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10. Ha a hőforrás és hőfelvevő között nincs közeg, a hőátadás ....... útján történik. 
(Írj a jelenség lényegéről, felhasználásáról. Egy köznapi megfigyelésed leírását részle-
tezd!) (6 pont) 
 

A kérdéseket a verseny szervezője, Balogh Deák Anikó állította össze 
(Mikes Kelemen Líceum, Sepsiszentgyörgy) 
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Kémia 

K. 657. Hány neutron található 0,16g kénben, ha a kén atomot a következőképpen 
jellemezhetjük: S32

16 ?  
 

K. 658. Számítsd ki, hogy hány proton, hány elektron és hány neutron található a 
következő anyagok 1g-nyi tömegében: víz, szén-dioxid, hidrogénklorid. 

 

K. 659. Egy zárt reakciótérben 9g alumínium port 1mólnyi klórgázzal reagáltattak. 
A reakció megtörténte után mekkora a termékelegy összetétele tömeg-, illetve anyag-
mennyiség-százalékban? 

 

K. 660. Mekkora az oxigén gáz sűrűsége 10oC hőmérsékleten és 1,5105Pa nyomá-
son? Hogyan változik a sűrűség értéke, ha a gáz hőmérséklete megnő 80o-al, miközben 
a nyomása változatlan marad? 

 

K. 661. Az etil-bromid moláros tömege több mint kétszerese az etanolénak, mégis a 
forráspontja (38oC) kevesebb mint fele az etanolénak (78oC). Magyarázzátok ezt a tényt! 

 

K. 662. Azonos tömegű tejsavban és alaninban található királis szénatomok száma: 
 a) azonos, mert mindegyik molekulájában csak 1 királis szénatom van 
 b) a tejsavban van több, mivel annak a molekulatömege nagyobb 
 c) az azonos tömegű alaninban van több kiralis szénatom, mint a tejsavban. Az 

alanin moláris tömege kisebb, mint a tejsavé, ezért az adott tömegben nagyobb anyag-
mennyisége van. Minden mólnyi anyagmennyiségben azonos számú molekula van az 
anyagi minőségtől függetlenül, s a két anyag molekuláiban egyforma számú királis C-
atom van.  

Válasszátok ki a helyes állítást, írjátok le a két anyag szerkezeti képletét, s jelöljétek a 
királis szénatomot! 

 

K. 663. A benzol (C6H6) és a piridin (C5H5N) lát-
szólag nagyon hasonló molekulák: a benzol molekula-
tömege egy tömegegységgel kisebb a piridinénél, 
mindkettőnek az atomjai egy síkban helyezkednek el, 
mind a két molekula váza hatszögalakú, melynek 
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minden atomja egy-egy elektronnal részt vesz egy delokalizált (az egész molekulára ki-
terjedő) -kötéstípusú elektronfelhőben. Ennek ellenére tulajdonságaik nagyon eltérőek: 

 forráspontjuk: benzolnak 80oC, piridinnek 115oC 
 oldékonyságuk: benzol vízben oldhatatlan, piridin vízzel minden arányban ele-

gyedik 
 sav-bázis viselkedés: benzol sem savakkal, sem bázisokkal nem reagál, piridin 

gyenge bázisként viselkedik, savakkal sókat képez 
 gyűrűben szubsztitúciós reakció (elektrofil szubsztitúció): nitrálás, halogénezés 

a megfelelő katalizátorok jelenlétében a benzolnál könnyen, bármelyik szén-
atomon, a piridinnél sokkal nehezebben, s csak a nitrogéntől számított máso-
dik szénatomon, az úgy nevezett 3. helyzetben történik  

 
 

  
 
 
Indokoljátok a két anyag eltérő viselkedését! 

 

 

Fizika 
 

F. 467. Egy vízturbina hajtotta áramfejlesztő turbina-generátor rendszerén, a gyártó 
cég által feltüntetett jellemzők: ● teljesítmény P=750 L.E.  ● vízhozam smQV

314   ● 

vízszint-különbség mh 85,4   ● turbina  fordulatszám 200N  fordulat/perc ● fo-
gaskerék áttétel á=3,75 x .  

Ezek alapján számítsuk ki: 
a.) Az áramfejlesztő tényleges hatásfokát  ? . 

b.) A váltóáramú generátor póluspár számát  ?p . 
(a 467-es feladatot Bíró Tibor tanár küldte Marosvásárhelyről) 

 
F. 468.  
a.) Egy lencse egy tárgyról a tárgytól 90 cm távolságra elhelyezett ernyőn a lencse 

két, egymástól 30 cm-re található helyzetében alkot éles képet. Határozzuk meg a lencse 
gyújtótávolságát.  

b.) A gyűjtőlencse azon helyzetében, amikor nagyított képet alkot, a gyűjtőlencse és 
az ernyő közé, a gyűjtőlencsétől 45 cm-re szórólencsét helyezünk el. Az ernyőt eredeti 
helyzetéből 15 cm-rel eltávolítva újból éles képet kapunk. Határozzuk meg a szórólen-
cse gyújtótávolságát és nagyítását.  
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F. 469. Higannyal teletöltött üvegedény 0o C hőmérsékleten m1= 625 g higanyt tar-
talmaz. Felmelegítve az edényt m2 = 10 g higany kifolyik belőle. Határozzuk meg mek-
kora a hőmérséklete az edénynek, ha a térfogati hőkitágulási együtthatók:  

5550
1

Hg  K-1 és 
86100

1
uveg K-1. 

 
F. 470. A Fresnel-tükrök egymással = 5·10-3 rad szöget zárnak be. A λ= 500 nm-

es hullámhosszúságú monokromatikus fénnyel megvilágított rés 20 cm-re található a 
tükrök által közrezárt lapszög élétől. A megfigyelési ernyőn egymástól 1 mm-re helyez-
kednek el fényes csíkok. 

a.) Határozzuk meg hány csík található az ernyőn 
b.) Az egyik tükröt 0,5 μm vastagságú és 1,5 törésmutatójú üveglemezzel fedjük be. 

Milyen irányba és mennyivel mozdul el az interferenciakép? 
 
 

 

Megoldott feladatok 
Kémia FIRKA 2010-2011/2. 
 
K. 651.  
100kg tömegű szervezet…20kg C …9,86kg H…1,5kg Ca…0,95kg P van. 
  50kg “  “   10kg  … 4,93kg  ……0,75k …… 0,475kg 
Ezekből az elemekből az egységnyi anyagmenniségnek a tömege MC = 12g/mol, 
MH= 1g/mol, MCa= 40g/mol, MP= 31g/mol 
Ezek ismeretében kiszámítható a feladatból következtetett tömegű elemek anyag-

mennyisége   = m/M,  C = 104g / 12gmol-1 = 8,333mol, H = 4,93103mol, Ca = 
7,5102g/ 40g.mol-1 = 18,75mol P = 475g / 31gmol-1 = 15,323mol 

Egységnyi anyagmennyiségű elemi anyagban az Avogadro-számmal (6,023.1023) azo-
nos számú atom található, ezért az 50kg tömegű emberben 8,3336,0231023  =  5,02.1024 
C atom, 4,931036,0231023 = 2,971027H atom, 18,756,0231023 = 1,131025Ca atom és 
15,3236,0231023 = 9,231024  P atom található. 

 
K. 652. Tudott, hogy  1mólnyi gázban, annak minőségétől függetlenül azonos szá-

mú, az Avogadro-számmal megegyező molekula van. A gázok moláris térfogata azonos 
körülmények között (p, T) azonos nagyságú. Normál körülményekre (p = 1atm, t = 
0oC) ismerjük ezt az értéket: 22,4dm3. Az általános gáztörvény ismeretében a feladatban 
jelzett állapotra kiszámíthatjuk a hidrogén moláris térfogatát: p VM / T = poVo / To  
mivel p = po, To = 273K, T = 273 + 20 =293, VM = 293 22,4/273= 24,0dm3 

V = 1m3= 103 dm3 . Ebben a térfogatban levő hidrogén anyagmennyiséget megkap-
juk, ha kiszámítjuk, hogy hány moláris térfogatnak felel meg:  = 103dm3 / 24dm3mol-1 
= 41,667mol. Az adott térfogatban levő hidrogén molekulák száma nH2 = 
41,6676,0231023 =2,511025 molekula. 
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K. 653. A feladat megoldásához tudnod kell, hogy mi a fizikai értelme a sűrűségnek 
() és a relatív sűrűségnek (d):  = m/V (tehát a sűrűség az egységnyi térfogatban levő 
anyag tömegét jelöli), d =  /viszonyítási anyag 

A feladat körülményei között nem ismert az elemi kén molekulamérete, jelöljük Sn –
el, ahol n a molekulát felépítő atomok számát jelenti. 

d = 6,6 = Sn /lev.  Mivel a gázok moláros térfogata adott körülmények között azo-
nos, a sűrűségüket könnyen kiszámíthatjuk a moláros tömegük ismeretében:  = M/VM 

, ezért d = MSn / Mlevegpő. A levegő gázkeverék, moláris tömege az összetételéből kiszá-
mítható, ismerve a komponensek moláris tömegét: 

Mlevegő  = 0,8MN2 + 0,2MO2  = 28,8 
MSn = dMlevegő  = 190,08 , mivel  n = MSn / MS  = 190,08/32 = 6 
 
K. 654. Az elektrolízishez szükséges töltésmennyiség 
Q = I t  Coulomb, 1C = 1A.1s 
T = 8 60 + 20 = 500s, akkor Q = 2500C 
Használjuk az ezüst komponensre az 1-es indexet, a rézre a 2-t, akkor írhatjuk, 

hogy: 
 m1 + m2 = 1g (1)   q1 + q2 = 2500C (2) 
A savban való oldódáskor Ag+ és Cu2+ ionok képződtek, redukciójukkor az ezüst –

ion esetén mólonként egy mólnyi elektromos töltésmennyiségre, a réz-ion esetén két 
mólnyi töltésmennyiségre van szükség, tehát: 

108gAg … 96500C    64gCu … 296500 
 m1  ……..q1      (3)      m2 … q2            (4) 
Kifejezve a töltésmennyiségek (q) értékét a (3) és (4) aránypárokból a tömegek segít-

ségével és behelyettesítve a (2) összefüggésbe, az m1 és m2-re kapunk egy két-
ismeretlenes elsőfokú egyenletrendszert, amelyből m1 = 0,243g és m2 = 0,757g. 

100 tömegegységre vonatkoztatva az elemzésnek alávetett ötvözet, minta 24,3% 
ezüstöt és 75,7% rezet tartalmazott. 

 
K. 655.  
CxHy + (2x + y/2)O2 = xCO2 + y/2 H2O 
A feladat kijelentése szerint VCO2 = VH2O ezért  x = y/2. Így a szénhidrogén mole-

kulaképleteként írhatjuk: CxH2x, ennek a molekulának a molekulatömege M = 14x 
Mivel a nitrogén molekulatömege 28 és az anyag nitrogénre vonatkoztatott sűrűsége 

3, akkor 3 = 14x / 28, ahonnan x = 6. Tehát a vegyület molekulaképlete C6H12. 
 
K. 656.   
Mindkét oldatban 10g oldott só a vizes közegben disszociált állapotban van, ame-

lyek elektrolízis során a következőképpen alakulnak át: 
Cu2+ + SO42- + 2( H2O  H+  + OH-)  Cu + 1/2O2 + 2H+ + SO42-  

2Na+ + 2Cl- + 2( H2O  H+  + OH-)  H2 + Cl2 + 2Na+ + 2OH- 
A feladat kijelentése során a rézionok teljes mennyisége redukálódik, az oldatból le-

válik a réz a katódra. Mivel a hidratált réz-ionok kék színűek, s az oldat minden más 
ionja színtelen, az oldatok összetöltése után az elegy is színtelen lesz. 
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Az előbbi reakcióegyenletek alapján egy adott anyagmennyiségű rézszulfát elektrolí-
ziséhez szükséges töltésmennyiség kétszer akkora anyagmennyiségű nátrium-klorid 
bontására elegendő. 

Határozzuk meg az oldatokban levő sók anyagmennyiségét: 
Ismertek a moláris tömegek: MCuSO4 = 160g/mol, MNaCl = 58,5g/mol, akkor: 
CuSO4 = Cu2+  = 10/160 = 0,0625mol  
NaCl =  Na+ = 10/58,5 = 0,171mol 
Az elektrolízis során egymással egyenértékű anyagmennyiségű anyagok alakulnak át 

adott töltésmennyiség hatására. A feladat adataiból NaCl>2CuSO4 
H2SO4 = Cu NaOH = NaCl reagált = 0,135mol 
Az elektrolízis során keletkező kénsav  és nátrium-hidroxid reagálnak egymással: 
H2SO4 + 2NaOH  2H2O + Na2SO4 
A 0,0625mol kénsavval 0,135mol nátrium-hidroxid reagál, ezért az oldat  semleges 

kémhatású lesz, mert a nem elbomlott  0,036molnyi NaCl oldata semleges (ez a só nem 
hidrolizál). 

b) Az oldatkeverék tömegszázalékos  összetételének kiszámításához ismernünk kell 
a keverék végső tömegét (feltételezzük, hogy a gáztermékek nem oldódnak): 

200g – mCu – mH2 – mCl2 – mO2  = 200 – 0,062564 – 0,06252 – 0,0625711/2  – 
0,0625321/2 =  192,6g 

Az oldatban levő oldott anyagok: Na2SO4, NaCl tömege:  
0,0625142g = 8,88g Na2SO4 , 0,03658,5 = 2,1g NaCl 
192,6g keverék … 8,88g Na2SO4 … 2,1g NaCl 
100g …………….x = 4,6g ………  y = 1,1g  
  

 
 

Fizika – FIRKA 2008-2009/4 
 

F.418. 
A falhoz támasztott rúdra az 1. ábrán látható erők 

hatnak: 1F és 2F  a támasztási pontokban ható reakci-

ók, 111
FFf  és 222

FFf   a súrlódási erők és G a 

rúd súlya. Megkövetelve, hogy a rúdra ható erők ere-
dője zérus legyen, kapjuk: 

21 fFFG  és 21
FFf   

Úgyszintén az A pontra vonatkoztatott eredő erő-
nyomaték is nulla kell legyen. Ebből következik, hogy 

 cossincos
2 22 lFlF
l

G f  

A fenti 5 összefüggést felhasználva kapjuk: 
0cossin2cos 121    

 
1. ábra 
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F.419. 
Jelöljük 0 -val és 0d -val a test, illetve a folyadék sűrűségét 0oC-on. Az úszás felté-

tele megköveteli, hogy a kiszorított folyadék tömege legyen egyenlő az úszó test töme-
gével. Tehát 
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F.420. 
A 2a ábrán látható helyzetnek megfelelő kapcsolást a 2b ábra mutatja. Ez utóbbi 

egyenértékű a 2c ábra kondenzátorainak kapcsolásával. Így a fémdobozba helyezett sík-

kondenzátor kapacitása: C
C

CC
2
3

2
'   

 
 a b c 

2. ábra 
 

F.421. 
Az egyik lencse optikai középpontja a másik lencse gyújtópontjával esik egybe. Így 

az a sugár, amely az első lencse optikai középpontján halad át az optikai tengellyel pár-
huzamosan hagyja el a lencserendszert és határozza meg a kép nagyságát (3. ábra). Az 

ábra jelölései alapján írhatjuk: 
2
11

2

11 
f

p

NO

BA
 

Ahonnan cmfp 2021   
 

 
3. ábra 
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F.422. 

A folytonos spektrum legkisebb hullámhosszán írhatjuk: eU
c

h 
min

, ahonnan  

eU

ch
min  

Moseley-törvényéből   
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,

111
mn

ZR
nm
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A K -vonal esetén 2m és 1n , így  213
4



ZR

K
  

min  és 
2K kifejezéseit behelyettesítve a pmK 84min2

 összefüggésbe, a fe-

szültségre kVU 15 adódik. 
 
 

hírado
 

Új adatok az ólom élettani hatásáról 
Az ókori Egyiptomban használt ólomtartalmú  gyógyszerekről eddig azt állították a 

vegyészek, hogy mérgezők. Új biokémiai kutatások eredményeinek köszönhető, hogy a 
többezer éves tapasztalatok jogosságát tudományosan megerősítették 

Új régészeti vizsgálatok során egyiptomi sírokban talált maradványokról megállapí-
tották, hogy a fáraók fekete szemhéjfestéke a foszgenit (Pb2Cl2CO3) és laurionit 
(Pb(OH)Cl) nevű anyagokat tartalmazza, melyek a természetben nem fordulnak elő, 
előállításuk nehézkes. Az egyiptomi kultúráról tanúskodó feljegyzésekből már tudott 
volt, hogy az ólmot gyógyhatásúnak tartották, különösen szem és bőrbetegségek esetén. 
Biokémikus kutatók a közelmúltban mesterségesen tenyésztett bőrsejtekhez kis mennyi-
ségű ólomvegyületet adva a nitrogén-monoxid (NO) termelés fokozódását észlelték, 
ami a szervezetben az immunreakciók erősödését eredményezi. Ennek értelmében elhi-
hető, hogy az ókoriaknak az  ólomkészítmények gyógyító hatásának tulajdonított hite 
valós tapasztalásokon alapult. Tehát az egyiptomi „gyógyítók” nem csak jó „vegyészek”, 
hanem jó megfigyelők is voltak, s bizonyos tudásuk a kémiai anyagok élettani hatásáról 
meghaladta az utánuk következő évezredek vegyészeinek ismereteit. 

 
Bizonyítékok a tánc jelentőségéről az emberi evolúció során 
Evolúciós pszichológiával foglalkozó brit tudósok az emberiség fejlődéstörténet-

ében a tánc szerepét tanulmányozzák. Kísérleteikből arra lehet következtetni, hogy a 
tánc kialakulásának evolúciós szerepe volt. Egy ősi ítélkezési rendszer alapjául szolgált, 
mivel a tánc mozgásmozdulatai információkat közvetítenek a férfi egészségi állapotáról, 
erejéről, termékenységéről. 

A kísérlet során 19 fiatalembert (18 és 35 év közöttiek) táncoltattak egy laboratóri-
umban egyszerű dobritmusra, miközben őket egy 12 videokamerából álló 3-D-s rend-
szerrel rögzítették. A filmen a szereplőket fehér, jellegtelen figurákká (avatárokká) alakí-


