
 
 

Szerves Kémiai Problémamegoldó Verseny 
 

2014. április 25. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Név: 

E-mail cím: 

Egyetem: 

Szak: 

Képzési szint: 

Évfolyam: 
 

Pontszám: 



 
Név:       Pontszám:  / 3 pont 

 

1. feladat        

Adja meg a hiányzó vegyületek szerkezeti képletét! 

 

 

 

 
 



 
Név:       Pontszám:  / 4 pont 

 
2. feladat 
Az ábrán látható vegyületnek 

a) hány sztereoizomerje, 

b) hány enantiomerje van? 

c) Rajzolja le annak a sztereoizomernek a képletét, amelyikben a kettős 

kötés E geometriájú, a hozzá legközelebb eső kiralitáscentrum S, a 

többi kiralitáscentrum pedig R abszolút konfigurációjú. 

 

 
 

 



Név:       Pontszám:  / 4 pont 

 

3. feladat 
Az ábrán látható 1-4 vegyületek konstitúciós izomerek, melyek üvegeiről 

leesett a cimke. Az a)-c) kísérletek eredményeit a következő táblázatban 

foglaltuk össze:  

 
a) 5%-os vizes NaHCO3-tal való reakció 

b) Tollens-próba (ezüsttükör-próba) 

c) Reakció Jones-reagenssel (króm-trioxidos-próba) 

 

A kísérletek eredményei alapján határozza meg az 1-4 vegyületek 

szerkezetét! 

 

 NaHCO3 (aq) Tollens-próba Jones-reagens 

1 
Nem történt 

változás. 

Nem történt 

változás. 

Nem történt 

változás 

2 
Nem történt 

változás. 

Ezüsttükör 

képződött. 

A reagens 

narancssárga 

színe zöldre 

változott. 

3 

Gáz szabadult 

fel, mely 

megzavarosította 

a Ca(OH)2-

oldatot. 

Nem történt 

változás. 

Nem történt 

változás. 

4 
Nem történt 

változás. 

Nem történt 

változás. 

A reagens 

narancssárga 

színe zöldre 

változott. 



Név:       Pontszám:  / 4 pont 

 

4. feladat 
D-glükóz és D-galaktóz acetonnal kénsav és ZnCl2 katalizátor jelenlétében 

reagál. Milyen vegyületek keletkeznek a két monoszacharidból kiindulva? 

 



 
Név:       Pontszám:  / 5 pont 

 

5. feladat 
Adja meg az 1-5 vegyületek szerkezeti képletét! 

 

 
 
1 vegyület 1H NMR spektruma: 

 
5 vegyület 1H NMR spektruma: 

 



 
Név:       Pontszám:  / 6 pont 

 
6. feladat 
Egy D-aldopentóz (1) Ruff-lebontásával egy aldotetrózt (2) kapunk.  

A 2 vegyület nátrium-borohidrides redukciójával optikailag aktív alditolt 

kapunk, melynek 13C NMR spektrumában két jel található.  

Az 1 vegyület nátrium-borohidrides redukciójával kapott alditol nem optikailag 

aktív. 

Ha az 1 vegyületet Kiliani-Fisher szintézis kiindulási anyagaként alkalmazzuk, 

két aldohexózt kapunk (3 és 4).  

A 3 vegyület nátrium-borohidrides redukciójával kapott alditol (5) 13C NMR 

spektrumában 3 jel található. 

A 4 vegyület nátrium-borohidrides redukciójával kapott alditol (6) 13C NMR 

spektrumában 6 jel található. 

Adja meg az 1-6 vegyületek szerkezeti képletét! 

 



 
Név:       Pontszám:  / 6 pont 

 

7. feladat 
Az alább látható reakcióban képződő termék csillaggal jelzett szénatomja (*) a 

kiindulási vegyület melyik szénatomjának felel meg? 
 

 

 

Adja meg a reakció mechanizmusát! 

 



 
 

Név:       Pontszám:  / 6 pont 

 

8. feladat 
Javasoljon szintézisutat az 1 vegyület propénből történő előállításához! (A 

célvegyület szénvázának valamennyi szénatomja propénből származik.) 
 

 
 



 
Név:       Pontszám:  / 7 pont 

 

9. feladat 
A hibiszkuszból izolált ambrettolide (8) előállítható az 1 vegyületből a 

táblázatban megadott reakciókkal. Adja meg a szintézis reakcióegyenleteit! 

 

 

 

 

Reakciólépés Reaktáns Reagens Termék 

1 1 H3O+, hevítés 2 

2 2 HBr 3 

3 3 EtOH, H2SO4 4 

4 4 Zn, EtOH 5 

5 5 AcONa, AcOH 6 

6 6 
1. KOH, EtOH 

2.  H3O+ 
7 

7 7 hevítés 8 

 



 
Név:       Pontszám:  / 7 pont 

 

10. feladat 
Az alábbi átalakulás Ritter-reakció néven ismert. Adja meg az átalakulás 

mechanizmusát! 

 

 
 

 



 
Név:       Pontszám:  / 8 pont 

 

11. feladat 
A szelegilin felfedezése a magyar gyógyszerkutatás egyik sikertörténete, amit 

a Parkinson-kór kezelésére alkalmaznak.  

Szintézisének kiinduló vegyülete az 1-fenilpropán-2-on (fenilaceton). 

Az alábbi reagensek segítségével vázoljon fel egy lehetséges szintézisutat a 

szelegilin előállítására: 

a) D-borkősav 

b) propargil-bromid 

c) metil-amin  

d) Pd, H2 

e) NaOH  

 

 

 
 

 



 
Név:       Pontszám:  / 10 pont 

 

12. feladat 
Az 1-3 vegyületekből kiindulva 2 vagy 3 reakciólépésben megkaphatjuk a 4-8 

vegyületeket. Válassza ki az egyes átalakításokhoz szükséges reagenseket a 

megadott a)-l) lehetőségek közül! 

 

 

 

 

a) NaBH4, EtOH 

b) C6H5COOOH, CH2Cl2 

c) PCC, CH2Cl2 

d) CH3ONa, CH3OH 

e) B2H6, THF 

f) H2O2, H2O, NaOH 

g) H3PO4, hevítés 

h) AlCl3, C6H6 

i) O3, CH2Cl2 

j) Br2, CH2Cl2 

k) 20 % KOH, hevítés 

l) C6H5Li, Et2O 

 



 
Név:       Pontszám:  / 10 pont 

 

13. feladat 
A Halides’R’US vállalat raktárában találtak egy vegyületet “akirális alkil 

halogenid – C10H17Br (1)” feliratú üvegben. A menedzsment úgy érezte, hogy 

a vegyület hasznosítható lehet, ezért szeretnék meghatározni a szerkezetét. 

Önt hívták meg tanácsadónak, hogy az elvégzett kísérletek alapján állapítsa 

meg a vegyület szerkezetét. 

 

a) Az 1 vegyület etanolos közegben KOH-dal melegítve két C10H16 

összegképletű vegyületet ad (2 és 3). 

b) Az 1 vegyület gyorsan reagál vizes etanollal, a reakció után az oldat 

kémhatása savassá válik, ezüst-nitrát-oldattal reagáltatva pedig 

ezüst-bromid csapadék válik le. 

c) Az 1 vegyület ózonolízist követő dimetil-szulfidos reakciója acetont 

és egy halogéntartalmú vegyületet eredményez. 

d) A 2 vegyület hidrogénezésével cisz- és transz-1-izopropil-4-

metilciklohexánhoz juthatunk. Ugyanezt a termékelegyet kaphatjuk 

3 vegyület hidrogénezésével is. 

e) Az 1 vegyületet elemi brómmal reagáltatva 4 és 5 akirális 

termékeket kapjuk. 

f) A 2 vegyület ózonolízisét követő H2O2-os kezelésével acetont és 

egy diketont kapunk. 

 

Adja meg 1-5 vegyületek szerkezeti képletét! 

 



 
Név:       Pontszám:  / 10 pont 

 

14. feladat 
Mi a magyarázata annak, hogy az 1,3-difenilpropán-1,3-dion pozitív jodoform-

próbát ad? (A reakcióban 2 mol benzoesav is keletkezik.) 

 



 
Név:       Pontszám:  / 10 pont 

 

15. feladat 
A megadott spektrumok (IR, 1H NMR, 13C NMR) egy C8H8O3 összegképletű 

vegyülethez tartoznak. Rajzolja fel a vegyület szerkezeti képletét! 

 

 
 

 
 



 
 



 
+1 feladat: 

A feladatok megoldása után kérjük, válaszoljon az alábbi kérdésekre! 

• Melyik feladatot találta a legötletesebbnek? 

 

• Melyik példából tanulta a legtöbbet? 

 

• Melyik kérdés érte a legváratlanabbul? 

 

 


