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Kémia
K. 323.  Nátrium-hidroxid és kálium-hidroxid porkeverék 11 grammját vízben

oldjuk, és 250 cm3-re hígítjuk. Kipipettázunk belőle 20 cm3-t, és 0,4 mól/l koncentráci-
ójú kénsavoldattal titráljuk. A mérőoldat fogyása: 25 cm3. Mennyi a porkeverékben a
nátrium-hidroxid és kálium-hidroxid anyagmennyiség aránya? Hány grammot tartalmaz
belőlük a porkeverék 11 grammja? Nagy Gábor

K. 324. Egy szénhidrogén széntartalmának meghatározásakor 92,3%-kaptak. Gő-
zeinek az ugyanolyan állapotú oxigéngázra vonatkoztatott sűrűsége 2,44. Állapítsátok
meg  a szénhidrogén molekulaképletét!

K. 325. 20ml 1,225g/cm3 sűrűségű brómos vízhez 0,5g cinkport kellett adagolni az
oldat teljes elszíntelenítésére. Határozd meg a brómosvíz tömegszázalékos, illetve
moláros töménységét!

K. 326. Amennyiben acetilén hidrogénnel reagál etén képződése közben, mólon-
ként 174,5kJ hő szabadul fel. Ha a reakció teljes hidrogénezést eredményez, akkor egy
mol acetilén telítődésekor 311,2kJ hő termelődik. A kijelentettek ismeretében határozd
meg, hogy milyen és mekkora hőeffektusa van a: C2H4(g) + H2  →  C2H6 (g) kémiai
átalakulásnak !

K. 327.  Egy 20dm3 térfogatú edényben 5mol jódot 10mol hidrogénnel elegyítettek
400 0C hőmérsékleten, miközben 9,5mol hidrogénjodid keletkezett. Számítsd ki:

a.) a folyamat egyensúlyi állandójának az értékét!
b.) a jód és a hidrogén százalékos átalakulási fokát!

K. 328.  Egy indiai mák olajtartalma 45%, egy másik, nálunk is termesztett
kékmagvú máknak csak 33%. Kémiai elemzéssel megállapították, hogy a mákból kivon-
ható olajok 71,2%-a C18:2, 18,4%-a C18:1, 8,2%-a C16:0 és 1,5%-a C18:0 zsírsavak, ahol a
szén vegyjele melletti első alsó index a szénatom számot, a kettőspont utáni a kettős-
kötések számát mutatja az illető zsírsavmolekulában. Feltételezve, hogy a mák az emlí-
tetteken kívül más telítetlen anyagot nem tartalmaz, számítsd ki a mákolaj
telítetlenségére jellemző jódszámot mind a két fajta mákra! Mekkora mennyiségű mákot
kéne lemérni az elemzéshez mind a két féle termékből ahhoz, hogy azok a meghatáro-
zás során 20cm3 1mol/dm3 töménységű jódoldatot fogyasszanak?

Fizika
F. 238. Az ábrán látható ABCD
homogén, trapéz alakú lemez esetén hatá-

rozzuk meg a tömegközéppont 0r  vekto-

rát az A ponthoz képest; a , b  és λ függ-
vényében.
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F. 239. Becsüljük meg, hogy a h=20m hosszú, homogén, állandó keresztmet-
szetű, függőleges helyzetű rúd esetén mekkora a tömegközéppont és a súlypont közötti
távolság! A Föld sugara R ≈  6400 km

F. 240. Ideális gáz az ábrán feltüntetett ciklus szerint végez termodinamikai álla-
potváltozást. Az A⇒B állapotváltozást p=aV, a C→D-t pedig p=bV egyenletek hatá-
rozzák meg. A B→C állapotváltozás izoterm a D→A pedig adiabatikus. Határozzuk
meg annak a hőerőgépnek a hatásfokát amely ezen ciklus alapján működne, ha
VB/Va=n=2; a/b=N=3 ; és γ =Cp/Cv=1,4
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F. 241. Két azonos pontszerű töltés légüres térben egymástól d távolságra van.
Becsüljük meg annak a két erővonalnak a legkisebb távolságát, amelyek az egyes tölté-
sekből lépnek ki ugyanabban a síkban és a töltéseket összekötő szakasszal ugyanazt a θ
szöget zárják be. Mekkora ez a távolság, ha d=1m és θ=100

F. 242. Feltételezzük, hogy a négydimenziós térben is érvényes Ohm törvénye.
Egy négydimenziós kocka éleit azonos R ellenállások alkotják. Határozzuk meg:

•  hány ellenállásra van szükségünk?
•  mekkora a kocka két szembenfekvő csúcsa között az eredő ellenállás?

Lázár József

Informatika
I. 179. Készíts Logo eljárásokat (F1A, F1B, F1C, F1D, F1E, F1F, F1G, F1H név-

vel), amelyek az alábbi ábrákat rajzolják!
F1A. F1B. F1C. F1D.

F1E. F1F. F1G. F1H.

Az ábrák mérete tetszőleges.

I. 180. Készíts Logo eljárást, amely az itt megadott méhsejtből különböző alakzato-
kat tud építeni:
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A hatszög :méret eljárás egyetlen méhsejtet rajzoljon, ahol :méret a hatszög oldal-
hossza.

A sor :n :méret eljárás :n darab méhsejtet rajzoljon egymás mellé:

az F2A, F2B, F2C, F2D, F2E :n :méret eljárások pedig az alábbi ábrákat rajzolják,
ahol :n az alsó sorban levő hatszögek száma, :méret pedig a hatszögek oldalhossza:

F2A. F2B. F2C.

 

F2D. F2E.

I. 181. Készítsd el az alábbi rekurzív sorozatot rajzoló Logo eljárást (ABRA
:sorszám :hossz)! Indulj ki egy egyenlő oldalú háromszögből, minden oldalát helyette-

sítsd az itt látható töröttvonallal: , mely szakaszainak hossza az oldal-
hossz fele! Az ábra következő szintjén minden egyes vonalat helyettesítsd újra ezzel a
töröttvonallal, és így tovább.

ABRA 1 100
ABRA 2 100

ABRA 3 100 ABRA 6 100
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Megoldott feladatok
Kémia (Firka 4/2000-2001)

K. 319.
Fe  + 2HCl →  H2  +  FeCl2 ;    Fe  + S → FeS;    FeS + 2HCl  → H2S  +  FeS
Legyen ν1  a Fe, ν2  a S anyagmennyisége a keverékben.
A keletkező H2 térfogatát a Fe, a H2S mennyiségét a FeS mennyisége határozza meg.
a.)ha ν1 < ν2, csak annyi FeS és ennek megfelelő mennyiségű H2S tud képződni,

amennyi vas reagált a kén egy részével. Ezért a feladatban a gázok térfogataránya nem
lehet valós.

b.) ν1 > ν2, mivel a νH2 = νFe, illetve  νH2S = νFeS = νS; MFe = 56 és MS = 32
(3.56 + 32)g keverék.............. 32gS
100 ........................................... x  = 5,33
Tehát a keverék 94,67% vasat és 5,33% ként tartalmazott.

K. 320.
a.) MFeCl3 = 162,5;   mCl2reagált:    21/3:2 = 10,65g; νCl2reagált=0,15mol
3 mol Cl2 .............. 2 mol FeCl3
0,15 ....................... .x = 0,1mol

b.) 0,1 (162,5+mH2O)�.. 0,1.162,5g FeCl3
     100 ................................. 25
      mH2O = 48,75g

c.) 100g old. ����.36,5g HCl
          x                          0,15.36,5
x = 15g
ρ = m/V;    Vold. = 15 : 1,15 =13cm3

K. 321. CxHyCOOH a karbonsav képlete
12x + 2y = 46    innen  az x = 1, vagy 2 , illetve nagyobb mint 3 értékek esetén nem

érvényesíthető az y-ra kapott értékekkel a szén négyvegyértékűsége. x =3, y = 5 értékek-
re a karbonsav molekulaképlete: C3H5-COOH , aminek megfelelő szerkezetek:

C=C C COOH C
C

C COOH

K.322.
CxHy szénhidrogén; d = M/MO2; MCxHy = 2,44⋅ 32 =78
100g CxHy ................92,3gC

      78 ............................x⋅12          x=6
6⋅12 + y = 78  y = 6;
CxHy ≡ C6H6

Fizika (Firka 6/1999-2000)
F. 213 Mivel a felső fonal nagyon hosszú, az m1 tömegű golyó mozgása gyakorla-

tilag vízszíntes irányú. Amikor a két golyó azonos magasságban található, az m2 tömegű
golyó sebességének vízszíntes vetülete, a fonal nyújthatatlansága miatt, meg kell egyez-
zen az m1 golyó sebességével. Amikor a golyók ugyanolyan magasságban vannak az m2
golyó sebességének függőleges összetevője zérus. Tehát a két golyó sebessége meg kell
egyezzen
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A rendszerre ható erők mind függőleges irányúak, tehát nem változtatják meg a go-
lyók vízszíntes irányú impulzusának eredőjét. Ezért:
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F. 214 Egy hőmérő kapillárisába a látszólagos kiterjedéssel megegyező térfogatú
folyadék emelkedik fel melegítés hatására. Ezért

NlStV alküvegalk ⋅⋅=∆⋅− )3(0 αγ

NlStV HgüvegHg ⋅⋅=∆⋅− )3(0 αγ
ahol S a kapilláris keresztmetszete, l egy beosztás hossza és N a fokok száma. A két

egyenletet elosztva egymással, kapjuk
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15102,18 −−⋅= KHgγ

F. 215  Felírva Kirchhoff második törvényét a baloldali és a jobboldali hurkokra
kapjuk

E1-E2=I1(R1+r1)
és

E2=IֹR2

mivel I2=0. Kirchhoff első törvénye értelmében I1=I. A két egyenletet elosztva:
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Hasonlóképpen eljárva a második esetben is, írhatjuk:
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Megoldva az egyenletrendszert E1=3V és r1=2,5 Ω értékeket kapjuk.

F.216 A két kép nagysága csakis akkor egyezhet meg, ha az egyik valós, a másik
pedig látszólagos. Tehát a tükör homorú tükör és a nagyítások ellentétes előjelűek, ezért
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Felhasználva az
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képalkotási egyenleteket, a tükör sugárára R= �21cm értéket kapunk.

F. 217  Az atom energiája, amikor az elektron az n=2 energiaszinten tartózkodik

41
hcRW −= , míg alapállapotban W2=-hcR

Az energiamegmaradás törvénye értelmében

υhM ++=
2
vWW

2

21

és az impulzusmegmaradás törvénye szerint

c
h-Mv0 υ=

Felhasználva, hogy az atom v sebessége jóval kisebb, mint a fénysebesség (v<<c) és
hogy 

4
3W-W 21
hcR= , az egyensúlyrendszer megoldása után v-re a sm

M
Rh /26,3

4
3v ==

értéket kapjuk.
Karácsony János


