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Kétbetusek: DI, EN, FU, LÓ, MI, RA
Hárombetusek: ALA, ASE, EJT, ELO, KAD, OVS,

SÍK, SZÓ, TES, TOB, TRI, VEL
Négybetusek: JÚLI, LYUK, MELI, OLIV, OMAR,

OMOL, NÁSZ, TILT, TILÓ, UTAS
Ötbetusek: DIVAT, ELEVE, IDÉNY, IRODA,

ITÓKA, LEHET, LEFED, RABAT (Marokkó fo-
városa)

Hatbetusek: ELADÁS, ELEMEZ, ÉDESÍT, KA-
LODA

Hétbetus: TANKOLÓ
Nyolcbetusek: DÉDELGET, DÉLELOTT; SZA-

VALAT, SZIMATOL
Kilencbetus: TÖREKSZIK

A rejtvényt készítette Szocs Domokos

10. Mi a szivattyú? Milyen elven muködik? Hol használják? (Írj róla fél füzetlapnyit!)
(4 pont)

Balogh D. Anikó
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Kémia

K.L. 313. A természetben található pirit ásvány látszatra sokszor összetévesztheto
az arannyal. Hogyan tudnád bizonyítani, hogy az ásványdarab nem arany?

K.L. 314. A kalkopirit (CuFeS2) és a malachit (CuCO3 ⋅ Cu(OH)2) réztartalmú ás-
ványok. Melyik ásványnak nagyobb a százalékos réztartalma?

K.L. 315. Az ólom-dioxid és a bárium-dioxid hevítve oxigént szabadít fel fém-
monoxiddá alakulva. A 8,16 g tömegu ólom- és bárium-dioxid keveréket tömegállandó-
ságig hevítve 6,62%-os tömegveszteséget észleltek. Számítsd ki a dioxid-keverék száza-
lékos ólom-dioxid tartalmát.

K.L. 316. A kén-trioxid meghatározott körülmények között kén-dioxidra bomlik.
Ha a reakciótérben az el nem bomlott kén-trioxid molekulák száma pont a fele az ösz-
szes molekula számának, milyen mértéku volt a bomlás?  Számítsd ki a bomlási reakció
százalékos hatásfokát (hozamát)!

K.L. 317. 1 dm3 térfogatú standard állapotú gáz tömege 1,225 g. Elégetve, a termé-
kek elemzése 80% szenet, 20% hidrogént eredményezett. Számítással határozd meg a
gáz molekulaképletét!

K.L. 318. Egy kozetdarabot kalcit (CaCO3) és kvarc (SiO2) kristályok építenek fel.
Egy 2,5 g tömegu mintát sósavval kezelve, 224 ml standard állapotú gáz szabadult fel.
Számítsd ki a ko százalékos kalcittartalmát!
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Fizika

F.L. 228. Egyensúlyi helyzetébol 9000–os szögben kitérített ingát elengedünk.
Amikor az inga áthalad egyensúlyi helyzetén a felfüggesztési ponton a értéku gyorsulás-
sal felemeljük. A függoleges iránytól milyen legnagyobb szöggel tér ki ekkor az inga?

F.L. 229. Egyatomos gáz Cx állandó mólhoju állapotváltozás során, térfogatát
megnövelve L=165 J mechanikai munkát végez. A gáz térfogatát állandónak tartva a
kezdeti homérsékletre melegítjük. Ekkor Q=125 J hot kell közölni a gázzal. Határozzuk
meg a Cx mólhot!

F.L. 230. Két azonos, C=20µF kap a-
citású kondenzátorral és az R1=
2 Ω, illetve R2 = 4Ω  ellenállásokkal az
ábrán látható  áramkört készítjük el. Az
egyik kondenzátor töltése Q=2 ⋅ 10-3 C,.a
másik feltöltetlen. Határozzuk meg, mek-
kora ho szabadul fel az R1 és R2 ellenállá–
sokon a K kapcsoló zárása után!

R1

R1K

CC

F.L. 231. f1= 102cm gyújtótávolságú O1 homorú tükör tetopontja körül kis kivágás
található. A kivágás elott az O1 tükör optikai tengelyével megegyezo optikai tengelyu O2
domború tükröt helyezünk el, domború felével az O1 tükör rése felé. Az így készített
optikai eszközzel a Napot nézzük, amely szabad szemmel α = 32’ szög alatt létezik.

Határozzuk meg az O2 tükör gyújtótávolságát és a két tükör csúcsa közötti távolsá-
got úgy, hogy miután a fénysugarak az O1  majd az O2 tükrön visszaverodtek, a homorú
tükör nyílásában a Nap y2=5 cm átméroju valódi képét hozzák létre.

F.L. 232. Egy üvegburában alacsony nyomású Na goz található. A Na atomokat
egy Na spectrállámpa 589 mm-es hullámhosszúságú sugárzásával gerjesztjük az elso
gerjesztheto energiaszintre. Az így gerjesztett atomok P = 50 mW teljesítményt sugá-
roznak. Határozzuk meg a gerjesztett Na atomok számát, ismerve, hogy  a gerjesztett
állapot átlagos élettartama 0,1µs.

Informatika

I. 155. Írjunk programot, amely egy  újonnan épített kertváros úthálózatát szi-
mulálja. A kertvárosban kizárólag egymással párhuzamos vagy meroleges, egyenrangú,
kétsávos utak vannak, amelyeken személygépkocsik és mentoautók haladnak és az
útkeresztezodésekben egyenesen továbbmennek vagy jobbra illetve balra fordulnak,  a
jobbkéz-szabályt betartva. Az autók az utakon és az útkeresztezodésekben nyugodt
módon haladnak, nincsen sem elozés, sem karambol. Ha egy gyors autó elott egy las-
sabb halad, akkor  a vezeto megvárja a következo útkeresztezodést. Az útkeresztezo-
désekbe érve a vezetok elhatározzák, hogy  egyenesen  fognak-e továbbhaladni avagy
jobbra illetve balra fordulnak. Az  egyenesen  továbbhaladó autó megvárja a jobbról
érkezot, a balra forduló autó a nagy ívben való  kanyarodás elott megvárja a szembol
jövot is, kivéve, ha az is balra fordul. A jobbra kanyarodó autónak nincsen elsobbség-
adási kötelezettsége. A mentoautó az összes szabály alól kivételezett, ha útkeresztezo-
désbe ér, minden  beérkezo  autó megvárja, míg elhagyja az útkeresztezodést. Két
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mentoautó közt nincsen  elsobbségadási kötelezettség. A programot grafikus felülettel
is elláthatjuk.

I. 156. A számológépek többsége a decimális számjegyeket egy 7 vonalat tartal-
mazó keret segítségével jelzi ki. Írjunk egy olyan programot, mely egy 16 bites pozitív
egészhez megadja a kijelzési módját, azaz 5 hétjegyu bináris számot, melyek egyes bitjei
pontosan akkor 1 értékuek, ha a megfelelõ vonal szerepel a kijelzésben.

I. 157.  Ha déli 12 órakor felcseréljük az óra két mutatóját, nem történik semmi.
Ezzel szemben ha ezt a cserét 6 órakor hajtanánk végre, az óra olyan állapotba kerülne,
melyet normális körülmények között soha nem érne el. (Egy jól járó órán nem fordul-
hat elõ, hogy a kismutató a 12-esen, míg a nagymutató a 6-oson áll!) A kérdés az, hogy
mikor és hányszor vannak az óramutatók olyan helyzetben, hogy felcserélésükkel  egy
másik lehetséges helyzetet kapjunk meg.

Megoldott feladatok

Kémia
K.L. 307. Mekkora a surusége  g/cm 3 egységben annak a 35 tömegszázalékos nát-

rium-hidroxid oldatnak, amely literenként 10,5 mol oldatot NaOH-t tartalmaz?
megoldás:
MNaOH = 40 g/mol
mNaOH = 10,5 ml 40 g/mol=420 g
100 g......................................35 g NaOH
mo .........................................420 g
mo =1200 g
Vo= 1l = 1000 cm 3

ρ=mo/Vo = 1200 g/1000 cm 3=1,2 g/cm 3

K.L. 308. Írd fel a vegyi képletét annak az anyagnak, amelybol 13,3g tömegu 3,1 g
foszfor és 5,6 g oxigén mellett még nátriumot is tartalmaz!

3,1 + 5,6=8,7
13,3 – 8,7=4,6
νp= 3,1/31=0,1
ν0= 5,6/16=0,35
νNa= 4,6/23=0,2
Na4P2O7

K.L. 309. 500 g propán-bután gázelegyet égettek el egy konyhai gázpalackból,
amelyben a propán-bután mólarány 4:3. Mekkora tömegu vízgoz került a konyha légte-
rébe?
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C3H8 +5O2  → 3CO2 + 4H2O
C4H10 +13/2O2  →  4CO2 + 5H2O
4⋅44 +3⋅56=344
344 g elem .............................(16+15)18 g víz
500 g .......................................m H2O =811 g

K.L. 310. Az XO2 és Y O2 oxidokat tartalmazó standard állapotú gázelegy surusége
1,8368 kg/m3, a térfogat-százalékos összetétele megegyezik a 0,9388 g/dm3 suruségu,
ugyanolyan állapotú metán-etán gázelegy mólszázalékos összetételével. Mekkora az
ismeretlen gázelegy átlagos moláris tömege? Melyik elem lehet az X és Y?

legyen:   a mol XO2

b  mol YO2

mivel a gázok térfogat-százalékos összetételének számértéke egyenlo a
mólszázalékos összetételével (Avogadro törvényének következtében)

az egyszerubb jelölésért:  MXO2  = M1,   MYO2  = M2

MCH4=16, MC2H6 =30 a mol CH4 ,  b mol C2H6

(a :M1 + b⋅M2)/(a+b) = 1,8368 ⋅24,5 (1)
 0,9398⋅24,5 = (a⋅16 + b ⋅30)/(a+b) (2)
A (2) egyenletet megoldva x=y , tehát az elegy 50 mólszázalékos.
Behelyettesítve x=y és feltételezve, hogy akkora mennyiségu elegyünk van,

amiben x+y=1, adódik, hogy M1  +M2 =90
Mivel mólonként mindkét oxid két mol O atomot tartalmaz, az X és Y

atomtömegeinek összege 90-4⋅16, vagyis 26.
Ezt a feltételt csak a C és N elégíti ki úgy, hogy oxidjaik gázok legyenek.

K.L. 311. Ismert a K2SO4 oldhatósága 20 0C homérsékleten: 11,1 g só 100 g víz-
ben. Számítsd ki, hogy milyen áramerosséggel kell elektrolizálni 100 g 5 m/m%-os
20 0C homérsékletu oldatot ahhoz, hogy  egy nap folytonos elektrolízis után megte-
remtodjön a feltétele a sókristályok megjelenésének.

111,1 g old .......................................11,1 g K2SO4

100 g - mH2O .....................................5 g K2SO4

mH2O = 49,95g

H2O   λλ →λ
−e2   H2 + ½ O2

18 g víz ................2⋅ F töltésmennyiség ha F=96500C
49,95 ..................... Q= 535575C
Q=I⋅t t=24⋅60⋅60s
I=6,2A

K.L 312. Egy  telített szénhidrogén levegore vontatkoztatott surusége a szén–dio-
xid levegore vontatkoztatott suruségével azonos.

Állapítsd meg a szénhidrogén molekulaképletét.
d= MCnH2n+2 /MCO2

M CO2
=44, 44= 14n+2 , n=3,  C3H8


