
1. feladat 
Versenyző rajtszáma:     

Pontszám:  / 4 pont 

 

Válassza ki, hogy az 1 és 2 anyagok közül melyik az 1,3,4,6-tetra-O-acetil-α-D-glükózamin hidroklorid! 

Rajzolja fel a kérdésben szereplő molekula szerkezetét, és értelmezze részletesen a táblázatban 

megadott tulajdonságait! 

 

Oldhatóság 1 2 

- vízben oldódik nem oldódik 

- tel. Na2CO3 oldatban nem oldódik oldódik 

- EtOAc/víz elegyben oldódik EtOAc-ban,  
ha a vizes fázis pH-ja 9 

oldódik EtOAc-ban,  
ha a vizes fázis pH-ja 3 

 

  



2. feladat 
Versenyző rajtszáma:     

Pontszám:  / 4 pont 

 

Az ábrán látható physostigmine egy alkaloid, amely egy afrikai növényből izolálható. Metil-jodiddal 

történő kezelése során egy kvaterner ammóniumsót képez. Mi ennek a sónak a szerkezete? Válaszát 

részletesen indokolja! 

 

 

  



3. feladat 
Versenyző rajtszáma:     

Pontszám:  / 5 pont 

 

Hogyan állítana elő toluolból szacharint? Írja fel az egyes reakciólépéseket és a szükséges 

reagenseket!  

 

 

 

  



4. feladat 
Versenyző rajtszáma:     

Pontszám:  / 5 pont 

 

Az alábbi Fischer-projekcióval megadott 1-4 sók közül melyeknek egyezik meg az oldhatósága? 

Válaszát indokolja! 

 

 

 

  



5. feladat 
Versenyző rajtszáma:     

Pontszám:  / 6 pont 

 

Adja meg az alábbi reakció mechanizmusát! 

 

 

 

 

  



6. feladat 
Versenyző rajtszáma:     

Pontszám:  / 8 pont 

 

Adja meg az 1, 3 és 4 vegyületek szerkezetét!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



7. feladat 
Versenyző rajtszáma:     

Pontszám:  / 8 pont 

 

A bemutatott cukorszármazékok (1, 2, 3) a C-4 atomon különböző szubsztituenst tartalmaznak. 

Mindhárom reakcióját vizsgáljuk nátrium-aziddal dimetil-szulfoxidban történő melegítéssel. Az 1 

vegyület esetében két terméket kapunk, az egyik tartalmaz nitrogént, a másik nem. A 2 reakciója 

egyetlen termék képződéséhez vezet, amely nem nitrogéntartalmú. Adja meg a reakciók termékeinek 

szerkezetét, és indokolja a válaszát! A 3 esetében a reakció kivitelezése biztonsági okokból nem 

célszerű. Mi ennek az oka? 

 

 

 

 

 

 

  



8. feladat 
Versenyző rajtszáma:     

Pontszám:  / 10 pont 

 

Tegyen javaslatot az 5 képletű tiokarbamid-származék szintézisére piridinből (1) kiindulva! Az 

átalakításokhoz kereskedelemben beszerezhető vegyszereket használhat. 

 

 

 

 

 

 

 

  



9. feladat 
Versenyző rajtszáma:     

Pontszám:  / 10 pont 

 

Egy C7H12O2 összegképletű vegyületről az alábbi 1H és 13C NMR spektrumokat vették fel CDCl3 

oldószerben, 400 MHz-es készüléken. Állapítsa meg a vegyület szerkezetét, végezze el a jelek 

hozzárendelését! Válaszát indokolja! 

 

 

 

 

  



10. feladat 
Versenyző rajtszáma:     

Pontszám:  / 10 pont 

 

Az 1 vegyület híg savas oldatban a 2 köztiterméken keresztül lassan a C6H10O3 összegképletű 3 

vegyületté alakul. A 3 vegyület karbonilcsoportot tartalmaz, de híg KHCO3 oldatban nem oldódik. 

Adja meg a reakcióban keletkező 2 köztitermék és a 3 végtermék szerkezetét! Milyen szerves 

melléktermék keletkezik még a reakció során? 

 

 

 

  



11. feladat 
Versenyző rajtszáma:     

Pontszám:              / 12 pont 

 

Az 1 vegyület (összegképlet: C9H9NO5) öt lépésben a 6 szulfoxiddá alakítható az A)-E) reakciók 

megfelelő sorrendben történő alkalmazásával, míg savas hidrolízise a C8H5NO4 összegképletű 7 

molekulát eredményezi.  

Állapítsa meg az 1-5 és 7 vegyületek szerkezetét, és adja meg a szintézislépések helyes sorrendjét! 

  

Reakciók : 

A) 2-merkapto-tiofén, Cu2O, piridin/DMF, hevítés 

B) H2-Pd/C, EtOH 

C) 1. NaH, THF; 2. MeI  

D) m-CPBA (m-klór-perbenzoesav) 

E) 1. NaNO2, HCl, 0-5°C; 2. CuI 

 

 

 

  



12. feladat 
Versenyző rajtszáma:     

Pontszám:  / 12 pont 

 

Adja meg az 1-6 vegyületek szerkezeti képletét az alábbi reakciósorban: 

 

 

  



13. feladat 
Versenyző rajtszáma:     

Pontszám:  / 12 pont 

 

A C9H10 összegképletű 1 vegyület az alábbi ábrán megadott reakciókkal jellemezhető. Adja meg az 1-5 

vegyületek szerkezetét! 

 

 

  



14. feladat 
Versenyző rajtszáma:     

Pontszám:  / 15 pont 

 

Az 1 vegyület benzolos oldatban 102 oC hőmérsékletre hevítve a 2 izomerré alakul. Tegyen javaslatot 

az átalakulás mechanizmusára! 

 

 

  



15. feladat 
Versenyző rajtszáma:     

Pontszám:  / 15 pont 

 

A Diels–Alder-cikloaddíciós reakció a reaktánsok kölcsönös orientációjától függően különböző 

geometriai izomerekhez vezethet. Ha a ciklopentadiént maleinsav-anhidriddel reagáltatjuk, a 

körülményektől függően endo- vagy exo-terméket kapunk: 

 

A fentiek alapján magyarázza meg az alábbi kísérleti tapasztalatokat! 

Ha a ciklopentadiénből és a maleinsav-anhidridből ekvimoláris mennyiséget 100 °C-ra melegítünk, 

egy C9H8O3 összetételű 1 vegyületet kapunk. Ha az 1 vegyületet metanolfelesleggel erős sav 

jelenlétében forraljuk, akkor a 2 (C11H14O4) vegyületet kapjuk. A 2 vegyület brómos vízzel az alábbi 

egyenlet szerint reagál: 

C11H14O4 (2) + Br2 + H2O = C10H11BrO4 (3) + HBr + CH3OH 

Ha furánt reagáltatunk maleinsav-anhidriddel, akkor a C8H6O4 összegképletű 4 vegyülethez jutunk, 

melynek metanollal savas közegben végzett reakciója a C10H12O5 összegképletű 5 vegyületet 

eredményezi. A 5 reakciója brómos vízzel az alábbiak szerint játszódik le.  

C10H12O5 (5) + Br2 = C10H12Br2O5 (6) 

Rajzolja fel az 1-6 vegyületek szerkezeti képletét! 

 


