8. Ha az üres körökbe a megfelelô fizikai mennyiség jelét teszed, akkor a vízszintesen és a függôlegesen kijelölt
mûveletekkel is helyesen kapod meg a mennyiségek képletét.
(5 pont)

9. A rajz a feszültségmérô skáláját ábrázolja. Mekkora a feszültség, ha a
a). méréshatár 25 V
b). méréshatár 20 V
c). méréshatár 15 V
d). méréshatár 10 V
e). méréshatár 5 V (2,5 pont)
10. Mekkora az áram erôssége és a feszültség, ha a kapcsolók állása:
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Z
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I1

I2

(4,5 pont)

I3

Feladatmegoldók rovata
Fizika
F.L. 187
v0 = 4,9 m/s sebességû golyó tökéletesen sima (súrlódásmentes)asztal felületével ütközik. Sebességének iránya α = 300-os szöget zár be a felület normálisával. Határozzuk meg az elsô ütközés helyétôl milyen távolságra ütközik újból a golyó az asztallal, ha
az ütközés során mozgási energiájának f = 0,11 részét veszíti el.
F.L. 188
t1=15 0C hômérsékletû nitrogént tartalmazó edény v = 100 m/s sebességgel mozog. Mekkora lesz a gáz hômérésklete, ha az edény hirtelen megáll? (elhanyagoljuk a
hôvesztességet az edény falain keresztül)
F.L. 189
Határozzuk meg az ábrán látható C1
= 2µF és C2 = 5µF kapacitású kondenzátorok töltéseit,
ha E1 = 10V; E2 =5V; r = 2Ω; R = 23Ω

C1

E2, r

R

C1
E1

F.L. 190
R1 = 5 cm és R2 = 15 cm görbületi sugarú gyûjtô meniszkusz homorú oldalfelületét beezüstözzük. Határozzuk meg a lencse anyagának törésmutatóját úgy, hogy a
lencse a nem ezüstözött oldala elôtt található valódi tárgyról, a tárgy legkevesebb két
különbözô helyzetére, a tárgyal megegyezô nagyságú képet alkosson.
F.L. 191
Egy adott pillanatban az egyforma ionok egyenletes eloszlásban egy
síklapszerû alakzatban helyezkednek el (nevezzük ezt „ionfalnak”). Az ionfal kezdeti vastagsága d0 és az ionok koncentrációja n0 .
Határozzuk meg az ionfal vastagságának idô szerinti változását, ha:
a.) az ionokon kívül nincs jelen más anyag, tehát az ionfal vákuumban terjed szét;
b.) jelen van az ionokat származtató .semlege.s gáz, vagyis az ionok szétszóródása gázban
történik (n >> n0, ).
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(Ismertnek tekintjük még az ionok q töltését, m tömegét, u mozgékonyságát, valamint a
gáz n koncentrációját.) (B.T.)

Kémia
K.G. 191
A második fôcsoport egyik fémjének karbonátját magas hômérsékleten
ízzitva, tömege 52,38 %-al csökken .
Azonosítsd a fémet!
(Mg)
K.G. 192
Hány molekula kristályvízet tartalmaz a timsó, ha vegyelemzésénél 13,56
%-os kéntartalmat állapítottak meg?
(12)
K.G. 193
4,8g magnéziumot a szükséges mennyiségû 10 %-os H2SO4-oldatban oldottak. Mennyi vizet kell elpárologtatni, hogy az edényben kristályos keserûsó maradjon
vissza? (151,2g)
K.L. 279
27 C0 hômérsékletû és 2,5 atm nyomású gáz 250ml térfogatú. Mekkora
lesz a nyomás, ha a hômérséklet állandó értékén a térfogatát 150 %-al megnöveljük?
(1
atm)
K.L. 280
Egy papirgyárban a fazúzalék feltárására úgynevezet fôzôglúgot használnak, melynek minôségét a NaOH és Na2S g/l -ben kifejezett tartalmával fejezik ki.
Egy gyárban két, nem azonos minôségû fôzôlúg (A és B) elegyítésével állították be a
szükséges koncentrációt.
Határozd meg ennek az értékét, ha az A lúg 110 g/l NaOH-t és 10g/l Na2S-t, míg a B 80
g/l NaOH és 50 g/l Na2S-t tartalmazott és az A-ból 2000m3-t, a B-bôl 1300m3-t kevertek
össze a szükséges feltárószer elkészítéséhez. Feltételezhetô, hogy keveréskor térfogatváltozás
nem történt.
Mekkora a fôzôlúg moláros NaOH töménysége?

Megoldott feladatok
Informatika
I. 132. Program a húsvét napjának kiszámítására A. Lilius és Ch. Clavius XVI. századból
származó algoritmusa alapján.
program husvetok;
{tol évtôl, ig évig kiszámítja a húsvét napját}
var tol, ig, ho, nap, i : integer;
s : string[9];
procedure husvet (y:integer; var h,n:integer);
{y évben a húsvét napja: h hónap, n nap }
var g,c,x,z,d,e: integer;
begin
g:=(y mod 19)+1;
c:=y div 100 +1;
x:=3*c div 4 -12;
z:=(8*c+5) div 25 -5;
d:=5*y div 4 -x-10;
e:=(11*g+20+z-x) mod 30;
if ((e=25) and (g>11)) or (e=24) then inc(e);
n:=44-e;
if n<21 then n:=n+30;
n:=n+7-(d+n) mod 7;
if n>31 then begin h:=4; n:= n-31 end
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else h:=3;
end;
BEGIN
write ('Mettôl :'); readln(tol);
write ('meddig :'); readln (ig);
for i:= tol to ig do
begin
husvet (i, ho, nap);
if ho=3 then s:='március. ' else s:='április. ';
writeln(i:5,'. ', s, nap:2);
end;
END.

Kémia
K.L:272
égés
CnH2n-2
(n-1):n=7:8

nCO2 + (n-1)H2O
8n-8=7n
n=8 C8H14

Móltömeg C8H14 = 111
T=298 K
körülmények között egy mól gáz térfogata 24,45 dm3
p=1atm.
110g C8H14 ...8⋅24,45 dm3
m...................1s
m=0,567g
K.L:275
o1- a 16%-os oldat; o2 - m%-os oldat + 20g az o1-bôl.

100g (o1 + o2)..................13g só
40g o1 + 20g o2 ..............40⋅0,16+( 180⋅0,01⋅m + 20⋅0,16) ⋅ 0,1g só
60⋅13 = 40⋅16 + (180⋅m + 20⋅16) ⋅0,1
m=6

Híradó
Informatikai hírek
33 éve írta az Élet és Tudomány
A Science News alapján a lap közli a 2000. évre várható tudományos vívmányokat. Ezek
a következôk:
Erre az idôpontra eltünnek a baktériumoktól és a vírusoktól származó fertôzô betegségek;
az öröklést gyógyszeres beavatkozássl szabályozzák, az öröklött terheltségeket kiküszöbölik;
az élelmiszerek mennyiségét a tengeri élôlényekbôl, algákból és vízinövényekbôl elôállított
tápszerek, valamint a szintetikusan elôállított fehérjék segítségével megsokszorozzák; nagy
elôrehaladás történik az idôjárás mesterséges befolyásolása terén; ûrhajósok szállnak le a
Mars bolygóra, és ott állandó jellegû automata kutatóállomást állítanak fel.
Semmi jóslat az Internetrôl! Ez azonban megvalósult!

100 éve írta az International Herald Tribune
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