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7. Egy 3 kg-os testet v = 8 m/s kezdősebességgel függőlegesen feldobunk.  
A test h = 2,4 m magasságot ér el. Mekkora az energiaátadás hatásfoka? (g=10m/s2) 
 (4 pont) 
 
8. Mekkora lenne annak a berendezésnek a hatásfoka, amely napi 1000 MJ energia 

felhasználásával napi 1000000kJ munkát végezne?  
Létezhet ilyen berendezés? Miért? (4 pont) 
 
9. Rejtvény:  (6 pont) 
Helyezd el az alább megadott szavakat, betűcsoportokat az ábrában. Ha jól dolgoz-

tál, a nyíllal jelölt oszlopban olvasható a megfejtés. Ez része egy idézetnek, ami a továb-
bi fordulók rejtvényeinek megfejtéséből lesz összeállítható. Tehát, jegyezd meg! 

 

ALÁ, AMPERMÉRŐ, ASZAL, 
ASZTALLAP, EL, ÉP, ÉR, FL, KERET, 
KK, KÚPALAP, LE, LE, LG, LZ, ME-
SZELŐ, MZ, ÓL, ÖTLETGYÁR, ŐK, 
ŐZ, PAUL, PÓK, PROPELLER, REF, 
RK, SZÓ, SZU, TŐ, ÚSZÓ, ZAL, ZO, 
ZSR 

Megfejtés: ...... 
Mi a propeller jelentése és mire hasz-

nálják? 
 

A rejtvényt 
Szőcs Domokos tanár készítette 

 

 

 

 
 

10. Milyen gép előfutára ez az ókori gép? Ki készítette és ki volt ő? 
Milyen nevekkel látták el? (6 pont) 

 

 
A kérdéseket a verseny szervezője, Balogh Deák Anikó állította össze 

(Mikes Kelemen Líceum, Sepsiszentgyörgy) 
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r

eladatmegoldok 
ovata  

 
Kémia 

 K. 669. Egy vizes oldat elektrolízisekor a két elektródnál leváló gázokat közös 
edénybe gyűjtötték. A gázelegy durranógáz néven ismert. Az elektrolízis megszakítása-
kor az edény tömege 14,4g-al nőtt. Hány mólnyi molekula volt az edényben? Ebben az 
anyagmennyiségben hány hidrogén és hány oxigénmolekula található? 
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K. 670. Feloldottak 175 mólnyi vízben 15 mol nátriumhidroxidot. Az oldatból 1cm3 
tömege 1,1g volt. Határozzátok meg az oldat tömegszázalékos és moláros töménységét! 

 
K. 671. 175g meleg vízben feloldottak 75g kékkövet, majd az oldatot addig hűtötték, 

amíg 25g kékkő kivált belőle. Számítsátok ki a lehűlt oldatban az oldott anyag tömeg-
százalékos töménységét, és állapítsátok meg, mekkora anyagmennyiségű (mólban kife-
jezve) oldott anyagot tartalmaz 1kg oldószer.  

 
K. 672. A szerves anyagok nitrogéntartalmának meghatározására a Kjeldahl mód-

szert használják. Tömény kénsavval fémion katalizátor jelenlétében roncsolják a lemért 
tömegű mintát, miközben abból a szén szén-dioxiddá, a hidrogén vízzé és a nitrogén 
ammónium-szulfáttá alakul. 

Egy ismeretlen összetételű aminosav-mintából 4,45g tömegűt elemeztek, miközben 
3,3g ammónium-szulfát és 6,6g szén-dioxid keletkezett.  Írjátok fel az aminosav mole-
kulaképletét tudva, hogy annak 0,05 mólnyi mennyisége 20g 10%-os nátrium-hidroxid 
oldattal, illetve 5g 30%-os formaldehid oldattal képes reagálni. 

 
K. 673.  Egy réz és magnézium tartalmú ötvözetet tömény kénsavval kezelve olyan 

gázkeveréket kaptak, amelynek 15%-a kén-dioxid, a többi hidrogén. Milyen arányban ta-
lálható a két fém atomjainak a száma ebben az ötvözetben? 

 
K. 674.  A szilícium-karbid nagyon kemény anyag, ezért csiszoló anyagok gyártására 

használják. Szilícium-dioxidnak szénnel való redukciójával állítják elő elektromos ke-
mencében. Számítsátok ki, mekkora tömegű szilícium-karbid nyerhető 100kg 85%-os 
tisztaságú homokból, ha 75%-os hozammal dolgoznak? 

 
K. 675.  Határozzátok meg a molekulaképletét annak a gáz állapotú anyagnak, 

amelynek hidrogénen kívül a széntartalma 40%, oxigén tartalma 53,3%. 1g ebből az 
anyagból 815mL térfogatot foglal el, ha a hőmérséklete 25 Co és a nyomása 1atm.  

 

Fizika 

F. 481.  
A 2011 – Augustin Maior Fizikaverseny feladatai (1-5/a-ig közösek a XI. és XII. osztá-

lyosok számára). Versenyszervező a 
Babeş-Bolyai Tudományegyetem Fi-
zika kara. 

 

1.  A nyújthatatlan szállal össze-
kötött 1-es és 2-es testek  = 30o-os, 
rögzített lejtőn helyezkednek el (lásd 
a mellékelt ábrát). (a) Határozzuk 
meg a szálban a feszítő erő nagysá-
gát, valamint az m1 test és a lejtő közötti súrlódási együttható legkisebb értékét úgy, 
hogy a testek nyugalomban legyenek, (b) Elvágjuk az összekötő szálat. Határozzuk meg 
az m1 test gyorsulását a lejtőn az előző pontban meghatározott súrlódási együttható ér-
tékére. (c) Határozzuk meg azt a t időkülönbséget, amely a két test vízszintes síkra ér-
kezésének időpontjait elválasztja. (d) A vízszintes síkkal történő rugalmatlan ütközés so-
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rán az m1 test elveszíti energiájának 10 %-át. Határozzuk meg milyen magasra emelked-
het az ütközés után. Adott: g = 10 m/s2. 

 

2.  m = 160 g ideális gáznak tekintett oxigén (μ = 32 g/mol) p1 = 1 MPa nyomá-
son és t1 = 47 oC hőmérsékleten található. A gáz térfogatát állandó nyomáson eredeti 
értékének négyszeresére növeljük, majd a térfogatát állandó értéken tartva, nyomását 
növeljük a négyszeresére. Határozzuk meg: (a) a gáz térfogatát és hőmérsékletét a végső 
állapotban; (b) az állapotváltozások során az oxigén legkisebb és legnagyobb sűrűségét; 
(c) ábrázoljuk az oxigén sűrűségének ρ = p(T) változását a hőmérséklet függvényében; 
(d) a kezdeti és a végső állapotok közötti munkavégzést, valamint a belső energia válto-
zását. Adott: Cv = 5R/2 és R = 8310 J/(kmolK). 

 

3.  A mellékelt ábrán látható áramkörben a 
telep elektromotoros feszültsége E = 24 V és 
belső ellenállása r = 5 Ω. (a) Számítsuk ki az 
áramerősséget az áramkör fő ágában és határoz-
zuk meg a B és D pontok közötti potenciálkü-
lönbséget. (b) Számítsuk ki a külső áramkör által 
felvett teljesítményt. (c) Mekkora kellene legyen 
az R4 ellenállás értéke, hogy a B és D pontok 
közé csatlakoztatott ideális voltmérő a 0 V érté-
ket mutassa. (d) Határozzuk meg annak az A és 
C pontok közé csatlakoztatott ellenállásnak az 
értékét, amellyel a külső áramkört helyettesítve a 
felvett teljesítmény maximális lesz. Mekkora ennek a teljesítménynek az értéke? 

 

4.  1,5 törésmutatójú üvegből készült 20 cm görbületű sugarú, sík-domború vékony 
lencsét -20 cm gyújtótávolságú lencséhez ragasztunk úgy, hogy az érintkezési felületek 
görbületi sugara megegyezik. Határozzuk meg: (a) az így kialakított optikai rendszer 
gyújtótávolságát és törőképességét, valamint a második lencse határoló felületeinek gör-
bületi sugarait; (b) a rendszertől 6 dm távolságra, az optikai tengelyre merőlegesen elhe-
lyezett 8 mm magas valódi tárgy képének helyzetét és nagyságát; (c) a ragasztott len-
csékből álló rendszer gyújtótávolságát, ha azt vízbe helyezzük (nvíz = 4/3); (d) mekkora 
távolságra kell elhelyeznünk a két lencsét, hogy a rendszer afokális legyen (párhuzamos 
nyalábot, párhuzamos nyalábba képezzen le). Ábrázoljuk a sugármenetet az optikai ten-
gellyel párhuzamosan haladó fénynyaláb esetén. 

 
5. (a) Jelentsük ki és írjuk le Hooke törvényét megadva az összefüggésben szereplő 

jelölések fizikai értelmezését és a mennyiségek mértékegységét. 
(b1/csak a XI. o. számára!) Jelentsük ki és írjuk le a termodinamika első főtételét meg-

adva az összefüggésben szereplő jelölések fizikai értelmezését és a mennyiségek mérték-
egységét. 

 

(b2/csak a XII. o. számára!) Jelentsük ki Bohr posztulátumait. 
 

Munkaidő: 3 óra 
Pontozás: 1. - 20 p; 2. - 20 p; 3. - 20 p; 4. - 20 p; 5. - 10 p; hivatalból - 10 p. 
ÖSSZESEN = 100 p 
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Megoldott feladatok 
Kémia FIRKA 2010-2011/5. 
 
VIII. oszt. 
1. Az aktív fém-hidridek ionos vegyületek, amelyekben a fémionoknak pozitív 

(Men+), a hidridionnoknak (H-) negatív elektromos töltése van, vízzel hidrolizálnak fém-
hidroxid és elemi hidrogén képződése közben: 

MeHn + nH2O  nH2 + Me(OH)n  A reakcióegyenlet alapján 1mólnyi fém-
hidridből n mólnyi hidrogén képződik, ha n a fém vegyértéke.  

Számítsuk ki az 1g tömegű (vagy 1/MMeHn mol anyagmennyiségű) fémhidrid által 
fejlesztett hidrogén térfogatát: 

MMeHn …….nVM 
1g ………VH2  VH2 = nVM / MMHn ahol VH2 az 1g hidridből képződő 

hidrogén térfogata, MMHn a hidrid moláros tömege, VM az egy mólnyi gáz térfogata, 
amelynek értéke csak a gáz állapotától függ, az anyagi minőségétől nem (1atm nyomá-
son, 0oC hőmérsékleten 22,41L). Az egyenlőség jobboldalán a számlálót és nevezőt is 
osszuk el n-el, akkor VH2  = VM / EMHn  (ahol EMHn = MMHn / n,  E egyenértéktömeget 
jelöl). A feladatban felsorolt hidridek közül a legkisebb egyenértéktömegű fogja a legna-
gyobb térfogatú hidrogént termelni, ez a LiH, tehát a c) válasz a helyes. 

 
2. A feladat adatai alapján írhatjuk: 
A kristályhidrát mólnyi mennyiségének tömege: MCaSO4 + nMH2O = 136 + 18n 
(136 + 18n )g kristályhidrát …..(4+n)16gO 
      100g ……………55,81gO ahonnan n = ½, tehát a c) válasz helyes. 
 
3. Az oldatok összekeverésekor a következő reakció megy végbe: 

BaCl2 + Na2SO4 = BaSO4 + 2NaCl 
A barium-szulfát nem oldódik vízben, csapadék formában kiválik miközben 1mol 

bárium-klorid 1mol nátrium-szulfáttal reagál. Számítsuk ki az összekeverendő oldatok-
ban a feloldott anyagok moláris mennyiségét: a kristályhidrát tömegének egy részét a 
kristályvíz tömege adja, ezért ki kell számolnunk, hogy a 30,5g kristályhidrátban mennyi 
BaCl2 van: 

MBaCl2.2H2O = 244g,  MBaCl2 = 208g  244g kristályhidrát … 208gBaCl2 
           30,5g ………….x = 26g 
         nBaCl2 = 26/208 = 0,125mol 
MNa2SO4  = 142g, az oldatban 33,5.40/100 = 13,4g oldott Na2SO4 van, nNa2SO4 = 13,4/142 

= 0,094mol, mivel nNaSO4  < nBaCl2, azt jelenti, hogy a SO42- teljes mennyisége kicsap az oldatból, 
amiben csak a feleslegben levő BaCl2  és a NaCl ionjai maradnak, tehát az oldat nem fog tar-
talmazni szulfát-ionokat, ezért a c) válasz a helyes. 

 
IX. oszt. 
2. Az elemi vas klórgázban vas(III)-kloriddá alakul (mivel a klór egy erélyes oxidáló-

szer). Fe  Fe(Cl)3, ezért 1mol (56g) vasból 1mol vas-klorid (162,5g) képződik teljes 
reakció esetén. Ebből kiszámítható, hogy 10g vasból mekkora tömegű vas-kloridnak 
kellett volna képződnie:  56/10 = 162,5/x, ahonnan x = 29g. Mivel a feladat adatai sze-
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rint ennél kisebb tömegű termék keletkezett, azt jelenti, hogy nem alakulhatott át a tel-
jes vasmennyiség kloriddá, tehát a termék vasat és vas(III)-kloridot tartalmazhatott, te-
hát a  b) válasz a jó 

 

3. Jelöljük o1-el az ACl3 oldatot, o2-vel a NaOH oldatot  
MAlCl3 = 133,5g/mol   MNaOH = 40g/mol  MH2O = 18g/mol 
mo1 = 1000g     mo2 = 500g 
Co1 = 6,675% AlCl3   Co2 = 20% NaOH 
mAlCl3 = 66,75g    mNaOH = 100g 
nAlCl3 = 66,75/133,5 = 0,5mol   nNaOH = 100/40 = 2,5mol 
A két oldat összeöntésekor a következő átalakulások történnek: 
AlCl3 + 3NaOH  Al(OH)3 + 3NaCl 
Al(OH)3 + NaOH  NaAl(OH)4  
Az egyenletek alapján a 0,5mólnyi AlCl3-ból a végső oldatot 0,5mólnyi Al(OH)4--

ion, 2,5mólnyi Na+-ion, 1,5mólnyi Cl--ion és víz molekula (1000-66,75 + 500-100 = 
1333,25/18 = 74,07mol) alkotja, ami összesen 78,07mólnyi alkotót jelent, 100mólra vo-
natkoztatva megkapjuk az oldat mól%-os összetételét: 0,64mol% Al(OH)4-, 
3,2mol%Na+, 1,92mol%Cl-, 94,24mol% H2O. 

 

X. oszt. 
1. Ha az alifás monohidroxi alkoholok telítettek, akkor általános képletük: 

CnH2n+1OH. Feltételezve, hogy a minimális oxigéntartalom 21%, írhatjuk:  
100g alk. …21gO 
14n+18 ……..16g, ahonnan n = 4. Tehát minden olyan molekulában, amelyben a 

szénatomok száma 4 vagy ennél kisebbé az oxigéntartalom nagyobb, mint 21%. A telí-
tetlen alifás alkoholok CnH2nO összetételre is az n=4-re teljesül a feltétel, de mértéke 1 
és 2 nem lehet. Ezért a feladat feltételeit teljesítő vegyületek a következők lehetnek: me-
tanol, etanol, propán-1-ol, propán-2-ol, butan-1-ol, 1-metil-propan-1-ol (két 
sztereomer:+ –), 2-metil-propán-1ol, 2-metil-propán-2ol, 1-butén-4-ol, 1-butén-3-ol(két 
sztereomer:+,–), 1-propén-2-metil-3-ol, 2-butén-4-ol (cisz és transz izomer), 1-propén-
3-ol, összesen 16 vegyület. 

 

Candin Liteanu verseny feladatai 
A gáztér térfogata 6L, amelyben a klór és nitrogén gáz molekulái egyenletesen osz-

lanak el nCl2 = pV/ RT = 8/RT, nN2 = 10/RT, a gáznyomás az adott körülmények kö-
zött ezek anyagmennyiségétől függ:  p =  (nCl2 +nN2)RT/V = 3atm 

A ztöchiometrikus összetételű elegyben a komponensek mennyiségei a reakció-
egyenletnek megfelelő arányban vannak: 

H2 + Cl2  2HCl gázoknál a térfogatok aránya azonos az anyagmennyiségek ará-
nyával. Tehát eredetileg 2m3 hidrogén és 2m3 klór alkotta a gázelegyet. Amennyiben a re-
akció hatásfoka 80% volt, akkor a reagenseknek csak 80%-a alakult át, tehát1,6m3, amiből 
kétszer akkora térfogatú termék, 3,2m3 hidrogén-klorid keletkezett és 0,4m3nem reagált 
hidrogén és ugyan annyi klór maradt. A termékelegy térfogatszázalékos összetétele: 

4m3 elegy …    3,2m3 HCl …   0,4m3 H2 …    0,4m3Cl2 
100 m3 …..      x = 80 m3   ….y = 10 m3    ….z = 10 m3 
80tf% HCl, 10tf%H2 , 10tf%Cl2  
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Fizika  
 
F. 481. (Az feladatokat lásd e lapszám 250 oldalán!) 
 
1. Mechanika feladat 

 
 

.. 

,, 

,, 
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2. Hőtan és molekuláris fizika feladat 
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3. Elektromosságtan feladat 
 

 

és nc

ha 
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4. Optika feladat 

 

vagy


