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Dovoljeno gradivo in pripomočki:
Kandidat prinese nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik HB ali B, radirko, šilček in računalo brez grafičnega zaslona in
možnosti računanja s simboli. Kandidat dobi ocenjevalni obrazec. Priloga s periodnim sistemom je na perforiranem listu, ki
ga kandidat pazljivo iztrga.
Engedélyezett segédeszközök: a jelölt töltőtollat vagy golyóstollat, HB-s vagy B-s ceruzát, radírt, ceruzahegyezőt, olyan
számológépet hozhat magával, melynek nincs grafikus kijelzője és nem nyújt lehetőséget a szimbólumokkal való számításra.
A jelölt értékelőlapot is kap. A periódusos rendszer a perforált lapon található, amelyet a jelölt óvatosan kitéphet.
SPLOŠNA MATURA

Navodila kandidatu so na naslednji strani.
A jelöltnek szóló útmutató a következő oldalon olvasható.

Ta pola ima 16 strani, od tega 2 prazni.
A feladatlap 16 oldalas, ebből 2 üres.
© RIC 2012
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NAVODILA KANDIDATU
Pazljivo preberite ta navodila.
Ne odpirajte izpitne pole in ne začenjajte reševati nalog, dokler vam nadzorni učitelj tega ne dovoli.
Prilepite kodo oziroma vpišite svojo šifro (v okvirček desno zgoraj na prvi strani in na ocenjevalni obrazec).
Izpitna pola vsebuje 15 nalog. Število točk, ki jih lahko dosežete, je 80. Za posamezno nalogo je število točk navedeno v
izpitni poli. Pri računanju uporabite relativne atomske mase elementov iz periodnega sistema v prilogi.
Rešitve, ki jih pišite z nalivnim peresom ali s kemičnim svinčnikom, vpisujte v izpitno polo v za to predvideni prostor. Pišite
čitljivo. Če se zmotite, napisano prečrtajte in rešitev zapišite na novo. Nečitljivi zapisi in nejasni popravki bodo ocenjeni z
0 točkami.
Pri računskih nalogah mora biti jasno in korektno predstavljena pot do rezultata z vsemi vmesnimi računi in sklepi. Če ste
nalogo reševali na več načinov, jasno označite, katero rešitev naj ocenjevalec oceni.
Zaupajte vase in v svoje zmožnosti. Želimo vam veliko uspeha.

ÚTMUTATÓ A JELÖLTNEK
Figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót!
Ne lapozzon, és ne kezdjen a feladatok megoldásába, amíg azt a felügyelő tanár nem engedélyezi!
Ragassza vagy írja be kódszámát a feladatlap első oldalának jobb felső sarkában levő keretbe és az értékelőlapra!
A feladatlap 15 feladatot tartalmaz. Összesen 80 pont érhető el. A feladatlapban a feladatok mellett feltüntettük az elérhető
pontszámot is. Számításkor a feladatlap mellékletében található periódusos rendszer elemeinek relatív atomtömegét vegye
figyelembe!
Válaszait töltőtollal vagy golyóstollal írja a feladatlap erre kijelölt helyére! Olvashatóan írjon! Ha tévedett, a leírtat húzza át,
majd válaszát írja le újra! Az olvashatatlan megoldásokat és a nem egyértelmű javításokat 0 ponttal értékeljük.
A számítást igénylő válasznak tartalmaznia kell a megoldásig vezető műveletsort, az összes köztes számítással és
következtetéssel együtt. Ha a feladatot többféleképpen oldotta meg, egyértelműen jelölje, melyik megoldást értékeljék!
Bízzon önmagában és képességeiben! Eredményes munkát kívánunk!
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Katere formule spojin so pravilno zapisane?
Mely vegyületek képletei vannak leírva helyesen?
A

CaHCO3

B

Al(NO3)2

C

NaCOOH

D

BaSO4

E

Ca(CH3COO)2

F

Al2(SO4)3

1.1. Zapišite kombinacijo pravilnih formul: ______________________
Írja le a helyes képletek kombinációját:
(3 točke/pont)
2.

Dopolnite preglednico s podatki o spojinah.
Töltse ki a táblázatot a vegyületek adataival.
2.1. V strukturnih formulah označite vezi med atomi in vse nevezne elektronske pare.
A szerkezeti képletekben jelölje az atomok közti kötéseket, valamint az összes nem kötő
elektronpárt.
Molekula
Molekula

CS2

NBr3

H2S

Strukturna
formula
Szerkezeti
képlet

Oblika molekule
A molekula
formája
(6 točk/pont)

2.2. Katera med temi molekulami je nepolarna?
Ezek közül a molekulák közül melyik nem poláris?
Odgovor / Válasz: _______________________________________________________________
(1 točka/pont)
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V posodi s premičnim batom je pri 40 °C 8,80 g ogljikovega dioksida. Premični bat je nastavljen
na prostornini 10,0 L.
Egy mozgódugattyús edényben 40 °C fokon 8,80 g szén-dioxid van. A mozgódugattyú 10,0 L
térfogatra van beállítva.
3.1.

Kolikšen je tlak ogljikovega dioksida pri teh pogojih?
Mekkora a szén-dioxid nyomása ezeknél a körülményeknél?
Račun / Számítás:

Tlak ogljikovega dioksida je: ______________________
A szén-dioxid nyomása:
(2 točki/pont)
3.2.

Izračunajte molsko prostornino plina pri navedenih pogojih.
Számítsa ki a gáz moláris térfogatát a megadott körülményeknél.
Račun / Számítás:

Molska prostornina ogljikovega dioksida je: ______________________
A szén-dioxid moláris térfogata:
3.3.

(2 točki/pont)
Kako bi v posodi povečali tlak te količine ogljikovega dioksida, če temperature ne
spremenimo?
Hogyan növelnénk az ekkora mennyiségű szén-dioxid nyomását az edényben, ha a
hőmérsékletet nem változtatjuk meg?
Odgovor / Válasz: _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________
(1 točka/pont)
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Kalijev superoksid KO2 se uporablja v zaprtih prostorih za regeneracijo zraka. V reakciji med
ogljikovim dioksidom in kalijevim superoksidom nastaneta kalijev karbonat in kisik.
A KO2 kálium-szuperoxidot zárt helyiségekben használják a levegő regenerálása céljából.
A szén-dioxid és a kálium-szuperoxid közötti reakcióban kálium-karbonát és oxigén jön létre.
4.1.

Napišite enačbo reakcije, zapišite tudi agregatna stanja.
Írja le a reakció egyenletét, jelölje a halmazállapotokat is.
Enačba reakcije: ________________________________________________________________
A reakció egyenlete:
(2 točki/pont)

4.2.

Človek pri normalni dejavnosti dnevno izdihne 1000 g CO2. Izračunajte maso kalijevega
superoksida, ki reagira s to količino ogljikovega dioksida.
Normál tevékenységnél az ember naponta 1000 g CO2-t lélegez ki. Számítsa ki a káliumszuperoxid mennyiségét, ami ekkora mennyiségű szén-dioxiddal reagál.
Račun / Számítás:

m(KO2) = ______________________
(3 točke/pont)
5.

V 1,0 L destilirane vode damo po 0,010 mol teh snovi: NH4Cl, Ca(OH)2, NH3, C6H12O6.
1,0 L desztillált vízbe teszünk egyenként 0,010 mol-t a következő anyagokból: NH4Cl, Ca(OH)2,
NH3, C6H12O6.
5.1.

Razvrstite nastale raztopine po naraščajoči električni prevodnosti.
Írja fel a kapott oldatokat az áramvezetésük szerinti növekvő sorrendben.
_________________ < _________________ < _________________ < _________________
(2 točki/pont)

5.2.

Razvrstite nastale raztopine po naraščajoči pH vrednosti.
Írja fel a kapott oldatokat a pH-értékük szerinti növekvő sorrendben.
_________________ < _________________ < _________________ < _________________
(2 točki/pont)
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Plin nitrozil klorid (NOCl) v ravnotežni reakciji razpada na dušikov oksid in klor.
A nitrozil-klorid (NOCl) gáz egy egyensúlyi reakcióban nitrogén-oxidra és klórra bomlik.
2NOCl(g)

6.1.

2NO(g) + Cl2(g)

Napišite izraz za konstanto ravnotežja te reakcije.
Írja le a reakció egyensúlyi állandóját kifejező képletet.
Odgovor / Válasz: _______________________________________________________________
(1 točka/pont)

6.2.

Pri določenih pogojih je v posodi s prostornino 2,0 L v ravnotežju 0,64 mol NOCl in 0,120
mol NO. Konstanta ravnotežja za to reakcijo je Kc = 3,5 · 10–3. Izračunajte ravnotežno
koncentracijo klora pri teh pogojih.
Bizonyos állapotnál egy 2,0 L edényben 0,64 mol NOCl és 0,120 mol NO van
egyensúlyban. A reakció egyensúlyi állandója Kc = 3,5 · 10–3. Számítsa ki a klór
koncentrációját ezeknél az állapotoknál.
Račun / Számítás:

[Cl2] = ______________________
(3 točke/pont)
6.3.

Kako na položaj ravnotežja vpliva zmanjšanje prostornine posode na 1,0 L?
Milyen hatással van az edény térfogatának 1,0 literre csökkenése az egyensúly helyzetére
nézve?
Odgovor / Válasz: _______________________________________________________________
(1 točka/pont)
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V laboratoriju smo izvajali reakcije med različnimi raztopinami. V vsaki čaši smo zmešali po dve
raztopini:
 NaCl in K2SO4
 AgNO3 in KBr
 HNO3 in Na2CO3
Slike predstavljajo submikroskopske prikaze stanj po mešanju raztopin. Molekule vode zaradi
preglednosti niso prikazane.
A laborban különböző oldatok közti reakciókat végeztünk. Minden csészében két-két oldatot
kevertünk össze:
 NaCl és K2SO4
 AgNO3 és KBr
 HNO3 és Na2CO3
A képek szubmikroszkopikusan ábrázolják a keverés utáni állapotokat. Az áttekinthetőség
érdekében a vízmolekulák nicsenek feltüntetve.
7.1.

7.2.

Pod vsako čašo zapišite formuli spojin, katerih raztopine smo zmešali.
Minden csésze alá írja le azoknak a vegyületeknek a képleteit, amelyek oldatait
összekevertük.

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________
(3 točke/pont)

Zapišite formulo oborine, ki je nastala pri reakciji v prvi čaši.
Írja le az első csészében kicsapódott csapadék képletét.
Odgovor / Válasz: _______________________________________________________________
(1 točka/pont)

7.3.

Zapišite urejeno enačbo reakcije, ki je potekla med raztopinama v drugi čaši. Označite
agregatna stanja snovi.
Írja le a második csészében létrejött reakció egyenletét. Jelölje az anyagok
halmazállapotát.
Enačba reakcije / A reakció egyenlete: _____________________________________________
(3 točke/pont)
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V čašah A in B imamo raztopini dveh karboksilnih kislin (RCOOH in R1COOH). Obe raztopini
imata enaki koncentraciji. Molekule vode zaradi preglednosti niso prikazane.
Az A és B csészékben két karboxilsav oldat van (RCOOH és R1COOH). A két oldat
koncentrációja egyenlő. Az áttekinthetőség érdekében a vízmolekulák nicsenek feltüntetve.

A
8.1.

B

V kateri čaši je močnejša kislina? Odgovor utemeljite.
Melyik csészében van az erősebb sav? Indokolja meg a válaszát.
Odgovor / Válasz: _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(3 točke/pont)

8.2.

Primerjajte pH obeh kislin. Vstavite ustrezni znak (<, > ali =).
Hasonlítsa össze a két sav pH-értékét. Írja be a megfelelő jelet (<, > vagy =).
pH(RCOOH) ______ pH(R1COOH)
(1 točka/pont)

8.3.

Za kislino, ki ima večjo konstanto kisline, zapišite enačbo protolitske reakcije.
Írja le azon sav protolitikus reakciójának egyenletét, amelynek nagyobb a savállandója.
Enačba reakcije / A reakció egyenlete: _____________________________________________
(1 točka/pont)
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Navedena je redoks vrsta:
Adva van a következő redox-sor:
Ba2+/Ba, Na+/Na, Al3+/Al, Zn2+/Zn, Pb2+/Pb, H3O+/H2, Cu2+/Cu, I2/I–, Br2/Br–, Pt2+/Pt, Cl2/Cl–
9.1.

V eno epruveto damo kovinski cink v raztopino svinčevih ionov, v drugo epruveto pa damo
kovinski svinec v raztopino cinkovih ionov. Zapišite enačbo reakcije, ki dejansko poteče.
Az egyik kémcsőben ólomionos oldatba fém cinket teszünk, a másikban pedig cinkionos
oldatba fém ólmot. Írja le annak a reakciónak a képletét, anelyik ténylegesen végbemegy.
Enačba reakcije / A reakció egyenlete: _____________________________________________
(2 točki/pont)

9.2.

V dveh epruvetah imamo raztopino klorovodikove kisline. V eno raztopino damo košček
aluminija, v drugo pa košček bakra. Zapišite enačbo reakcije, ki dejansko poteče.
Klórsav oldatunk van két kémcsőben. Az egyikbe egy darabka alumíniumot, a másikba egy
darabka rezet teszünk. Írja le annak a reakciónak a képletét, amelyik ténylegesen
végbemegy.
Enačba reakcije / A reakció egyenlete: _____________________________________________
(2 točki/pont)

9.3.

V prvi epruveti uvajamo plinasti klor v raztopino kalijevega jodida, v drugi epruveti pa
dodamo kristalček joda v raztopino natrijevega klorida. Zapišite enačbo reakcije, ki
dejansko poteče.
Az egyik kémcsőben kálium-jodidos oldatba klórgázt vezetünk, a másikban pedig nátriumklorid oldatba jódkristályocskát teszünk. Írja le annak a reakciónak a képletét, amelyik
ténylegesen végbemegy.
Enačba reakcije / A reakció egyenlete: _____________________________________________
(2 točki/pont)

10. Napišite urejeni enačbi opisanih reakcij. Označite agregatna stanja snovi.
Írja le a leírt reakciók egyenleteit. Jelölje az anyagok halmazállapotát.
10.1. Litijev oksid raztopimo v vodi.
Lítium-oxidot vízben oldunk.
Enačba reakcije / A reakció egyenlete: _____________________________________________
(2 točki/pont)
10.2. Amonijak reagira z bakrovim(II) oksidom. Pri tem nastaneta dva elementa in voda.
Az ammónia reakciója réz(II)-oxiddal. Ezáltal két vegyi elem és víz jön létre.
Enačba reakcije / A reakció egyenlete: _____________________________________________
(2 točki/pont)
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11. Napišite racionalne ali skeletne formule in imena treh aldehidov, ki imajo molekulsko formulo
C5H10O.
Írja le azon három aldehid racionális vagy szerkezeti képletét, amelyek molekulaképlete C5H10O.

11.1.

Racionalna ali skeletna
formula spojine
A vegyület szerkezeti vagy racionális
képlete

Ime spojine
A vegyület megnevezése

(6 točk/pont)

M121-431-1-2M
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12. Napisana so imena štirih organskih spojin:
Le van írva négy szerves vegyület neve:
A: 2-metilpropan-2-ol,
2-metilpropán-2-ol,
B: butan-1-ol,
bután-1-ol,
C: propanojska kislina,
propánsav,
D: 2-metilbutan.
2-metilbután.
12.1. Razvrstite spojine po naraščajočih vreliščih. Na črte napišite črke, s katerimi so označene
organske spojine.
Írja fel a vegyületeket a forráspontjuk szerinti növekvő sorrendben.
____________ < ____________ < ____________ < ____________
(3 točke/pont)
12.2. Katera spojina med navedenimi je najmanj topna v vodi? Napišite njeno molekulsko
formulo.
A felsorolt vegyületek közül melyik oldódik a legkevésbé a vízben? Írja le a
molekulaképletét.
Molekulska formula spojine: ____________________________
A vegyület molekulaképlete:
(2 točki/pont)
12.3. K navedenim organskim spojinam dodamo natrijev hidrogenkarbonat. Katera organska
spojina reagira in kako to zaznamo?
A felsorolt vegyületekhez nátrium-hidrogénkarbonátot adunk. Melyik szerves vegyület
reagál, és hogyan tudjuk ezt?
Odgovor / Válasz: _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________
(2 točki/pont)
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13. Dopolnite reakcijsko shemo. Zapišite strukturne ali racionalne formule glavnih organskih
produktov A, B in C.
Egyészítse ki a reakciósémát. Írja le az A, B és C szerves reakciótermékek szerkezeti vagy
racionális képletét.
H2O / H+

but-2-en

A

CH3COCl

B

K2Cr2O7 / H+
C

13.1.

A

B

C

Strukturna ali
racionalna
formula
spojine
A vegyület
szerkezeti
vagy
racionális
képlete
(6 točk/pont)
14. Dopolnite reakcijsko shemo. Zapišite skeletne ali racionalne formule glavnih organskih produktov
A, B in C.
Egyészítse ki a reakciósémát. Írja le az A, B és C fő szerves reakciótermékek alakzati vagy
racionális képletét.

CHO
KMnO4 / H+

14.1.

A

A

SOCl2

B

B

NH3

C

C

Strukturna ali
racionalna
formula
spojine
A vegyület
alakzati vagy
racionális
képlete
(6 točk/pont)
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15. Predstavljen je del molekule polimera.
Egy polimer molekula egy része van bemutatva az ábrán.

O

CH2

CH2

O

O

O

C

C

O

CH2

CH2

O

15.1. Napišite racionalni ali skeletni formuli monomernih spojin, iz katerih lahko dobimo ta
polimer.
Írja le annak a két monomérnak a racionális vagy alakzati képletét, melyekből ezt a
polimert kapjuk.

Prva spojina / Első vegyület: ____________________________________________________________
(2)

Druga spojina / Második vegyület: _______________________________________________________
(2)
(4 točke/pont)
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