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Kémia

K. 385. A kémia elõadó légtérfogata 300 m3. A teremben levõ levegõ összetétele
tf.%-ban:  20% O2;  0,04% CO2, a többi N2. Az elõadás alatt 25 hallgató 2 órán át
tartózkodott az elõadóban. Tudva, hogy egy ember óránként kb. 20l CO2-t lehel ki,
hogyan változott a légtér térfogatszázalékos CO2 tartalma az elõadás végére?
Amennyiben egy osztályterem 6x5 m2 alapterületû és 2,5 m magas, és 25 tanuló 1 órát
tartózkodott benne, milyen mértékben nõtt a légtér térfogatszázalékos CO2 tartalma
(hanyagoljuk el a bútorzat térfogatát!)

K. 386. Mekkora a vas relatív atomtömege, ha a természetes vasban az 56-os
tömegszámú atomok mellett 2,2%-ban 57-es tömegszámú atomok is találhatóak.

K. 387. Egy kétveg yértékû fémkarbonátjából 0,105 g-ot hõbontásnak alávetve
28 ml n.á. gázt fogtak fel. Melyik fém karbonátját hevítették?

K. 388. Melyik az a háromvegyértékû fém, amelybõl 1,08g-nyi savakból 1,344 l
normálállapotú hidrogéngázt fejleszt?

K. 389. Azonos anyagmennyiségû kénsav és sósav keveréket tartalmazó minta
semlegesítésekor  24 ml 0,1N töménységû NaOH oldatra volt szükség. Hány mol savat
tartalmazott mindkét vegyületbõl a próba?
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Fizika

F. 275. Augustin Maior fizikaverseny
A Babeº-Bolyai Tudományegyetem Fizika Karán minden év márciusának utolsó

szombatján megrendezik az Augustin Maior fizikus nevét viselõ fizikaversenyt. (A
névadóról részletesen lásd a 119 oldalon.) Azok a tanulók, akik a maximális pontszám
legalább 70%-át elérik, az érettségi jegyektõl függetlenül 10-es átlaggal jutnak be a kar elsõ
évére. Az ilyen módon felvett diákoknak elõnyük van az elsõ félévben az ösztöndíjak és a
bentlakási helyek kiosztásánál is. Az egyetem szenátusának határozata értelmében a
2003/2004-es egyetemi évtõl kezdõdõen beindul a Fizika Karon a román és
magyar nyelvû fizika–informatika szak.

E számban közöljük a 2002. március 30-án megtartott versenyen a XI-es tanulók
számára összeállított kérdéseket.

1. Egy m=1 kg tömegû test 20 m magasról szabadon esik. a.) Mennyi idõ múlva ér
földet, és mennyi ebben a pillanatban a sebessége? b.) A földfelszíntõl milyen
magasságra  egyenlõ a mozgási energia a potenciális energia felével? c.) Mekkora utat
tesz meg a test a mozgás utolsó másodpercében? d.) Milyen ellenállási erõ hat a testre a
talajban, ha d=2 cm távolságra fúródik be? Adott g=10 m/s2.

12. Egy szökõkút h=30 m magasra emeli a vizet. A vízvezeték keresztmetszete a
kimenetnél 30 cm 2. Számítsuk ki: a.) a vízsugár sebességét a kimenetnél; b.) a vízsugár
sebességét a vízoszlop magasságának a felénél; c.) a vízsugár térfogati hozamát; d.) azt a
teljesítményt, amely szükséges a víz felemeléséhez h magasságra. (g = 10 m/s2)

13. Egy V = 10 l térfogatú tartály egy csap segítségével kapcsolatba hozható a
légkörrel. a.) A tartály 0° C hõmérsékleten, p=1,52·105 N/m2 nyomású oxigént
tartalmaz. Határozzuk meg a tartályban levõ oxigén móljainak számát. b.) A csap zárt
állásában a tartályt és tartalmát 100° C hõmérsékletre emeljük. Mekkora lesz a gáz p1

nyomása a tartályban? c.) A 100° C hõmérsékletet állandónak tartva kinyitjuk a csapot.
A gáz egy része kiáramlik a tartályból, amíg a gáz nyomása egyenlõ lesz a pa=105 N/m2

légköri nyomással. Ekkor bezárjuk a csapot, és a tartályt 0° C hõmérsékletre hûtjük.
Mekkora lesz a tartályban levõ oxigén p2 nyomása? d.) A c. pont alatti feltételek mellett
hány mol oxigén maradt a tartályban? Adott R=8310 J/(kmol K).

14. Egy m tömegû és +9Q töltésû részecskét két -Q nagyságú egymástól 2a
távolságra levõ rögzített töltés közé helyeznek, a két töltést összekötõ egyenes szakasz
felezõpontjára. Számítsuk ki: a.) Milyen minimális sebességgel kell meglökni egy +Q
töltést, mely a végtelenben található ugyanazon az egyenesen, ha a távolabbi negatív
töltés hiányzik, ahhoz, hogy ütközzék a maradék negatív töltéssel? A súrlódást
elhanyagoljuk. b.) A kezdeti helyzetben a pozitív töltést a töltéseket összekötõ egyenesre
merõleges irányban egy kissé kitérítik egyensúlyi állapotából. Mennyi lesz a megjelenõ
rezgõmozgás periódusa? c.) Kivesszük a +9Q töltést. Mennyi lesz a potenciálkülönbség
a pozitív töltés kezdeti helyzete és a végtelen között? d.) A pozitív töltés v sebességgel
egy, az ábrán látható fémcsõbe hatol be. Megváltozik-e a töltés sebessége? Hogyan?

5. Jelentsük ki és írjuk fel az impulzus és mozgási energia változásának tételeit egy
anyagi pontra, valamint adjuk meg az ezekben szereplõ mennyiségek fizikai értelmét.

Rendelkezésre álló idõ: 3 óra.
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Informatika

2002/2003 számítástechnika verseny – III. forduló

A versenyszabályzatot lásd a FIRKA 2002/2003 évi 1. számában.
III./1. feladat (10. pont)
Írjunk minél gyorsabb algoritmust prímszámok keresésére. Például, keressük meg

400 000 000-ig a prímszámokat és tároljuk soronként egy szöveges állományban. Az
állomány végére írjuk be, hogy hány prímszámot találtunk.

III./2. feladat (15. pont)
Írjuk fel n-ig a természetes számokat (p+1)/(q+1)  alakban, ahol p és q prímszámok.

III./3. feladat (15. pont)
Az 1..(2n) intervallumban írjuk fel az összes szám négyzetét, majd rendezzük õket

párokba úgy, hogy egy-egy pár tagjainak összege prímszám legyen!
a12 + b12 = x1 , ahol x1 prím.

. . .
an2 + bn2 = xn , ahol xn prím.

III./4. feladat (5. pont)
Két pozitív egész szám barátságos, ha az egyik nála kisebb pozitív osztóinak összege

megegyezik a másik számmal, és viszont. Keressünk barátságos számokat egy adott
[n..m] intervallumban!

III./5. feladat (10. pont)
Rajzoljuk meg tetszõleges n iterációra a következõ fraktált:

Kovács Lehel

Megoldott feladatok

Kémia (Firka 1/2002-2003)

K. 377.  H2O � H 2 + 0,5 O2 ; 2F töltés  bont 1 mol vizet, miközben 1,5 mol gáz
képzõdik. Tehát ha 6,2 mol durranógáz képzõdött, akkor 4,133 mol (74,4 g) víz bomlott.

A fogyott töltés: 6,2·4/3 = 8,267 F = 221,5 Ah = (8· 105 C).
Kivált 10 mmol Na2S04 , aminek tömege 1,42 g, és vele 100 mmol, 1,80 g víz.
Összesen 3,22 g kerül a szilárdfázisba 74,4 g gázfázisba.
Összesen 77,62 g-mal csökken az oldat tömege, marad 22,38 g tömegû oldat, benne

(5 - 1,42 g) só. Tehát az oldat 16 tömeg%-os  töménységû.

K. 378. Ha 50% H2 van az egyensúlyi elegyben, akkor 50/4 = 12,5% CS2, és (100 -
62,5)/2 = 18,72% CH4 és CS2 a reakcióegyenlet alapján.

12,5 mol CS2 képzõdéshez 12,5 mol CH4-nak és 25,0 mol H2S-nek kellett
átalakulnia, maradt 18,75 mol CH4 és 18,75 mol H2S. Tehát összekeveréskor 31,25 mol
CH4 mellett 43,75 mol H2S volt.

A mólarány: H2S/CH4= 1,4. Átalakult a CH4 40%-a, a H2S 57,1%-a.
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K. 379.  Ha az oldat 1000 cm 3-ében x mol HCl és x mol H2SO4 volt, akkor a
BaCl2+ H2SO4 = BaSO4 + 2HCl reakció után még 2x mol HCl képzõdött, összesen 3x
mol 3 HCl van 1 dm3 oldatban. Az oldat pH = 1 , amely 0,1 mol/dm3 [H+]-nak felel
meg. Ezért 3x = 0,1 mol/dm3. Innen x = 3,333· 10-2 mol/dm3, ekkora volt mindkét sav
koncentrációja.

Ha 250 cm 3 oldathoz 2000/208,4 = 9,597 mmol BaCl2-ot adtunk, levált 33,33/4 =
8,3325 mmol BaSO4 = 1945 mg BaSO4. Maradt 1,2645 mmol BaCl2/250 cm 3, azaz
5,06· 10-3  mol/dm3.

K. 380.  A HF oldatban [H+J = 10-3 mol/dm3, tehát cHF (10-6/7,2· 10-4)+10-3 =
2,39· 10-3  mol/dm3; 1 dm3 semlegesítésére kell 2,39 mmol NaOH, s még annyi, hogy
biztosítsa a 11,00-es pH-t, azaz 10-3 mol/dm3 = [OH-]-t. Ám az oldat térfogata 2 dm3

lesz, tehát abban 2· 10-3 mol OH- ion van.
Összesen (2,39+2)· 10-3 = 4.39· 10-3 mólos NaOH-ból kell 1 dm3. Tehát 2 dm3

oldatban lesz 2,39· 10-3 mol NaF és 2· 10-3 mol NaOH. A koncentrációk: NaF: 1,195·10-

3 mol/dm3. NaOH: 10-3 mol/dm3.
K. 381.
MLiOH=24gmol-1

m0=mvíz+mLiOH = 112,7g
ρ0=m0/v0 νLiOH= mLiOH/MLiOH

V0=112,7g/1,2 gcm -3=93,92cm 3

93,92 cm 3 old ...........12,7 g LiOH
103 cm3 ......................m=135,22 g
νLiOH = 135,2g / 24gmol-1=5,63 mol
A telített oldat töménysége 5,63 mol/dm3

K. 381.
MFeO=72g/mol mkev=mFeO +mFe2O3

MFe2O3=160g/mol mFeO=� ν1·MFeO

MFe=56g/mol mFe2O3=ν2·MFe2O3

(ν172+ν2160)g kev.................(ν1+2ν2)56g Fe
     100 kev ....................75 g Fe

Az aránypárt rendezve ν1/ν2=1/4
Tehát a keverékben a FeO:Fe2O3 molaránya 4:1
K. 383.
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10/28mol C2H4 .....Q1=156,6 Kcal



2002-2003/3 127

1 mol ...................... ∆H1=323,81 Kcal

∆H + ∆H2 -∆H1=0 10/30mol C2H6 .......Q2=124,28 Kcal
∆H = ∆H1 -∆H2=49,40 Kcal 1 mol ...................... ∆H2=373,21 Kcal
  22,4 dm3  C2H4 .......49,70Kcal

103 dm3 .................. Q=206 103 Kcal
Tehát 1m3 etén hidrogénezése 2,206·103 Kcal hõbefektetést igényel.

Fizika (Firka 1/2001-2002)

F. 248.  α-val jelölve az elhajítás szögét, a sebesség vízszintes és függõleges
összetevõi: vx = v cosα és vy =v sinα.

 Az ütközés tökéletesen rugalmas a fallal, ezért az ütközés pillanatában vy nem
változik meg, ugyanakkor vx nagyságát nem, de irányítását megváltoztatja.

A függõleges irányú mozgás egyenlete:
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2
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y-t zérussal egyelõvé téve meghatározható a golyó elindításától a visszatérésig eltelt idõ:

g

sinv2
t
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Ez alatt az idõ alatt a golyó vízszintes irányban megteszi a 2l=vxt utat. Innen

2v

gl2
2sin =α

F. 249. A dugattyú akkor van nyugalomban, ha a reá ható erõk eredõje zérus.
(p2-p1) S=mg
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Az elengedés pillanatában a tartályra ható erõk eredõje okozza a tartály gyorsulását.
Newton törvénye értelmében:

p2S-p1S + Mg = Ma
ahonnan:

g
M

mM
a

+=

F. 250. Ha σ-val jelöljük a felületi töltéssûrûséget, a nagyon kicsiny dS
felületelem töltése dq= σdS. Erre, az
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térerõsségû helyen található felületelemre, dF = Edq erõ hat. Az egységnyi felületre
ható erõ akkor:
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F. 251.  A T áteresztõképességû tükör visszaverõképessége R=1-T. Ha az elsõ
tükörre érkezõ fényáram Φ0, a tükrön TΦ0  fényáram halad át. Ezen fényáram T-ed
része, azaz T(TΦ0)=T2Φ0 jut át a másik tükrön és RTΦ0=(1-T)TΦ0 verõdik vissza az
elsõ tükör felé. Az elsõ tükörrõl az utóbbinak R-ed része visszaverõdik a második tükör
felé, így erre még (1-T)2 TΦ0 fényáram érkezik, amelynek T-ed részét tovább engedi, de
R(1-T)-ed részét újból visszaveri az elsõ tükör felé. A folyamat gyakorlatilag végtelen
sokszor megismétlõdik. Ezért a második tükrön áthaladó teljes fényáram.

Φt=[T2+T2(1-T)2 +T2 (1-T)4 + ...]Φ0=[1+(1-T)2+(1-T)4 +...]T2Φ0

Felhasználva a végtelen mértani haladvány összegképletét kapjuk:
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F.252. A lámpa sugárzási teljesítménye Pf =ηP, amely még felírható

t
Nh
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formában is, ahol N a t idõ alatt kisugárzott fotonok száma. A két kifejezést
egyenlõvé téve, az egységnyi idõ alatt kisugárzott fotonok száma:

191096,2
hc
P

t
N ⋅≈λη=  foton/s.




