
34 1999-2000/1

megnevezése jele megnevezése jele
hosszúság

T
köbméter

kg
hõmérõ

sebesség
ρ

Newton

11.  Egészítsd ki a mondatokat a hiányzó fizikai mennyiségek nevével vagy az ennek
megfelelõ mértékegységgel. (7 pont)

1. Vásároltam 2 kg ...............................................................................  cukrot.
2. Hazáig megtettem 2 km .................................................................. .
3. Amikor fékez az autó, akkor csökken a ......................................... .
4. A Holdon a testek ..........................................  6-szor kisebb mint a Földön.
5. Az 1 dm oldalélû kocka ..................................  1 liter.
6. A teherautó billenõjében 20 tonna .................................................  föld fér el.
7. A hátamon levõ táskám ............  4 kg,

ezért 40 N . ................................. .. vagy ............................. nyomja a vállamat.
8. Az alumínium pénzdarab melegítve nem fér át a deszkába szúrt két gombostû között,

mert megnõtt a ....................................................
9. A 80 kg tömegû ûrhajós súlya a Földön ........................................  és a Holdon.
10. A tanteremben a levegõ ..................................  20 °C.
11. Egy kilogramm a tömege az .........................  térfogatú 4 °C-os desztillált víznek.
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Kémia

K.G. 194. Az atommag átmérõje ≈1⋅10−16m, míg az atom átmérõje ≈1⋅10−10m.
Mekkora az atomon belüli ûr térfogata a mag térfogatához képest? Az atomok és az atom-
mag is gömbszerûek, de ha ennek a mértani idomnak még nem tudod kiszámítani a térfoga-
tát, tekintsd õket kis kockáknak, melynek élhossza a megadott adat.
(1018-szor nagyobb, viccesen azt is mondhatnánk, hogy az atomon belül legtöbb a semmi)

K.G. 195. Három elem egyikének (A) atomjaiban általában csak két elemi részecske
van. A másik elem (B) atomjainak protonszáma háromszorosa az A elem atomjában lévõ
elemi részecskék számának. A harmadik (C) elem rendszáma megegyezik A és B elem rend-
számának összegével. A három elem közül a legnagyobb sûrûségû szobahõmérsékleten 27
000-szer nagyobb sûrûségû, mint a legkisebb sûrûségû elem, és 1940-szer nagyobb sûrûségû
a másiknál.

a) Melyik három elemrõl van szó?
b) Melyik a legnagyobb sûrûségû elem a három közül? Mibõl következtetsz erre?
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c) Tegyük fel, hogy mindhárom anyagból veszünk pontosan 2-2 cm 3-nyit. A legnagyobb
sûrûségû elemet kimérve 4,52 g-ot kapunk. Mekkora az egyes elemek sûrûsége, és hány da-
rab atomot tartalmaz az A, a B és a C elem 2-2 cm 3-e?

(A kis sûrûségû anyagoknál g/dm3 vagy mg/dm3 mértékegységben fejezd ki az adatot!)

K.G. 196. Egy ismeretlen, színtelen, kristályos vegyület 1,000 g-ját hevítve megol-
vad, majd az olvadék pezsegni kezd, és színtelen gáz távozik a kémcsõbõl. A kémcsõ gázte-
rébe dugott parázsló gyûjtõpálca lángralobban. A hevítés során megmaradó szilárd vegyület
tömegszázalékos összetétele: 45,9% kálium, 16,5 tömeg% nitrogén és a többi oxigén.

a) Határozd meg a hevítési maradék képletét, majd írd fel a hevítés során bekövetkezõ
kémiai reakció valószínû egyenletét!

b) Mekkora térfogatú gáz keletkezett, ha tudjuk, hogy a sûrûsége 1,33 g/dm3?
Mindent indokolj, illetve számítással igazolj!

A 195–196. feladatok az 1999. Hevessy György Országos Kémiaverseny feladatai.

K.L. 281. A vasionok sugarára 0,60 �, illetve 0,75 � értéket mértek. Rendeljétek e
két értéket a vas (II), illetve a vas (III) - ionokhoz, magyarázva a döntést!

(rFe2+ = 0,75 �, rFe3+ = 0,60 �)

K.L. 282. Egy Ca-atomból ha 19 elektront eltávolítnak, a képzõdõ ion sugara mek-
kora a H-atom sugarához viszonyítva?  (kisebb ≈ 20-szor)

K.L. 283. A BF3 molekulában a B-F kötésben a magtávolságokra egyforma, 130 �
kísérleti értéket kaptak. Tudott, hogy a kötésben résztvevõ atomok sugara rB = 0,79 � és rF
= 0,7 �. Mivel magyarázható az eltérés a kötéshossz és az atomsugarak összegezésével ka-
pott érték között?

K.L. 284. Összekötünk 100-100 g K2Cr2O7, KI és H2SO4 oldatot, mindegyik 1,00
tömegszázalékos. A reakcióelegyet vízzel 500 cm 3-re töltjük. Az alábbi kiegészítendõ
redoxiegyenlet folyamata teljes mértékben végbemegy;

...K2Cr2O7 + ...KJ + ...H2SO4 = ...J 2 + ...Cr2(SO4)3 + ...H2O
Mi lesz ezek után az oldat komponenseinek mol/dm3-ben kifejezett koncentrációja?

K.L. 285. A CxHyOz képletû vegyület 1 mólját 7,5 mol oxigénben égetjük el. Az
égéstermék össztérfogata 400 K-en 83,14 kPa össznyomáson 440 dm3. Ha ezt lehûtjük, 147
dm3 standard állapotú CO2-O2 elegyet kapunk, amelynek térfogata 1/3-ára csökken, ha lúg-
oldaton vezetjük át.

Mi a vegyület képlete?
(A 284-285 az Irinyi-verseny 1999-es döntõjének feladatai.)

Fizika

F.L.192. A villamos sínek mentén sétáló embert 6 percenként hagy el egy-egy vil-
lamos, és 3 percenként találkozik egy-egy  szembejövõ villamossal.

Milyen idõközönként követik egymást a villamosok?

F.L.193. 1 m széles, 2 m hosszú és 30O-os
hajlásszögû lejtõ egyik felsõ sarkából, a lejtõ szélével
párhuzamosan, vo sebességgel elindítunk egy testet.

Mekkora kell legyen a vo sebesség , hogy a test a
lejtõ aljának átlósan ellentétes pontjába érkezzen? (A
súrlódást elhanyagoljuk)
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F.L.194. Állapítsuk meg, hogy az ábrán látható állapotváltozás során a gáz hõt
vesz fel, vagy hõt ad le?

F.L.195. Ha egy rugóra m tömegû testet akasztunk és rezgésbe hozzuk ebben az
esetben a rezgõmozgás periódusa 0,5 s.

∆m-el megnövelve a test tömegét, a rezgések periódusa 0,6 s-ra nõ.
Mennyivel nyúlik meg a rugó, amikor a test tömegét ∆m-mel megnöveljük?

F.L.196. Egy rugó 15 cm-el nyúlik meg 10 N húzóerõ hatására. A rugó két végére
m1 = 1 kg és m2 = 2 kg tömegû testeket rögzítünk. Az így összekapcsolt testeket súrlódás-
mentes vízszintes felületre helyezzük. A rugót összenyomva a rendszert rezgõmozgásba
hozzuk.

Határozzuk meg a rezgések periódusát.

Informatika

Érettségi tételek informatikából, 1999. június

I.138. (I. tétel)
1.   Adott a következõ pszeudokód-részlet:
olvasd a, b
a ← a – b
b ← a + b
a ← b – a
írd a, b

a) Ha olvavsáskor a = 5 és b = 7, milyen értékeket fogunk kiírni?
b) Milyen feladatot old meg a fenti részlet?

2.   Milyen programozási módszert alkalmazunk az alábbi programrészletben?
(A Megold és Mag eljárásokat, valamint a Vektor típust a fõprogramban deklarál-
tuk)
Procedure Modszer(P,Q:Integer;A:Vektor);
Var M:Integer;
Begin
If Q-P <=2 Then Mag (P,Q,A);
Else
Begin
M:=(P+Q) div 2;
Modszer(P,M,A);
Modszer(M+1,Q,A);
Megold(P,Q,M,A);
End
End;
3.   Írjuk át az alábbi programrészletet úgy, hogy a Minden struktúra helyett
a) egy elõteszteléses ciklust használjunk,
b) egy utóteszteléses ciklust használjunk.

olvasd n
p ← 0
a ← 1
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Minden i=1.6 végezd el
p ← p + i*a
a ← a*n
Minden vége

c) Magyarázzuk meg, mi a különbség a kétféle (elõ- illetve utóteszteléses) ciklus között!
I.139. (II. tétel)
1)   Adott egy n valós elemû vektor.
a)  Írjunk egy rekurzív függvényt, amely megvizsgálja, hogy a vektor tartalmaz-e legalább

egy pozitív elemet!
b)  Írjunk egy eljárást, amely kiírja a vektor elemeit!

2)   Adott egy elso.txt nevû szövegállomány, amely két sort tartalmaz. Az elsõ sor
tartalmazza az A, a második pedig a B halmaz elemeit. A két halmaz elemei a
{′a′..′z′,′A′..′Z′,′0′..′9′} halmazból valók, és az állományban egy-egy szóközzel
vannak elválasztva. Írjunk egy programot, amely beírja egy masodik.txt nevû állo-

mány elsõ sorába az ′IGEN′ szöveget, ha az A halmaz részhalmaza a B-nek, és a ′NEM′
szöveget különben.

Példa.
elso.txt masodik.txt
o a b c x Y NEM
9 c d e X g

I.140. (III. tétel)
A billentyûzetrõl beolvasunk egy n (n ≤ 20) természetes számot és egy v termé-

szetes számot. Írjunk egy megjegyzésekkel ellátott programot, amely a visszalépéses
(backtracking)  módszert használja, és amely kiírja az összes természetes számot 1 és n kö-
zött az összes lehetséges módon úgy, hogy bármelyik két, szomszédosan kiírt szám abszolút
értékbeli különbsége nagyobb mint v. Az eredményt egy kimenet.txt állományba írjuk.
Amennyiben nincs megoldása a feladatnak, a kimeneti állkományba a  ′Nincs megol-
dás′  szöveget írjuk.

Példa.
Ha n=4 és v=1, akkor az eredmény:
3 1 4 2
2 4 1 3

I.141. (IV. tétel)
Ismerve az n<50 számot, amely egy tanfolyamra beíratkozott emberek számát jelenti,

írjunk Pascal vagy C nyelvû alprogramokat, amelyek a következõ feladatokat oldják meg:
a) hozzunk létre egy egyszeresen láncolt listát úgy, hogy annak elemei az inform áció-

részben tartalmazzák egy-egy résztvevõ nevét és vizsgaeredményét,
b) töröljük ki a fenti lista elsõ elemét,
c) írjuk ki a lista elemeit.

Pontozás:

I. 1. a) 5p;  b) 2.5p     2. 2.5 p    3. a) 7.5p;  b) 7.5p;  c) 5p
II. 1. a) 7.5p;  b) 7.5p     2. 10p III. 20p
IV. a) 5p;  b) 5p;  c) 5p     10p hivatalból
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Megoldott feladatok

Kémia

K.G.190
Legyen: a mol SO2

b mol SO3 az elegyben,
akkor:

( )
( ) 75,0

16b3a2
32ba =
⋅+

+ , rendezve: 2a=b, ha a=1, b=2, tehát

3 mol elegyben van ....................................1 mol SO2

100 mol.......................................................x = 33,33 és 100 − x mol SO3 = 66,67

3 mol elegy tömege: 64g SO4 + 2⋅80gSO3 = 224g
224g elegy....................................................64g SO2

100g.............................................................x = 28,57g SO2

mSO3 = 100 − 28,57 = 71,43g SO3

K.L. 276.
100g oldat térfogata     100/1,1 cm 3. ............................................17,59 g sav

1000 cm 3 ..............................................x=193,49 g sav
3,07 mol sav tömege 193,49 g
x=63,0g M sav=63,0g/mol

17,59 g sav νsav=17,59/63=0,27mol
100g oldat

82,41 g víz νH2O=82,41/18=4,57mol

ν=4,857mol...................................................0,279 mol sav
100 mol..........................................................x=27,9/4,857 = 5,74mol

K.L. 275
40g 01 + 20g 0240⋅16/100+(180m/100+20⋅16/100) ⋅0,1 g só
100g (01+02)……………………13g só
60⋅13=40⋅16+ 18m+2⋅16
18m=60⋅13-40⋅16-2⋅16
m=6

hírado

„Alfa” fizikusok versenye

Szombaton, 1999. április 24-én a Szent-György-napi ünnepséggel párhuzamosan tartot-
tuk, negyedik alkalommal a Mikes Kelemen Líceumban a kezdõ fizikusok versenyének
döntõjét.

A négy levelezéses forduló után a VII. és VIII. osztályok legjobb tanulói mérték össze
tudásukat. A Hargita, Brassó és Kovászna megyékbõl jelentkezõ 250 tanulóból 130 jutott a


