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XLVI. Irinyi János 
Középiskolai Kémiaverseny 

2014. március 13.* 
II. forduló – I.a, I.b,  I.c és III. kategória 

 
Munkaidő: 150 perc  A periódusos rendszer az utolsó lapon található. 
Összesen 150 pont  Egyéb segédeszközként csak toll és számológép használható! 
 

Megoldókulcs és pontozási útmutató 
 
 
E1. Általános kémia 
(1) Általános kémiai tesztkérdések. 
1. Hol helyezkedik el az az elektron, amelynek a pályaenergiája nulla? 
A) a K-héjon, B) az L-héjon, C) az atommag és a K-héj között, D) az atommag vonzásán kívül, E) 
az atommagban 
 
2. Mikor disszociál nagyobb mértékben a víz oxónium- és hidroxidionokra? 
A) savas vízben, B) lúgos vízben, C) sós vízben, D) hideg vízben, E) meleg vízben 
 
3. Melyik kémiai részecske nem izoelektronos (azonos elektronszámú) a többivel? 
A) ammóniumion, B) metán, C) nátrium, D) oxóniumion, E) hidrogén-fluorid 
 
4. Az alábbi vegyületek közül melyikre nem igaz az állítás: ha a kötés poláris a molekula is poláris? 
A) szén-dioxid, B) víz, C) ammónia, D) hidrogén-klorid, E) nátrium-hidroxid 
 
5. Melyik gáz nem oldódik vízben? 
A) ammónia, B) szén-dioxid, C) dihidrogén-szulfid, D) szén-monoxid, E) hidrogén-bromid 
 
6. Melyik redoxi folyamat is a felsoroltak közül? 
A) mészégetés, B) mészoltás, C) vízkő-képződés, D) vízkő oldása sósavval, E) klórgáz oldása 
vízben 
 
7. Melyik vegyület vizes oldata savas kémhatású? 
A) konyhasó, B) szódabikarbóna, C) sziksó, D) keserűsó, E) egyik sem 
 
                                                 
*Feladatkészítők: Dóbéné Cserjés Edit, Forgács József, Lente Gábor, Márkus Teréz, Molnár Ákos, Muráth 
Szabolcs, Ősz Katalin, Pálinkó István, Petz Andrea, Sipos Pál 
Szerkesztő: Pálinkó István 
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8. Azonos hőmérsékletű, nyomású és térfogatú száraz-, illetve vízgőztartalmú levegőre melyik 
állítás nem igaz? 
A) a molekulák száma megegyezik bennük, B) a levegő tömege mindkettőben megegyezik, C) a 
vízgőztartalmú levegő tömege könnyebb, D) a száraz levegő tömege nehezebb, E) a két levegő 
sűrűsége különböző 
 
9. Melyik állítás nem igaz mindkét (N2O és a CO2) vegyületre? 
A) azonos a moláris tömegük, B) azonos a protonszámuk, C) azonos az elektronszámuk, D) vízzel 
reagálnak szobahőmérsékleten, E) apoláris vegyületek 
 
10. Melyik nem igaz az alábbi állítások közül? 
A) elektrolízis során mindkét elektródon fejlődhet gáz, B) elektrolízis során a katód oldatba megy 
az anódon gáz fejlődik, C) elektrolízis során az anód oldatba megy a katódon ugyanaz a fém válik 
ki, D) elektrolízis során az anódon is fejlődhet hidrogén, E) elektrolízis során az oldat pH-ja 
megváltozhat 
 
11. Adott a következő gázegyensúly: 2 CO + O2  2 CO2. A kiindulási gázelegyünk 1 mol CO-ot 
és 2 mol O2-t tartalmaz. A reakció során az egyik komponens 50%-ban átalakult. Hány mól van 
összesen a keletkező gázelegyben? 
A) 2,00, B) 2,25, C) 2,50, D) 2,66, E) 2,75 
 
12. A desztillált vizet felmelegítjük 80oC hőmérsékletre. Melyik állítás nem igaz? 
A) a víz pH-ja kisebb lesz, mint 7, B) a vízben az oxónium- és a hidroxidionok koncentrációja 
megegyezik, C) a víz semleges lesz, D) A vízionszorzat 1×10−14 lesz, E) a vízionszorzat nagyobb 
lesz mint 1×10−14 
 
13. A felsoroltak közül melyik térszerkezete háromszögalapú bipiramis? 
A) PCl5, B) BeCl2, C) CH4, D) AlCl3, E) NH3 
 
14. Mikor keletkezik több hidrogéngáz a C(sz) + H2O(g)  H2(g) + CO(g) endoterm egyensúlyi 
reakcióban? 
A) ha növeljük a nyomást, B) ha hűtjük az elegyet, C) ha a nyomást állandó értéken tartjuk, D) ha 
vízgőz felesleget alkalmazunk, E) ha növeljük a szén mennyiségét 
 
15. Az oldáshő akkor negatív, ha: 
A) az oldás hőfejlődéssel jár, B) a hidratációs hő kisebb, mint a rácsenergia, C) az oldáshoz hő 
szükséges, D) a rácsenergia megegyezik a hidratációs hővel, E) az oldási folyamat endoterm 
 
16. Egy elem atomjának elektronszerkezete 1s2 2s22p6 3s23p3. Melyik állítás nem igaz az alábbiak 
közül? 
A) az atomnak három párosítatlan elektronja van, B) az atom a harmadik periódusban van, C) az 
atom szobahőmérsékleten szilárd halmazállapotú, D) az atom oxidációs száma vegyületeiben +3 és 
−3 között változhat, E) elemi állapotban kétatomos molekulákat alkot. 
Összesen: 16 pont 
 
Megoldás 
1) D, 2) E, 3) C, 4) A, 5) D, 6) E, 7) E, 8) B, 9) D, 10) B, 11) E, 12) D, 13) A, 14) D, 15) A, 16) E 
Összesen: 16 pont 
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(2) Indifferens elektródok között elektrolizáljuk az alábbi oldatokat. Töltsd ki a táblázatot! 
 
 Sósav réz(II)-klorid alumínium-nitrát 
A katódon megfigyelt 
változás 

   

A katódfolyamat egyenlete    
Az anódon megfigyelt 
változás 

   

Az anódfolyamat egyenlete    
Az oldat pH-jának változása    
Összesen: 15 pont 
Megoldás 
 sósav réz(II)-klorid alumínium-nitrát 
A katódon megfigyelt 
változás 

színtelen, 
szagtalan gáz 

vörös bevonat szürke bevonat 

A katódfolyamat egyenlete 1. 2. 3. 
Az anódon megfigyelt 
változás 

színtelen, szúrós 
szagú gáz 

színtelen, szúrós 
szagú gáz 

színtelen, szagtalan 
gáz 

Az anódfolyamat egyenlete 4. 5. 6. 
Az oldat pH-jának változása csökken nő csökken 
 
1. H3O+ + e− →H2O + 0,5 H2 
2. Cu2+ + 2e− →Cu 
3. Al3+ + 3e− →Al 
4. Cl- − e− → 0,5 Cl2 
5. Cl- − e− → 0,5 Cl2 
6. H2O → 0,5 O2 + 2H+  + 2e- 
Minden jó válasz 1 pont. 
Összesen: 15 pont 
 
E2. Szervetlen kémia 
(1) A következő ionok felhasználásával szerkessz ionvegyületeket a meghatározásoknak 
megfelelően! Minden iont csak egyszer használhatsz fel! Add meg a képletüket, és írd fel a vízben 
oldáskor lejátszódó reakciók ionegyenletét! 
 
Az ionok:  K+, NH4

+, Ca2+, Cu2+, Al3+
, Cl−, NO2

−, CH3COO−, SO4
2−, PO4

3− 
 
(a) vegyületben a kationok és az anionok számaránya 1:1, az ionok töltésszáma 1, és a vegyület 
vizes oldatának kémhatása semleges. 
(b) A vegyületben a kationok és az anionok számaránya 1:1, az ionok töltésszáma 2, és a vegyület 
vizes oldatának kémhatása: savas. 
(c) A vegyületben a kationok és az anionok számaránya 1:2, és a vegyület vizes oldatának 
kémhatása: lúgos. 
(d) A vegyületben a kationok és az anionok számaránya 3:1, és a vegyület vizes oldatának 
kémhatása: lúgos. 
(e) A vegyületben a kationok és az anionok számaránya 2:3, és a vegyület vizes oldatának 
kémhatása: savas. 
 
Segítségül használhatod az alábbi egyensúlyi állandókat: 
K(HCl) > 1     K(KOH) > 1 
K(H2SO4) > 1     K(Ca(OH)2) = 1 
K(CH3COOH) = 1,78×10−5   K(NH3) = 1,78×10−5 
K(HNO2) = 4,60×10−4   K(H3PO4) = 7,60×10−3 
Összesen: 16 pont 
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Megoldás 
A következő ionok felhasználásával szerkessz ionvegyületeket a meghatározásoknak megfelelően! 
Minden iont csak egyszer használhatsz fel! Add meg a képletüket, és írd fel a vízben oldáskor 
lejátszódó reakciók ionegyenletét!  
  
Az ionok:  K+, NH4

+, Ca2+, Cu2+, Al3+
, Cl−, NO2

−, CH3COO−, SO4
2−, PO4

3− 
 
(a) vegyületben a kationok és az anionok számaránya 1:1, az ionok töltésszáma 1, és a vegyület 
vizes oldatának kémhatása semleges. 
 
A vegyület képlete: CH3COONH4  
Reakcióegyenlet(ek): 
CH3COONH4 + H2O → CH3COO− + NH4

+ 

 

CH3COO−+ H2O  CH3COOH + OH− 

NH4
+ + H2O  NH3 + H3O+ 

(b) A vegyületben a kationok és az anionok számaránya 1:1, az ionok töltésszáma 2, és a vegyület 
vizes oldatának kémhatása: savas. 
 
A vegyület képlete: CuSO4  
Reakcióegyenlet(ek): 
CuSO4 + H2O → Cu2+(aq) + SO4

2− 

[Cu(H2O)4]3+ + H2O  [Cu(OH)(H2O)3] + + H3O+ 

(c) A vegyületben a kationok és az anionok számaránya 1:2, és a vegyület vizes oldatának 
kémhatása: lúgos. 
 
A vegyület képlete: Ca(NO2)2 
Reakcióegyenlet(ek): 
Ca(NO2)2 + H2O → Ca2+(aq) + 2NO2

− 

NO2
− + H2O  HNO2 + OH− 

(d) A vegyületben a kationok és az anionok számaránya 3:1, és a vegyület vizes oldatának 
kémhatása: lúgos. 
 
A vegyület képlete: K3PO4 
Reakcióegyenlet(ek): 
K3PO4 + H2O → 3K+(aq) + PO4

3−         

PO4
3− + H2O  HPO3

2− + OH 
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(e) A vegyületben a kationok és az anionok számaránya 2:3, és a vegyület vizes oldatának 
kémhatása: savas. 
 
A vegyület képlete: Al2(SO4)3 
Reakcióegyenlet(ek): 
Al2(SO4)3 + H2O → 2Al3+ + 3SO4

2−(aq) 

[Al(H2O)6]3+ + H2O  [Al(OH)(H2O)5]2+ + H3O+ 

 
Segítségül használhatod az alábbi egyensúlyi állandókat: 
K(HCl) > 1     K(KOH) > 1 
K(H2SO4) > 1     K(Ca(OH)2) = 1 
K(CH3COOH) = 1,78×10−5   K(NH3) = 1,78×10−5 
K(HNO2) = 4,60×10−4   K(H3PO4) = 7,60×10−3 
Minden jó képlet, illetve egyenlet 1-1 pont. 
Összesen: 16 pont 
 
(2) Egy szúrós szagú gáz (A) vízzel való reakciójakor (B) és (C) savkeveréket ad. 
Ha a gázt forró KOH-oldatba vezetjük, (D) és (E) sókeveréket kapunk. 
A (D) só hevítésekor színtelen gáz fejlődik, és az (E) vegyületté alakul. 
Mik lehetnek az (A), (B), (C), (D) és (E) vegyületek? 
Írd le a végbement reakciók egyenleteit! 
Állítsd elő az (A) gázt a (B), (C), (D) és (E) vegyületekből. Írd le az előállítások reakcióegyenleteit! 
Összesen: 19 pont 
 
Megoldás 
Az (A) gáz lehet Cl2 és NO2. Elég egyik megoldás!  
a) Ha a gáz Cl2, akkor B = HCl, C = HOCl (ezek felcserélhetők.) 
D = KClO3, E = KCl         5 pont 
A végbement folyamatok egyenletei: 
Cl2 + H2O = HCl + HOCl        2 pont 
3 Cl2 + 6 KOH = 5 KCl + KClO3 + 3 H2O      2 pont 
KClO3 (hevítés)→ KCl + 1,5 O2       2 pont 
8 HCl + KMnO4 = KCl + MnCl2 + 2,5 Cl2 + 4 H2O vagy 
4 HCl + MnO2 = MnCl2 + 2 H2O + Cl2      2 pont 
HOCl + HCl = H2O + Cl2        2 pont 
2 KCl + MnO2 + 2 H2SO4 = MnSO4 + K2SO4 + 2 H2O + Cl2   2 pont 
KClO3 + 6 HCl = KCl + 3 H2O + 3 Cl2      2 pont 
 
b) Ha az (A) gáz NO2, akkor B = HNO2, C = HNO3 (ezek felcserélhetők). 
D = KNO3, E = KNO2        5 pont 
2 NO2 + H2O = HNO2 + HNO3       2 pont 
2 NO2 + 2 KOH = KNO2 + KNO3 + H2O      2 pont 
2 KNO3 (hevítés)→ 2 KNO2 + O2       2 pont 
4 HNO3 + Cu = Cu(NO3)2 + 2 NO2 + 2 H2O vagy     2 pont 
2 HNO3 + Ag = AgNO3 + NO2 + H2O 
2 HNO2 (melegítés) = H2O + NO2 + NO      2 pont 
2 KNO3 + H2SO4 = K2SO4 + 2 NO2 + ½ O2 + H2O     2 pont 
2 KNO2 + 2 KI + 2 H2SO4 = I2 + 2 K2SO4 + 2 NO + 2 H2O 
 2 NO + O2 = 2 NO2         2 pont 
Összesen: 19 pont 
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(3) Válassz ki egyet-egyet az alább felsorolt atomok közül, amelyikre igaz az állítás! A vegyjel 
megadásával válaszolj! 
He, Be, C, O, Ne 
(a) 2-es rendszámú: 
(b) 2+ töltésű iont képez: 
(c) kétatomos elemmolekulát képez: 
(d) 2− töltésű ionja van: 
(e) 2 alhéjon helyezkednek el az elektronok: 
Válassz ki közülük kettőt-kettőt, amelyekre igaz az állítás! 
(f) Ionvegyületet képeznek egymással. Add meg az ionvegyület képletét: 
(g) Datív kötést tartalmazó molekulát alakítanak ki egymással. Add meg a molekula képletét: 
(h) Összetett iont hoznak létre. Add meg az ion képletét: 
(i) Nemesgázok: 
Összesen: 9 pont 
 
Megoldás 
Minden helyes válasz 1 pont. Csak hibátlan válaszért jár a pont. 
(a) He, (b) Be, (c) O, (d) O, (e) Be, (f) BeO, (g) CO, (h) CO3

2−, (i) He, Ne 
Összesen: 9 pont 
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Számítási feladatok 
 
Sz1. Egy feltaláló azt állítja, hogy vízbontással működő autót készített. Az autót otthon a garázsban 
a villamos hálózatra kell csatlakoztatni, eközben a másnapi városi használatra elegendő durranógáz 
keletkezik. 
(a) Igazat mond-e a feltaláló, ha tudjuk, hogy egy háztartásban legfeljebb 16 A erősségű áram 
vehető fel a hálózatból, és éjszaka 8 órán át töltjük vele az autót? 
A víz képződéshője ∆kH = –286 kJ/mol, a benzin égéshője 42 000 kJ/kg. Egy napra számoljunk 5 
liter, 0,8 kg/dm3 sűrűségű benzin felhasználásával, ha tudjuk F = 96500 C/mol. 
(b) Hány g víz bontható el a megadott idő alatt? 
Összesen: 12 pont 
 
Megoldás 
(a) Az éjszaka alatt elbontható víz anyagmennyisége: 
 

mol2,388=
⋅

⋅⋅
=

⋅
⋅

=
mol/C965002

s36008A16
Fz
tIn

 
         2 pont 
Az égéshő, a hidrogén égésének egyenlete alapján: 
 

mol/kJ286HOHO
2
1H r222 −=∆=+

 
         1 pont 
Az égetés során keletkező hő: 
 

683kJ=⋅=∆⋅= mol/kJ286mol388,2HnQ r  
         2 pont 
Ugyanennyi hőmennyiség előállításához szükséges benzin: 
 

g16,3=≈= kg0163,0
kg/kJ42000

kJ683m
    2 pont 

3dm0,02≈=
ρ

= 3dm/kg8,0
kg0163,0mV

     2 pont 
 
Ez a térfogat messze elmarad a szükséges 5 dm3-től, tehát a feltaláló valótlant állít. 
         1 pont 
(b) Az előző rész részeredményét felhasználva: 
 

g43≈⋅=⋅= mol/g18mol388,2Mnm
 

Az adott áramerősség mellett mintegy 43 g víz bontható el. 2 pont 
Összesen: 12 pont 
 
Sz2. Számítsuk ki, hogy a standard állapotú He-gázban mekkora térfogat áll egyetlen He-atom 
rendelkezésére? Ha ezt a térfogatrészt egy kockával modellezzük, és mindegyik ilyen kockába 
gondolatban egy He atomot helyezünk el, akkor mekkorának becsülhető a szomszédos He-atomok 
közötti átlagos távolság? Számítsuk ki a He atom atomsugara (rHe = 140 pm) alapján, hogy standard 
állapotban a He a rendelkezésére álló teljes térfogat hány %-át tölti ki? 1 mol standard állapotú gáz 
térfogatát vegyük 24,50 dm3-nek. AN = 6,022.1023. 
Összesen: 12 pont 
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Megoldás 
Az egy He-atomra jutó térfogatrész a moláris térfogat és az Avogadró  
állandó hányadosa, vagyis 4,068.10-26 m3.      4 pont  
             
     
Ez egy 3,439.10-9 m-es élhosszúságú kockának felel meg, ez a hossz  
több, mint 20-szorosa a He atomrádiuszának!     2 pont 
Ha a He-atomot ennek a közepébe helyezzük el, akkor a szomszédos He-atomok közötti távolság 
éppen a kocka élhosszával fogy megegyezni, vagyis 3,439 nm-rel. 
          2 pont 
Egy He atom térfogata 4rHe

3π/3 = 1,149.10-29m3.    2 pont 
Ez a teljes rendelkezésre álló térfogat 2,824.10-2%-a.   2 pont 
Összesen: 12 pont 
 
Sz3. Vörösfoszforból fehérfoszfor állítható elő például szén-dioxid gáz alatt történő hevítéssel. A 
képződő, P4 molekulákból álló módosulat reagál NaOH-dal, míg a kiindulási, polimerszerű láncokat 
alkotó vörösfoszfor nem. 1,693 g tömegű vörösfoszfort szén-dioxid alatt hevítünk, majd a kapott 
keveréket, mely egyaránt tartalmazza a két módosulatot, NaOH-oldattal reagáltatjuk. Ekkor 143,2 
cm3 térfogatú, 298,5 K hőmérsékletű és 100710 Pa nyomású PH3 (foszfin) gáz keletkezik. A 
vörösfoszfor hány tömegszázaléka alakult át fehérfoszforrá? 
A fehérfoszfor NaOH-dal való reakcióját az alábbi kiegészítendő egyenlet írja le: 
……P4 + ……NaOH + ……H2O = ……PH3 + …….NaH2PO2 
Összesen: 12 pont 
 

Megoldás 
A rendezett egyenlet: 
P4 + 3 NaOH + 3 H2O → PH3 + 3 NaH2PO2     2 pont 
A keletkezett gáz anyagmennyisége az ideális gázok állapotegyenlete szerint: 

        1 pont 

 
3 pont 

 a reakcióegyenlet szerint.  2 pont 
  

Tehát 0,720 g vörösfoszfor alakult át.     2 pont 

 
2 pont 

Összesen 12 pont 
 
Sz4. Szilárd KI-ot tömény kénsavoldattal 3:2 tömegarányban reagáltatva, a keletkező forró oldatból 
eltávozó gáz-gőz elegyet szobahőmérsékletre hűtve, a vízgőz kondenzál, és kiválik egy szilárd 
anyag is. A maradék gázfázisban, 2:1 anyagmennyiség arányban, kétfajta gáz van. (A nagyobb 
moláris tömegű gázból van kevesebb!) 
Írd le a végbemenő folyamatok egyenleteit! 
Milyen gázok keletkeztek, és mi volt a gáz-gőz elegyből kivált szilárd anyag? 
Hány tömeg%-os volt az alkalmazott kénsavoldat, ha a sav elfogyott teljesen a reakcióban? 
Összesen: 13 pont 
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Megoldás 
2 KI + 2 H2SO4 = K2SO4 + SO2 + I2 + 2 H2     1 pont 
2 KI + H2SO4 = K2SO4 + 2 HI      1 pont 
A két gáz SO2 és HI, a szilárd anyag I2     3 pont 
1 mol HI előállításához 0,5 mol H2SO4 kellett. 
2 mol SO2-hoz szükséges 4 mol H2SO4.     2 pont 
Összesen kellett 4,5 mol kénsav, amelynek a tömege:  
4,5 mol.98 g/mol = 441 g.                                                                             2 pont 
A két folyamatban összesen 5 mol KI,  
azaz 5 mol×166g/mol = 830 g vett részt.                                                     2 pont 
A kénsavoldat tömege: 2×830 g/3 = 553,33 g.    1 pont 
A kénsavoldat tömeg%-a: 441 g.100/553,33 g = 79,7 %.   1 pont 
Összesen: 13 pont 
 
Sz5. Kénsavoldatban feloldunk 32,0 g SO3-ot, ekkor az oldat tömeg%-a 6,00-tal nő.                
Ha a keletkezett oldathoz 248 g vizet adunk, az oldat tömeg%-a az eredeti lesz. 
Hány tömeg%-os volt az eredeti savoldat és mennyi volt a tömege? 
Összesen: 12 pont 
 
Megoldás 
Reakcióegyenlet: SO3 + H2O = H2SO4.     1 pont 
32 g SO3-ból keletkezik 49 g kénsav,     1 pont 
Ez a savmennyiség (32 + 248) g = 280 g oldatban van.   1 pont 
A hozzáadott oldat: 49 g.100/280 g = 17,5 tömeg%-os.   1 pont 
Ez megegyezik az eredeti savoldat tömeg%-ával.    1 pont 
A kiindulási savoldat tömeg%-a 17,5 % volt.    1 pont 
A kiindulási savoldat tömege x g volt, ebben volt 0,175x g kénsav. 1 pont 
A keletkező oldat tömege (x + 32) g lett, ebben van: (0,175x + 49) g sav. 2 pont 
           
A keletkező savoldat tömeg%-a: (17,5 + 6) = 23,5 %.   1 pont 
A sav és az oldat tömegaránya: 
(0,175x + 49)g/(x + 32) g = 23,5/100, ebből x = 691,3 g.   2 pont 
Összesen: 12 pont 
 
Sz6. Megváltozik-e, és ha igen, mennyivel az 50,0 gramm tömegű alumíniumlemez tömege, ha 
(a) 100 cm3 0,150 mol/dm3 koncentrációjú nátrium-hidroxid-oldatba, 
(b) 100 cm3 0,100 mol/dm3 koncentrációjú réz(II)-szulfát-oldatba merítjük? 
Összesen: 14 pont 
 

Megoldás 
(a) Az alumínium a NaOH-oldatban oldódik. 
2Al + 2NaOH + 6H2O = 2Na[Al (OH)4] + 3H2    2 pont 
Az oldatban levő NaOH anyagmennyisége: 
 n = c·V = 0,150·0,100 = 0,015 mol                                                              2 pont 
Az oldódó Al anyagmennyisége ugyanennyi, tömege 0,015·27 = 0,405 g. 2 pont 
           
A alumíniumlemez tömege 0,405 g-mal csökken.    1 pont 
(b) Az alumínium egy része oldatba megy, réz válik ki rá. 
2 Al + 3 Cu2+ = 2 Al3+ +3 Cu       2 pont 
Az oldatban levő rézionok anyagmennyisége:  
n = c·V = 0,100·0,100 = 0,010 mol.                                                              2 pont 
A kiváló réz tömege 0,01·63,5 = 0,635 g. 
Az oldatba kerülő Al anyagmennyisége n = 2/3·0,010 mol,   1 pont 
tömege 2/3·0,01·27 = 0,180 g.      1 pont 
A lemez tömege: ∆m = 0,635 – 0,180 = 0,455 g-mal nő.   1 pont 
Összesen: 14 pont
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