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13. Mi a reosztát?
a. változtatható ellen-

állás
b. tolóellenállás c. kapcsolókaros ellen-

állás

14. Izzólámpát elõször Thomas Alva Edison készített 1880-ban izzószálként elszenesí-
tett bambuszszálat használt. A szénszál törékenysége miatt az izzók rövid élettartalmúak
voltak. Ezért késõbb a szénszálat wolframmal helyettesítették. Miért volt lehetséges?

a. nagy a wolfram
ellenállása

b. vékony szálat lehet
húzni belõle

c. magas az olvadás-
pontja.

f
r
eladatmegoldok 
ovata

Kémia

K.G. 197. Két, egyenként 1 kilogramm tömegû üres palack közül az egyiket hidro-
géngázzal, a másikat oxigéngázzal töltjük meg. A hidrogéngázt tartalmazó palack tömege
1,009 kg, az oxigént tartalmazóé 1,128 kg. Melyik palackban nagyobb a gáz mennyisége, és
hányszor nagyobb?    (a hidrogént tartalmazóban, 1,125-ször)

K.G. 198. 50 g 80 0C-os forró vízben feloldunk 40 g kálium-bromidot, majd az ol-
datot 20 0C-ra hûtjük. A kikristályosodott vegyületet leszûrjük: 60,3 cm 3 folyadékhoz jutunk.

A kapott oldatnak a sûrûségét 1,37 g/cm 3-nek mérjük.
A fenti adatok ismeretében az alábbi kérdések közül m elyekre lehet választ adni?
a) Mekkora tömegû kálium-bromid kristályosodott ki 20 0C-ra hûtés közben?
b) Mekkora a kálium-bromid oldhatósága (100 g vízre vonatkoztatva) 80 0C-on?
c) Mekkora a kálium-bromid oldhatósága (100 g vízre vonatkoztatva) 20 0C-on?
Végezd el a megfelelõ számításokat is, és add meg a kiszámítható eredményeket!
(a: 82,6g; b: - ; c: 65,2g)

K.L. 286. Bizonyos mennyiségû butánt hõbontásnak vetnek alá. A képzõdött ter-
mék 10 tf. % etént, 10 tf. % propént, 20 tf. % butént és 89,6 m 3 (n.k.) hidrogént tartalmaz, a
többi m etán és etán.

Határozd meg a hõbontásra felhasznált bután normál térfogatát   (448 m 3)
K. L. 287. Egy telített monool és a neki megfelelõ alkén széntartalmának tömegszá-

zalékban kifejezett aránya: 0,823. Nevezd meg a két vegyületet!
(hexanol és hexén)

(A K.I.286, 287. Felvételi feladatok az Orvosi fakultáson, Kolozsvár, 1998.)

K.L. 288. 10%-os NaOH-oldat 100 g-jában 1,0 mol fém nátriumot oldunk. Hány
molszázalékos NaOH oldatunk lesz?   (23,81 mol% NaOH,  76,19 mol% H2O)

Fizika

F.L. 197. l hosszúságú téglákból az ábrán látható módon "hidat" készítünk. Mekkora
lehet ennek legnagyobb L hosszúsága?
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F.L. 198. Héliumból és oxigénbõl gázkeveréket készítünk úgy, hogy az oxigén töm e-
ge négyszer akkora mint a héliumé.

Határozzuk meg a gázkeverék mólhõit!

F.L. 199. 2 mm belsõ átmérõjû kapilláris csõben 1,5 mm átmérõjû üvegszál található.
Milyen magasra emelkedik a víz a kapiláris csõben? (σvíz= 73 ⋅ 10-3 N/m)

F.L. 200. q1 és q2 töltésû, m1 és m1 tömegû részecskék centrálisan ütköznek. Amikor
a köztük levõ távolság d, sebességeik nagysága v1 és v2. Határozzuk meg azt a legkisebb tá-
volságot, amelyre a két részecske megközelíti egymást!

F.L. 201. Homogén elektromos térben kicsi, töltés nélküli fémgömb található. Az
elektromos tér létrehozásakor a gömbben Q hõ szabadul fel.

Mekkora hõ szabadult volna fel, 4-szer nagyobb sugarú gömb esetén?

Informatika
Versenyvizsga informatikából tanári állások betöltésére

1999. július 16.

I. 142.
I. 1. Mi az operációs rendszer? Melyek a funkciói?

2. Soroljuk fel a szövegszerkesztõk használatának legalább öt elõnyét! Írjunk le részlete-
sen egyet ezek közül!

3. Írjuk le a vermet, és adjuk meg pszeudokódban a verem elemeivel elvégezhetõ
mûveleteket!

II. 1. Írjunk eljárást egy valós számokat tartalmazó sorozat rendezésére, amely számoláson
alapuló rendezést alkalmaz.

2. A FA.BE nevû szövegállomány a következõket tarlamazza:
– elsõ sorában egy bináris fa csúcsainak n számát
– a következõ n sora mindegyikében a csúcs-bal-jobb hármast, ahol a bal és jobb a csúcs bal
oldali, illetve jobb oldali leszármazottját jelenti. Ezek értékei 0 és n között lehetnek, a 0
érték a leszármazott hiányát jelenti.
Írjunk programot, amely létrehozza a fenti állománynak megfelelõ bináris fát, és kilis-
tázza egy adott szint összes csúcsát.

III. 1. Írjuk le annak a leckének a forgatókönyvét, amelyben elõször mutatjuk be a rekurzi-
vitást.

L
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2. Fogalmazzunk meg három olyan feladatot, amelyeknek segítségével ellenõrizhetjük a
tanulók ismereteit az oszd meg és uralkodj programozási módszerre vonatkozóan.

Pontozás:   hivatalból 1p. I. 1.  0,75p. 2. 0,75p.  3. 1p.
II. 1. 1p. 2. 2p.
III. 1.  2p. 2. 1,5p.

Megoldott feladatok

Kémia

K.G.189. 1,4g kálium-hidroxidot oldjál vízben, s hígítsd, amíg 250 cm 3 oldatod
lesz. Ezután 10g 98 tömegszázalékos kénsavoldatot hígítsd vízzel1000 cm 3-re.
Hány cm 3 kénsavoldattal tudod semlegesítteni a kálium-hidroxid oldat 20 cm 3-ét? (10

cm3)
2KOH + H2SO4  →  2H2O + K2SO4

250 cm 3 old. ..................................... 1,4/56 mol KOH
20 cm 3 .............................................. x = 0,002 mol KOH
Ez a reakcióegyenlet szerint 0,001 mol H2SO4-al semlegesíthetõ.

1000 cm 3 ...........................................................................10⋅98 / 100⋅98 mol H2SO4

V........................................................................................0,001 mol
V = 1/0,1 = 10 cm 3

K.G.191. A második fõcsoport egyik fémjének karbonátját magas hõmérsékleten
ízzitva, tömege 52,38 %-al csökken .
Azonosítsd a fémet! (Mg)

MCO3 MO + CO2

(M + 60)g karbonát ......................................44g CO2

100g................................................................52,38g
M = 24
A II. csoportban 24-es tömegszámú fém a Mg.
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Szemelvények a résztvevõk véleményeibõl
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