
1. feladat 
Versenyző rajtszáma:  

Pontszám:  / 10 pont 

 

Az alábbi kétértékű szerves sav mindkét OH csoportja erősebb sav az ecetsavnál. A 

deprotonálódással kapott dianionban minden szén-szén kötés egyforma kötéshosszal 

rendelkezik, valamint minden szén-oxigén kötéshossz is egyforma. Magyarázza meg ezt a 

kísérleti megfigyelést! 

 

  



2. feladat 
Versenyző rajtszáma:  

Pontszám:  / 12 pont 

 

Az alábbi 1-4 aminokból kiindulva több egymást követő Hofmann-eliminációs reakciót 

végzünk. Rajzolja fel a maximális számú lépések elvégzése után kapott termékek szerkezeti 

képletét! Melyik eset(ek)ben nem lehet eltávolítani a nitrogénatomot ezzel az eljárással? 

 

 

 

 

 

 



3. feladat 
Versenyző rajtszáma:  

Pontszám:  / 12 pont 

 

Az optikailag aktív (S)-1 vegyület (C8H16) az optikailag inaktív 2 vegyületté (C8H18) alakítható 

katalitikus hidrogénezéssel. Adja meg 1 és 2 szerkezetét (1 esetében a térszerkezetét) és 

nevét! 

  



4. feladat 
Versenyző rajtszáma:  

Pontszám:  / 12 pont 

 

Hogyan állítaná elő az alábbi, helyi érzéstelenítő hatású vegyületet 2,6-dimetilanilinből és 

vajsavból kiindulva? Írja fel a szintézis lépéseit! 

 

Megjegyzés: a megadott kiindulási anyagokat a szintézis során fel kell használni, ezen kívül 

bármilyen szerves és szervetlen anyag is igénybe vehető. 

  



5. feladat 
Versenyző rajtszáma:  

Pontszám:  / 14 pont 

 

Magyarázza az átalakulás mechanizmusával az alábbi kísérleti tapasztalatot! 

 

  



6. feladat 
Versenyző rajtszáma:  

Pontszám:  / 16 pont 

 

Egészítse ki az ábrát! Rajzolja fel a D-mannózból kiinduló reakciók termékeit!  

 

  



7. feladat 
Versenyző rajtszáma:  

Pontszám:  / 16 pont 

 

Állítsa elő az alábbi célvegyületeket a felsorolt kiindulási anyagokból! A szintézisek során 

bármilyen reagens használata megengedett, de a célvegyület szénatomjai minden esetben a 

megadott kiindulási anyagokból származzanak! 

 

 

 

 

 

 

  



8. feladat 
Versenyző rajtszáma:  

Pontszám:  / 18 pont 

 

A ciklopentadién és a p-benzokinon hevítés hatására kiváltott reakciója során számos termék 

keletkezése várható (pl. 1, 2), de valójában egy főterméket kapunk. Adja meg ennek a 

szerkezetét a mellékelt NMR-spektrumok alapján! Rendelje hozzá a 13C-spektrum sávjait a 

megfelelő szénatomokhoz!  

 

Megjegyzés: A DEPT-135 spektrum a CH- és CH3-szeneket pozitív intenzitással, a CH2-

szeneket negatív intenzitással ábrázolja. A DEPT-90 spektrumban csak a CH szénatomok 

látszanak. 

 

  



 

 

  



9. feladat 
Versenyző rajtszáma:  

Pontszám:  / 18 pont 

 

Adja meg az alábbi reakciósor termékének szerkezeti képletét, és rajzolja fel a folyamat 

mechanizmusát! 

 

  



10. feladat 
Versenyző rajtszáma:  

Pontszám:  / 20 pont 

 

Adja meg a hiányzó 1-4 vegyületek szerkezetét térszerkezeti ábrázolással! 

 

 

 

  



11. feladat 
Versenyző rajtszáma:  

Pontszám:  / 22 pont 

 

a) A tvisztánt az alábbi reakcióséma szerint izolálták. Adja meg az 1-10 köztitermékek 

szerkezetét!  

b) Hány jelet vár a tvisztán 13C-NMR spektrumában? 

 

  



12. feladat 
Versenyző rajtszáma:  

Pontszám:  / 22 pont 

 

Az alábbi reakció formailag [3,5] szigmatróp átrendeződésként írható le, valójában azonban 

két, egymást követő [3,3] átrendeződési lépésből áll. 

 

a) Igazolja, hogy a reakció nem [3,5] szigmatróp átrendeződésként játszódik le!  
 
b) Rajzolja le az első lépésben képződő köztitermék szerkezetét! 

  



13. feladat 
Versenyző rajtszáma:  

Pontszám:  / 24 pont 

 

Az ábrán látható oxaziridin-származék (OXA) képes fehérjékben és peptidekben valamelyik 

aminosav oldallánc-funkciójával szelektív módon reakcióba lépni: 

 

A reakció tanulmányozása érdekében az alábbi peptidet reagáltattuk OXA-val: 

H2N-EGKAMVKHHH-COOH 

Eközben az alábbi megfigyeléseket tettük: 

 a reakció előrehaladtával jellegzetes 

mandulaillata lett az oldatnak 

 a peptidszármazék izoelektromos pontja nem 

tolódott el észlelhető módon 

 az OXA-val való reakció nem változtatta meg jelentősen a peptid retenciós idejét  

Ni2+-immobilizált fémion-affinitás kromatográfiás oszlopon (az ilyen típusú oszlop az 

imidazol szerkezeti részletet tartalmazó molekulákat erősen köti)  

 míg az eredeti peptid hidrogén-peroxiddal hőfelszabadulás közben reagál, addig a 

peptidszármazék esetén nem észleltünk hőfejlődést 

a) Melyik aminosavval lép reakcióba az OXA reagens? 

b) Rajzolja fel, hogyan módosul az aminosav oldallánca! 

c) Adja meg a reakció mechanizmusát! 

 

  



14. feladat 
Versenyző rajtszáma:  

Pontszám:  / 24 pont 

 

Javasoljon mechanizmust az alábbi reakcióhoz! 

 

 

  



15. feladat 
Versenyző rajtszáma:  

Pontszám:  / 24 pont 

 

Egy N-terminálisán acetilezett, védetlen pentapeptidet (Ac-APDGC-NH2) állítottunk elő 

Fmoc/tBu stratégiával. A peptidet a gyantáról 

trifluorecetsavval (TFA) hasítottuk le. A tisztítás során 

kapott egyetlen, homogén frakció tömegspektruma 

meglepetésünkre nem a várt molekulatömeget mutatta, 

hanem 484,5 g/mol-t. Feltételezésünk szerint a szilárd 

fázisú peptidszintézis során játszódott le egy 

mellékreakció. Ennek igazolására az ismeretlen szerkezetű peptidet 0,1 M NaOH oldatban 

kevertettük 1 órán keresztül. Ezután analitikai RP-HPLC-n vizsgálva az oldatot, két csúcsot 

kaptunk, MS mérések alapján mindkét komponens az eredetileg várt molekulatömeggel 

rendelkezik. Ez a két izomer egy amidkötés helyzetében különbözik egymástól. 

a) Adja meg a peptid várt molekulatömegét!  

b) A szintézis során egyes aminosavakat az oldalláncon is védeni kell. Adja meg ezek szerkezeti 

képletét a szükséges védőcsoportokkal együtt (nem betűkódot, az aminosav és az oldallánc is 

védett)! 

c) Mivel magyarázhatjuk a megfigyelt jelenségeket?  


