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AZ ÜGYELETES TANÁR ALÁÍRÁSA

A TANULÓ AZONOSÍTÓ SZÁMA

A teszteredmények megtekinthetők a Moja srednja škola: https://mojasrednjaskola.gov.rs honlapon, az azonosító szám szükséges 
hozzá (a tanuló tíz számjegyű kódja). A beolvasott teszt Pdf-formátumban való letöltéséhez, ahol az érettségi tesztek eredménye érhető 
el, szükséges a teszt egyéni kódjának a beírása.

A tesz egyéni kódja:

Amennyiben a szülőnek/törvényes képviselőnek van hozzáférése a Moj esDnevnik weboldalhoz, vagy hozzáférése van a 
Portal za elektronsku identifikaciju eID.gov.rs honlaphoz, melyen keresztül beléphet a Moj esDnevnik oldalra, ebben az 
esetben a teszteredményeken kívül hozzáférhet egyéb elektronikus szolgáltatásokhoz: fellebbezhet az érettségi teszteredményét 
illetőleg, a kívánságlistát benyújthatja, valamint elektronikus úton iratkozhat a középiskolába.
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OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI 
MINŐSÉGELLENŐRZŐ INTÉZET

FELADATOK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ÉS NEVELÉS ZÁRÓVIZSGÁJÁRA

TESZT

KÉMIA

A TANULÓ PÉLDÁNYA
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Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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UTASÍTÁS A MUNKÁHOZ

• A teszt 20 feladatot tartalmaz, a megoldásra szánt idő 120 perc.
• A feladatokat nem kötelező az adott sorrendben kitöltened.
• Munkád során használhatsz grafitceruzát, radírgumit, de számológépet és mobiltelefont nem.
• A végleges válaszodat írd át kéken író golyóstollal.
• Nem ismerjük el a grafitceruzával hagyott, illetve feketén író tollal és törölhető golyóstollal írt válaszokat.
• A lehetséges válaszokat felkínáló feladatokban nem ismerjük el a javított válaszokat.
• Amennyiben a lehetséges válaszok közül a helyes mellett helytelen választ is bejelölsz, 0 pontot kapsz.
• Figyelj arra, hogy a feladatok más-más válaszadást követelnek meg!

• Ne írj semmit a QR kódokra ( ), melyek minden oldalon megtalálhatók.

Egyes feladatokban úgy jelölöd meg a helyes választ, hogy befested a megfelelő köröcskét. Ott, ahol több helyes 
válasz lehetséges, több köröcskét festesz be. Ügyelj arra, hogy a köröcske be legyen festve, ugyanis csak akkor lesz a 
válaszod elfogadva!

• Amennyiben a feladatokkal előbb végzel, add át a tesztet, és csendben hagyd el a termet!

Sok sikert kívánunk!

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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FELADATOK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ÉS NEVELÉS ZÁRÓVIZSGÁJÁRA
TESZT

KÉMIA

ИНТЕРНО
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1. Melyik fizikai változás az alábbiak közül?
Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

a szén égése

a víz elemeiből való előállítása 

az alkohol fagyása

a kalcium-karbonát bomlása

2. Melyik anyag áll csak egyfajta atomokból?
Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

kémiai elem kémiai vegyület homogén keverék heterogén keverék

3. Fesd be a megfelelő mezőben lévő köröcskét úgy, hogy párosítod az anyagot az anyag fajtájával!

Kémiai elem

Kémiai vegyület

Keverék

etanol levegő oxigén magnézium

4. Milyen típusú kötést alakít ki ugyanazon elem két atomja?
Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

poláris kovalens kötést

apoláris kovalens kötést

ionos kötést

5. Milyen anyag a cukorral édesített víz a kémiai összetétele szerint?
Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

kémiai elem kémiai vegyület oldat heterogén keverék

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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6. Az adott állítások a fémek és nemfémek tulajdonságaira vonatkoznak. Fesd be az IGAZ oszlopban lévő köröcskét, ha az
állítás helyes, vagy a HAMIS oszlopban lévő köröcskét, ha az állítás helytelen!

1. A fémek jó hő- és áramvezetők.

2. A nemfémek normál körülmények között mindhárom halmazállapotban megtalálhatók.

3. A fémek nem reagálnak oxigénnel.

4. A nemfémek rendelkeznek mágneses tulajdonságokkal.

IGAZ HAMIS

7. Melyik fém reagál hevesen vízzel szobahőmérsékleten?
Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

vas alumínium réz nátrium

8. Fesd be a megfelelő mezőben lévő köröcskét úgy, hogy párosítod az anyagot a felhasználásával!

Tűzoltás

Szappankészítés

Vízkőoldás

Húskészítmények tartósítása

konyhasó sósav szén-dioxid nátrium-hidroxid

10. Telített oldatot állítottunk elő konyhasóból és vízből. Mit kell tenni, hogy ebből az oldatból telítetlen oldat keletkezzen?
Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

megkeverni az 
oldatot

még több sót 
hozzáadni az 
oldathoz

lehűteni az oldatot
még több vizet 
hozzáadni az 
oldathoz

9. Melyik tulajdonság jellemzi a sókat?
Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

szilárd halmazállapot

keserű íz

vízben nem oldódnak

fehér szín

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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11. Az alábbi állítások az oldás sebességére vonatkoznak. Fesd be az IGAZ oszlopban lévő köröcskét, ha az állítás helyes,
vagy a HAMIS oszlopban lévő köröcskét, ha az állítás helytelen!

1. A cukor oldásának sebessége nő a hőmérséklet emelkedésével.

2. Az anyag oldási sebessége nő az oldat keverésével.

3. A kockacukor gyorsabban oldódik, mint az azonos tömegű porcukor.

4. A víz mennyiségének növelésével csökken az oldás sebessége.

IGAZ HAMIS

12. Melyik vízből és cukorból készült oldat rendelkezik a legnagyobb tömegszázalékos összetétellel?
Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

2 g cukor és 8 g víz

8 g cukor és 20 g víz

20 g cukor és 800 g víz

8 g cukor és 200 g víz

13. János egy fehér por alakú anyag mintáját kapta. Amikor a port vízbe helyezte, az anyag az edény aljára süllyedt, és egy
idő után már nem volt észrevehető a vízben, de a víz elpárologtatásával ismét kicsapódott. Az anyag melegítés során
186 °C-on színtelen oldattá alakult.

Az alábbi állítások erre az anyagra vonatkoznak. Fesd be az IGAZ oszlopban lévő köröcskét, ha az állítás helyes, vagy a
HAMIS oszlopban lévő köröcskét, ha az állítás helytelen!

Oldódik vízben.

Szilárd halmazállapotú szobahőmérsékleten.

Kisebb sűrűségű a víznél.

Fehér színű.

IGAZ HAMIS

14. Mit mutat a következő egyenlet: 2Na + Cl2 → 2NaCl?
Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

szintézist analízist szubsztitúciót közömbösítést 
(semlegesítést)

15. Mely anyagok a reakciótermékek a magnézium és a kénsav reakciójában?
Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

MgSO4 + H2O MgSO4 + H2 MgSO3 + H2O MgSO3 + H2

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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16. Fesd be a megfelelő mezőben lévő köröcskét úgy, hogy párosítod a vegyület nevét és funkciós csoportját!

etén

etin

propén

propin

Kétszeres kötés Hármas kötés

17. Mely részecskék alkotják a vizet?
Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

szabad hidrogén- és 
oxigénatomok

hidrogénmolekulák 
és oxigénmolekulák vízatomok vízmolekulák

18. Hány protont és elektront tartalmaz a 11-es rendszámú (atomszámú) elem stabil ionja?
Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

11 proton, 
10 еlektron

11 proton, 
11 еlektron

11 proton,
12 еlektron

11 proton, 
18 еlektron

20. Melyik állítás igaz a nátrium-klorid (NaCl) olvadáspontjára?
Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

magas olvadáspont, mert apoláris kovalens vegyület

alacsony olvadáspont, mert szilárd vegyület

magas olvadáspont, mert ionos vegyület

alacsony olvadáspont, mert poláris kovalens vegyület

19. Fesd be a megfelelő mezőben lévő köröcskét úgy, hogy párosítod az anyag képletét az oldószer tulajdonságával,
amelyben az adott anyag oldódik?

I2

HCl

MgCl2

C5H12

Poláris oldószer Apoláris oldószer

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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ÜRES OLDAL

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
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