
1. feladat 
Versenyző rajtszáma:     

Pontszám:  / 5 pont 

 

Jelölje meg az alábbi vegyület valamennyi királis szénatomját, és adja meg ezek 

konfigurációját a Cahn–Ingold–Prelog (CIP) konvenció szerint!  

 

 

  



2. feladat 
Versenyző rajtszáma:     

Pontszám:  / 6 pont 

 

1887-ben egy orosz vegyész, Szergej Reformatszkij felfedezte, hogy ha egy α-brómésztert 

oxovegyület jelenlétében cinkkel reagáltat, majd a kapott köztiterméket savas hidrolízisnek 

veti alá, akkor végtermékként egy β-hidroxiésztert kap.  

Az alábbi vegyületek milyen kiindulási anyagokból állíthatók elő Reformatszkij-reakcióval? 

 

 

  



3. feladat 
Versenyző rajtszáma:     

Pontszám:  / 8 pont 

 

Egy C5H8O2 összegképletű karbonsavnak két geometriai izomerje van (1a és 1b). E két 

izomer katalitikus hidrogénezéssel ugyanazt a karbonsavat adja, amely két enantiomerre 

választható szét (2a és 2b).  

a) Rajzolja fel 1a és 1b sztereoképletét és nevezze el őket (használja a Z-E nomenklatúrát)! 

b) Rajzolja fel 2a és 2b sztereoképletét és Fischer-projekcióját és nevezze el őket! 

  



4. feladat 
Versenyző rajtszáma:     

Pontszám:  / 8 pont 

 

Két porüvegben két különböző fehér szilárd anyag van: 1 és 2. Savas hidrolízis után végzett 

analízis szerint 1 és 2 ugyanazt a kristályos D-hexózt adja egyedüli termékként. Vizes 

oldatban az izolált D-hexóz egyensúlyi forgatóképessége: [α]D  +52,7. Forró vízben 1 

oldhatatlan, míg 2 feloldódik és kromatográfiás vizsgálat szerint két komponenst tartalmaz. 

Adja meg az 1 és 2 nevét, valamint rajzolja le a hidrolízis során kapott hexóz Fischer-

projekcióval ábrázolt szerkezetét! 

  



5. feladat 
Versenyző rajtszáma:     

Pontszám:  / 10 pont 

 

A γ-butirolakton az alábbi reakcióegyenleteknek megfelelően alakítható át. Írja fel a 

reakcióban képződő vegyületek szerkezetét és nevét! 

 

  



6. feladat 
Versenyző rajtszáma:     

Pontszám:  / 10 pont 

 

Milyen terméket eredményez a glioxál (etándial) lúggal történő reakciója? Írja fel a képződő 

termék szerkezetét és a reakció mechanizmusát! 

  



7. feladat 
Versenyző rajtszáma:     

Pontszám:  / 10 pont 

 

Adja meg annak a C8H12O2 összegképletű vegyületnek a szerkezetét, amelynek 1H NMR 

spektruma az alábbi ábrán látható (az IR spektrum alapján a vegyület karbonilcsoportot 

tartalmaz)! Rendelje hozzá a jeleket a molekulaszerkezethez! 
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8. feladat 
Versenyző rajtszáma:     

Pontszám:  / 10 pont 

 

Adjon meg egy háromlépéses szintézisutat az alábbi vegyület előállítására a megadott 1-7 

anyagok felhasználásával! Hány sztereoizomerje van a terméknek? 

1. propionsav 

2. metanol 

3. tionil-klorid 

4. nátrium-metoxid 

5. 2-etil-2-metilpentanal 

6. alumínium-triklorid 

7. benzol 

 

  



9. feladat 
Versenyző rajtszáma:     

Pontszám:  / 10 pont 

 

Végzetes járvány terjed a földön, melynek egyedüli ellenszere az alábbi molekula. Mivel az 

emberiség nagy része már kipusztult, kénytelen a saját laboratóriumában fellelhető 

anyagokkal dolgozni. Tervezzen szintézist a hatóanyag előállítására a laboratóriumban 

található vegyszerekből válogatva!  

 

Rendelkezésre álló vegyszerek:  

1 foszfor 

2 etanol 

3 2,2-difenilmetanol 

4 Mg-forgács 

5 etil-akrilát 

6 dietil-éter (vízmentes) 

7 jód 

8 réz(II)-acetát 

9 deszt. víz 

10 piperidin 

11 szilikagél 

12 piridin 

13 toluol 

14 brómbenzol 

15 Pd(PPh)2Cl2 

16 1,5-diklórpentán 

17 cc. HCl(aq) 

  



10. feladat 
Versenyző rajtszáma:     

Pontszám:  / 12 pont 

 

Egy ciklikus tripeptidet szeretnénk előállítani a Lys-Phe-Glu védett lineáris tripeptiden 

keresztül. A tripeptidet N-terminális amino- és C-terminális karboxilcsoportján keresztül 

ciklizáljuk. A védett tripeptidet, melynek nincs szabad funkciós csoportja, oldatfázisú 

peptidszintézissel állítottuk elő. 

a) Adja meg egy lehetséges védett tripeptid szerkezetét! 

b) Tervezzen reakcióutat a védetlen ciklopeptid előállítására a reagensek megadásával! 

  



11. feladat 
Versenyző rajtszáma:     

Pontszám:  / 12 pont 

 

Állítson elő fenobarbitált toluolból kiindulva tetszőleges reagensek felhasználásával! 

 

  



12. feladat 
Versenyző rajtszáma:     

Pontszám:  / 12 pont 

 

 

Az optikailag aktív 1 brómhidrin vizes lúgban gyors reakcióban hidrolizál és a 2 diol 

keletkezik. A kapott termék optikailag inaktív. Adja meg a reakció sztereomechanizmusát, 

ami ezt a kísérleti eredményt magyarázza!   



13. feladat 
Versenyző rajtszáma:     

Pontszám:  / 12 pont 

 

Tervezze meg az ábrán látható molekula szintézisét a feltüntetett kiindulási anyagokból! A 

szintézishez felhasználhat bármilyen négynél kisebb szénatomszámú szerves molekulát és 

bármilyen szervetlen reagenst. 

 

 

 

 

 

  



14. feladat 
Versenyző rajtszáma:     

Pontszám:  / 12 pont 

 

Az 1 triazin és a 2 enamin hő hatására kiváltott reakciója során a C5H3NR’R’’ összegképletű 3 

vegyület keletkezik. Adja meg a 3 szerkezetét! Válaszát indokolja! 

 

  



15. feladat 
Versenyző rajtszáma:     

Pontszám:  / 16 pont 

 

Adott az alábbi négy vegyület: 

 

Ezeket két kísérletben, eltérő sorrendben összemérjük, és a következő eredményeket 

kapjuk: 

 

Miért kapunk a két esetben eltérő terméket? Írja fel, milyen reakciók játszódnak le az egyes 

esetekben! 

 


