttatunk a szervezetünkbe, ha 
egy nap beveszünk 1 db Kalmopyrin tablettát, aminek hatóanyaga 
tablettánként 500 mg acetil-szalicilsav, mint ha beveszünk egy nap 3 
adag említett homeopátiás szert? A homeopátiás hatóanyag moláris 
tömege 225 g/mol. 

(Bacsó Zsófia Réka) 
 
K357. A légúti bakteriális megbetegedések egyik hatásos ellenszere a 
mai napig is a penicillin és annak származékai. Egy kombinált gyógy-
szerben az amoxicillint és a klavulánsavat keverik össze a legjobb hatás 
elérésére. A gyerekek számára az ajánlott mennyiség egy adagban a fenti 
két hatóanyagból 25 mg/testtömeg kg és 18 mmol/testtömeg kg (az 
előző sorrendben). Mindkét anyag biológiai felezési ideje (az az idő, ami 
ahhoz szükséges, hogy biológiai úton a szervezetben a mennyisége meg-
feleződjék) 1 óra.  
Egy olyan gyógyszert szeretnénk előállítani, amelyből 100 cm3 szusz-
penzió készíthető, és egy 20 kg testtömegű gyermeknek egy adagot 
5,0 cm3 térfogatú szuszpenzióban lehet beadni.  
a) Mekkora tömegű amoxicillint és klavulánsavat keverjünk bele a 

100 cm3 szuszpenzióhoz előkészített üvegbe? 



 

78                                                                                                                             Gondolkodó 

b) Ha a 20 kg tömegű gyermek bevette az előírt anyagot, akkor 4 óra el-
teltével mekkora lesz a szervezetében az amoxicillin és a klavulánsav 
mennyisége? 

                 
Az amoxicillin és a klavulánsav szerkezete.   

(A szakaszok végpontjai szénatomokat jelölnek, amelyhez annyi hidro-
génatom kapcsolódik, hogy a szén négy kovalens kötést létesítsen.) 

(Borbás Réka) 
 

K358. Egy katangai színes ásvány tapasztalati képlete MeOx(H2O)y. Ha 
1,000 grammját 520 °C-ra hevítjük, akkor az ásvány oxigéngázra, vízre 
és MeO3 összegképletű fém-oxidra bomlik. A képződő gázokat egy 
0,5000 dm3-es tartályban összegyűjtve 200,0 °C-on a tartály nyomása 
94,62 kPa, 25,00°C-on 9,79 kPa. 25°C-on a lecsapódott víz párolgásából 
származó (parciális) nyomás 3,17 kPa.  
Mi az ásvány képlete? Milyen oxidációs állapotban van a fém az ásvány-
ban? 

(Borbás Réka) 
 

K359. Az arany nanorészecskék jól alkalmazhatók a gyógyászatban hi-
pertermiás kezelésre, mivel elnyelik a fényt, felmelegszenek, és ezáltal 
roncsolódnak azok a sejtek (célszerűen rákos sejtek), amelyek feldúsul-
tak arany nanorészecskékben. Az aranyszemcséket ionjaiból kémiai 
úton, redukcióval állítják elő a kívánt méretben, majd bevonják, hogy a 
szemcsék ne tapadjanak össze, aggregálódjanak, és kolloid oldatként 
hasznosítják. Az arany nanorészecskék mérete áltanában 5-100 nm kö-
zött változik, de egységes méretűekre készítik. A kis méretű szemcsék a 
kék és zöld fényt elnyelik, a vöröset visszaverik, így az 5 nm szemcseát-
mérőjű aranykolloid vöröses színű. Ahogy a szemcseátmérő nő, úgy 
egyre több fényt nyel el a vörös tartományból, és válik egyre lilásabb 
színűvé. 
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Az arany sűrűsége 19,3 g/cm3. Az 5 nm szemcseátmérőjú aranykolloid 
koncentrációja 5,47⋅1013 db/cm3. 
a) Számítsd ki, hogy mekkora egy 5 nm átmérőjű aranyszemcséket tar-

talmazó kolloid fajlagos felülete (azaz egy tömegegységre eső felület 
nagysága)! 

b) Mekkora az arany tömegkoncentrációja a kolloid oldatban g/cm3 egy-
ségben kifejezve? 

c) Mekkora az arany összfelülete 1 cm3 oldatban? 
d) Hány 2,28⋅10–19 m2 alapterületű molekulával lehetne beborítani 

egyetlen aranyszemcsét? (Ez a terület egy kb. 550 pm átmérőjű szén-
hidrogén kettős lánc keresztmetszete.)  

A 30 nm szemcseátmérőjű aranykolloid koncentrációja viszont 
1,79⋅1011 db/cm3. 
e) Hogyan változik a fajlagos felület, a tömegkoncentráció és az 1 cm3-

ben lévő összfelület a nagyobb szemcseméret esetén?  
(Borbás Réka) 

 
K360.* Az arany nanorészecskéket a kemoterápiában és a radioterápi-
ában egyaránt alkalmazzák a rákos megbetegedések kezelésére. Ahhoz, 
hogy az aranyrészecskék át tudjanak hatolni a sejtmembránon, be kell 
vonni egy alkalmas anyaggal. Az aranyszemcsék egyik lehetséges bevo-
nata a polietilénimin (PEI). Ez egy olyan polimer, amelyet az etán-1,2-
diamin (NH2-CH2-CH2-NH2) polikondenzációjával nyerhetünk. (A poli-
kondenzáció során két molekula ammóniamolekula kilépése mellett 
kapcsolódik össze.) A polimer erősen elágazó: a láncban egy nitrogén-
atomhoz kettő vagy három szénatom kapcsolódhat, ez utóbbi típusú nit-
rogénatomoknál ágazik el a polimer.  

 
A PEI molekula egy olyan részlete, amelyben mindhárom típusú nitrogén-

atomra látunk példát 
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Egy szintetizált PEI polimerben 55,81 m/m% szén, 11,63 m/m% hidro-
gén, és ezen kívül nitrogén van. Kimutatták, hogy a másodrendű szén-
atomokhoz viszonyítva a másodrendű nitrogénatomok (amelyekhez két 
szénatom kapcsolódik) aránya 13,64%.  
Mi a polimer tapasztalati képlete? A nitrogénatomok mekkora része alkot 
elágazásokat? 

(Borbás Réka) 
 
K361.* Az etán-1,2-diamin egy gyenge, kétértékű bázis. Az egyes lépé-
sekhez tartozó bázisállandók: 

NH2-CH2-CH2-NH2 + H2O ⇌ N+ H3-CH2-CH2-NH2 + OH–      
 𝐾𝐾𝑏𝑏1 = 7,41 ∙ 10−5 
 

N+ H3-CH2-CH2-NH2 + H2O ⇌ N+ H3-CH2-CH2-NH3
+ + OH–      

 𝐾𝐾𝑏𝑏2 = 6,33 ∙ 10−8 

A bázisból 0,100 mol/dm3 töménységű oldatot készítünk úgy, hogy az 
oldat kémhatását (pufferrel) pH = 10-re állítjuk be. 
Mi az etán-1,2-diamin két protonált formájának koncentrációaránya az 
oldatban? 

(Borbás Réka) 
 
K362.* A ciszplatint 1845-ben állította elő Peyronne, ezért a vegyületet 
sokáig Peyronne-sónak nevezték. Sikeresen alkalmazható a rákkezelés-
ben, mivel a DNS újraíródását gátolja úgy, hogy a DNS egyik bázisához 
kapcsolódik. A ciszplatin összegképlete [PtCl2(NH3)2]. 
a) Mi a központi ion töltése? 
A szervetlen vegyületek esetében középiskolában ritkán beszélünk izo-
mériáról. A vegyület neve viszont sejtetni engedi, hogy itt a térizomerek-
nek fontos szerepe lehet. Ha van ciszplatin, akkor kell, hogy legyen 
transzplatin is. A transzplatinban az azonos ligandumok egymással 
szemben, a ciszplatinban pedig egymás mellett helyezkednek el. 
b) Rajzold fel a két izomer szerkezeti képletét!  Milyen a komplex vegyü-

let térszerkezete? 
Az emberi szervezetben 37 °C-on az alábbi folyamatok mennek végbe. 
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[PtCl2(NH3)2] + H2O = �PtCl(H2O)(NH3)2�+ + Cl− 
�PtCl(H2O)(NH3)2�+⇌ [PtCl(OH)(NH3)2] + H+ 

Az első folyamat lényegében egyirányú, a második folyamat egyensúlyi 
állandója 2,75⋅10–7. A végtermék kisebb reakciókészségű, mint a közti-
termék.  
A gyógyászatban a ciszplatin hatásos koncentrációjának maximuma 
48 µmol/dm3 körül van. Ez azt jelenti, hogy ekkora koncentráció mellett 
fejti ki a ciszplatin a legjobban a hatását. 
c) Ilyen koncentráció mellett mennyi a �PtCl(H2O)(NH3)2�+ és 

[PtCl(OH)(NH3)2]+ koncentrációjának aránya a vérben és a sejtplaz-
mában? 

A vér pH-értékét vegyük 7,4-nek, a sejtplazmáét 5,5-nek ([H+] = 3,98⋅10–

8 és 3,16⋅10–6 mol/dm3). 
(Borbás Réka) 

 
Szokás szerint a H feladatsor utolsó fordulójába az idei, isztambuli 
Nemzetközi Kémiai Diákolimpia felkészítő feladatai közül válogat-
tunk. 
 
H326. Az ammóniának fontos szerepe van a szervezet metabolizmusá-
ban, és anyagcserezavarok esetében megjelenhet a kilélegzett levegő-
ben. Gyors és érzékeny műszeres kimutatása tehát fontos analitikai fel-
adat.  
Egy optikai szálba beépített specifikus porfirin-származék segítségével 
sikerült egy ilyen érzékelőt alkotni, ugyanis a szál fényátbocsátása am-
mónia hatására megváltozik. Megfelelő spektrométer segítségével kü-
lönböző ammóniakoncentrációk mellett vizsgálták a műszerrel kapható 
eredményt. Az ábra és a táblázat tartalmazza az eredményeket, ame-
lyekre megfelelő formában lineárisan változó (𝑦𝑦 = 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑏𝑏) kalibrációs 
görbét tudtak illeszteni.  
Hogy néz ki a kalibrációs görbe egyenlete? Ha egy vesebeteg lélegzete ese-
tén a szenzor válasza –3,812% , akkor mennyi benne az ammónia koncen-
trációja? 



 

82                                                                                                                             Gondolkodó 

 

[NH3] (ppm) Szenzor válasz (%) 

0,500 
1,00 
2,00 
4,00 
7,00 
9,00 
11,0 
20,0 
25,0 
30,0 

–0,2540 
–0,7590 
–1,354 
–1,838 
–2,255 
–2,500 
–2,600 
–2,947 
–3,152 
–3,256 

 
(török feladat) 

 
H327. A 2019-es év nem csupán a periódusos rendszer, hanem a Mar-
kovnyikov-szabály 150. évfordulója is volt. Markovnyikov egy nagyon 
fontos szerves kémiai iskola képviselője volt (Butlerov, Zajcev és Wag-
ner mellett). Az ő felfedezésekhez kapcsolódnak a további kérdések. 
A reakciók hátterét röviden bemutatta Kotschy András a 2006/1. KÖ-
KÉL-számban. 
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A Markovnyikov-szabály jól ismert jóslataival bizonyos körülmények 
között épp ellenkező eredmények kaphatóak. Ilyenkor anti-Markovnyi-
kov-addícíóról beszélünk, de az eredmények mögött a magyarázat 
ugyanaz: a reakció irányítását a köztitermékek stabilitása szabja meg. 
Bizonyos esetekben az elektronszerkezetük mellett az egyes atomok 
hozzáférhetősége (az úgynevezett sztérikus hatás) is befolyásolja a re-
akció kimenetét. 
a) Rajzold fel az A-G főtermékek szerkezetét a sztereokémiájuk feltünte-

tésével (az optikai izoméria nem érdekes)! 

 

 
 

Wagner ugyanabban az időben átrendeződési reakciókat figyelt meg, 
amelyeket később Meerwein általánosított, és talált rájuk a Markovnyi-
kov-szabálynál leírttal analóg magyarázatot. Ha a reakciók köztiterméke 
pozitív töltésű szenet tartalmazó karbokation, akkor ez a köztitermék 
hajlamos átrendeződni szomszédos atomok közti csoportvándorlással, 
az úgynevezett Wagner–Meerwein-átrendeződésben. Természetesen, 
ha a köztitermék nem kationos jellegű, akkor nem várható átrendező-
dés. 
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b) A köztitermékeket is figyelembe véve rajzold fel a J-M főtermékek szer-
kezetét, valamint a H és I átalakulásokban használható reagenseket!  

 

 
 

Zajcev szintén Butlerovnál doktorálva találta meg az eliminációkban 
preferált alkének szerkezetére vonatkozó tapasztalati szabályát. 
c) Rajzold fel az O-Q eliminációs termékek és az R vegyület szerkezetét! 

Mi lesz az R hevítésekor keletkező termék szerkezete? 

HBr (1 equiv)
J

H+ / H
2O

K

Cl

L
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HCl
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(török feladat) 

 
H328. Rajzold fel az 1,2,3-trifenilpropán-1,3-diol minden lehetséges szte-
reoizomerjének szerkezetét! Melyek királisak és melyek akirálisak az izo-
merek közül? Milyen fizikai tulajdonságaik alapján lehet a királis izome-
rek közt különbséget tenni? 

(török feladat) 
 
H329. A kén Törökországban is fontos elem… 
a) Vázold fel az elemi kén molekulájának szerkezetét és állapítsd meg 

hány tükörsíkot tartalmaz! 
A molekuláris ként oxigénnel hevítve az A vegyület keletkezik. Ennek 
további katalitikus oxidációja a B vegyületet adja. Ezek vízzel a C és D 
vegyületet adják. D és B savas és maró keverékében jelen van az E mo-
lekulája is.  
b) Vázold fel az A-F molekulák térszerkezetét és írd fel a megemlített re-

akciók egyenleteit! 
A kén klórgázzal való reakciójában az F vegyület keletkezik, ami klórfe-
lesleggel továbbalakul G-vé, amit pl. a gumigyártásban is használnak. G 
és B reakciójában H és A keletkezik. H mérgező anyag, amit klórozószer-
ként használnak szerves reakciókban.  
Gyakori kéntartalmú ásvány a pirit, amiből sósavval egy színtelen, ég-
hető gáz, I keletkezik, ami sok gyógyvízben van jelen, és oxidációjának 
terméke A. 

Br

EtONa O     +    P     +     
Q

Major Minor

1) NHMe2
2) MeI
3) Ag2O, H2O

R Product

főtermék       melléktermék 

termék 
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c) Vázold fel az F-I molekulák szerkezetét és írd fel a megemlített reak-
ciók egyenleteit! 

Egy gyógyvízminta vizsgálatát az alábbi módon végezték: 500 ml vízből 
nitrogéngázzal kiűzték az illékony I komponenst. Zárt rendszerben, 
50 ml 0,010 M NaOH oldatban elnyelették, majd a pH-t 6-ra állítva ká-
lium-jodidos jódoldattal reagáltatták. A hozzáadott 12,5 ml oldat 1,0 g 
KI-ot tartalmazott, és jódra nézve 0,030 M volt a koncentrációja. 15 perc 
várakozás után a kapott oldatot keményítő indikátor mellett 0,0500 M 
tioszulfát-mérőoldattal titrálták. A fogyás 9,56 ml volt.  
d) Mi volt a gyógyvíz I tartalma ppm-ben, ha más szennyező nem zavarta 

a mérést? Írd fel a releváns egyenleteket is! 
(török feladat) 

 
H330. Konjugált π-elektronrendszerek alapvető jellegzetességeit már 
egy nagyon durva kvantummechanikai modell is vissza képes adni. Az 
úgynevezett dobozba zárt elektron közelítés egyszerűen csak annyit té-
telez fel, hogy a π-elektronok egy dimenzióban szabadon mozognak a a 
szénváz felett. A rendelkezésükre álló helye hosszát az 

 𝐿𝐿 = 𝑛𝑛𝐶𝐶  × 1.40 Å  

képlettel kaphatjuk, ahol nc a szénatomok száma.  
A Schrödinger-egyenlet megoldása ebben a modellben azt adja, hogy az 
elektron energiája a következő diszkrét értékeket veheti fel: 

𝐸𝐸𝑛𝑛 = −  
𝑛𝑛2ℎ2

8𝑚𝑚𝐿𝐿2 

Itt m az elektron tömege, h a Planck-állandó, és az n egy pozitív egész 
szám. Több elektron esetén itt is érvényesül a Pauli-elv. Vizsgáljuk az 
1,3,5,7-oktatetraén π-elektronjait! 
a) Vázold fel az energiaszinteket diagramon, és jelöld a betöltött állapo-

tokat! Számítsd ki az szintek energiáit és az elektronok összenergiá-
ját! 

b) Milyen hullámhosszú fény képes a legmagasabb betöltött pályán 
(HOMO) lévő elektront a legalacsonyabb betöltetlen pályára gerjesz-
teni? 

(török feladat)   




