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9. Rejtvény: ZÓLI LES RÁD (8 pont)

A cím egy anagramma, amely egy híres magyar
fizikus nevét rejti. Ha megtaláltad kiről van szó, írd
be a háló jelzett oszlopába. Így megtudod, hogy
melyik szám milyen betűt helyettesít (ugyanaz a
szám, ugyanaz a betű). Ha jól dolgoztál, a körökkel
jelzett betűkből egy magyar feltaláló nevét állíthatod
össze.

A rejtvényt készítette: Szőcs Domokos tanár

10. Írj röviden az elektromágneses RELÉRŐL (jelfogóról)! (Forrásanyag: Képes diáklexi-
kon) (5 pont)

A kérdéseket összeállította a verseny szervezője: Balogh Deák Anikó
tanárnő, Sepsiszentgyörgy
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Kémia
K. 329. 10 g nátrium-amalgámot vízzel kezelünk. Ennek eredményeként 0,1 g

hidrogén fejlődik. Állapítsuk meg az amalgám százalékos összetételét! Mi lenne az
amalgám vegyi képlete? Hány g amalgám szükséges, 1 l normál állapotú hidrogéngáz
előállításához?

K. 330. Hány g kékkő (CuSO4 ⋅ 5H2O) szükséges 400 g 10%-os réz(II)-szulfát
oldat előállításához?

K. 331. Határozzuk meg a természetben előforduló andorit nevű ásvány
(PbAgSb3S6) százalékos elemi összetételét. Hány g ásvány tartalmaz 1,50 g ezüstöt?

K. 332. A vas(II)-szulfát 7 mól kristályvízzel kristályosodik. Állás közben azon-
ban veszít kristályvíztartalmából. Ha 151,25 g-ot feloldunk vízben és a vasionokat nátri-
um-hidroxid oldattal leválasztjuk, szűrés és mosás után, a csapadékot 304,16 g 15%-os
HCl oldat oldja fel. Határozzuk meg a minta kristályvíztartalmát!

(a K. 329.- 332. feladatokat Nagy Gábor javasolta.)
K. 333. A CO2 termikus bomlása CO-t és O2-t eredményez 50%-os disszociációt

feltételezve. Mekkora az egyensúlyi gázelegy térfogatszázalékos összetétele ?
K. 334. A víz magas hőmérsékletre hevítve alkotó elemeire bomlik (termikus

disszociáció).
a.) Mekkora a disszociációfok értéke, ha az egyensúlyi gázelegy molekuláinak a

70%-a H2O?
b.) Mekkora a reakció egyensúlyi állandója az adott reakciófeltételek mellett, ha a

reakciótérben a víz kezdeti koncentrációja 1mol/dm3 volt ?



2000-2001/6 255

c.) Hogyan változik a zárt reakciótérben a gáznyomás a reakció beindultától az
egyensúly beálltáig ?

d.) Amennyiben az a.) ponthoz képest alacsonyabb hőmérsékleten dolgoznak, ho-
gyan változik a disszociáció mértéke ?

K. 335. Egy zárt gáztérben térfogategységenként 1mol ciklohexán található 700-
750 oC hőmérsékleten, amelyen a ciklohexán bomlik a C6H12 → 3C2H4  egyenlet sze-
rint. Az egyensúlyi gázelegyben az etén koncentrációja háromszorosa a ciklohexánénak.

Számítsd ki a bomlási fok értékét!

Fizika
F. 243. Az ábrán feltüntetett, kez-

detben nyugalomban levő M=1 kg tömegű
testre állandó, F=20N nagyságú, vízszintes
erő hat. Az F erő hatására a test a vízszin-
tes síkon súrlódással mozog. A súrlódási
együttható µ=0,4. Az l=2m út megtétele
után ütközik egy elhanyagolható tömegű
rugóval, melynek rugalmassági állandója
k=100N/m. Határozzuk meg:

l

F k

µM

a) a test által elért legnagyobb sebességet az ütközés pillanatában
b) a rugó maximális összenyomódását
c) a test által elért legnagyobb sebességet
d) azt a v0 kezdősebességet, amellyel a testet az erő hiányában indítanunk kell, hogy a

rugót ugyanolyan mértékben nyomja össze mint a b) pontban meghatározott érték.

F. 244. A légkör földhöz közeli rétegei felmelegednek, felemelkednek és a nyo-
máscsökkenés  miatt (mivel a levegő rossz hővezető) adiabatikusan kitágulnak és lehűl-
nek. Becsüljük meg:

a) a száraz levegő 100 méterenkénti hőmérséklet csökkenését
b) hogyan változik ez az érték nedves (telített) levegő esetében?

F. 245. Egy mól ideális gáz p0, V0, T0 állapotból indulva izochor, majd izobár ál-
lapotváltozások után a p, V, T állapotba jut, miközben Q hőmennyiséget vesz fel. Hatá-
rozzuk meg és ábrázoljuk a Clapeyron koordinátarendszerben a végső állapot mértani
helyét.

F. 246. A 12 ellenállásból álló téglatest alakú hálózatban a párhuzamos éleken az
ellenállások értéke R1, R2 és R3.

a) Határozzuk meg a két szembenfekvő csúcs közötti eredő ellenállás kifejezését!
b) Ha Rn=nΩ (n=1,2,3) és az említett két pontra kapcsolt U=72V, mekkora lesz

az egyes ellenállásokon átfolyó áram erőssége?

F. 247. Ha egy hálózat ellenállásainak Ω-ban kifejezett értékei egész számok, ak-
kor melyek lehetnek ezek az értékek úgy, hogy az eredő ellenállás számértéke is egész
szám legyen. Oldjuk meg a feladatot:
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a) két párhuzamosan kapcsolt,
b) három párhuzamosan kapcsolt ellenállás esetén,
c) az ábrán feltüntetett hálózat esetében.
Mindegyik esetben adjunk legalább három példát.

R1
R3

R2

R4

Lázár József

Informatika
A bináris fa absztrakt adatstruktúra megvalósítása.
C-ben: binfa.c

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#define FALSE 0
#define TRUE 1

typedef struct fa_elem { /* a fa egy eleme */
int szam; /* tarolt szam */
int hanyszor; /* elofordulasi szam */
struct fa_elem *jobb; /* jobb mutato */
struct fa_elem *bal; /* bal mutato */

} FA_ELEM;

/* elem felvetel a faba */
FA_ELEM *faepit(FA_ELEM *p, int n)
{
if (p == NULL) {
if ((p = (FA_ELEM*)malloc(sizeof(FA_ELEM))) == NULL) /* uj elem */

return(NULL); /* baj van !! */
p->szam = n;
p->hanyszor = 1;
p->bal = p->jobb = NULL;

} else if (n < p->szam) {
p->bal = faepit(p->bal, n); /* bal reszafaban tovabb */

} else if (n > p->szam) {
p->jobb = faepit(p->jobb, n); /* jobb reszfaban tovabb */

} else {
p->hanyszor++; /* szamlalo novelese */

}
return(p);

}

/* egy adott elem megkeresese */
FA_ELEM *binker(FA_ELEM *p, int n)
{

while (p != NULL) {
if (p->szam == n)
return(p); /* megvan */

else if (n < p->szam)
p = p->bal; /* bal agon tovabb */
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else
p =p->jobb; /* jobb agon tovabb */

}
return(NULL); /* nincs benne */

}

/* fa rekurziv bejarasa (rendezett kiiras) */
void fakir(FA_ELEM *p)
{
if (p != NULL) {
fakir(p->bal); /* balra amig csak lehet */
printf("%6d: %3d\n", p->szam, p->hanyszor);
fakir(p->jobb); /* kiiras utan egyszer jobbra */

}
}

/* fa "kirajzolasa" */
void falist(FA_ELEM *p)
{
static int szint;
int i;

if (p != NULL) {
szint++;
falist(p->jobb);
for (i = 0; i < (szint-1) * 5; i++)
putchar(' ');

printf("%5d\n", p->szam);
falist(p->bal);
szint--;

}
}

/* forprogram */
int main()
{
FA_ELEM *p, *elso = NULL;
int i;

while (scanf("%d", &i) == 1)
elso = faepit(elso, i);

fakir(elso); printf("------------------------\n");
falist(elso); printf("------------------------\n");
if ((p = binker(elso, 13)) == NULL)
printf("Nem talalt.\n");

else
printf("Megvan: %6p\n", p);

exit(0);
}

Pascal-ban: fa.pas

unit Fa;
interface

type
Nev = string[30];
PFaPont = ^FaPont;
FaPont = record



258 2000-2001/6

Neve: Nev;
BalAg, JobbAg: PFaPont;
end;

procedure Keres(Gyoker: PFaPont; Mit:Nev; var Hol: PFaPont; var
Elod:PFaPont; var ElodBalAg: boolean);
procedure Beszur(var Gyoker: PFaPont; Mit: Nev);
procedure Torol(var Gyoker: PFaPont; Mit: Nev; var Volt: boolean);
procedure Listaz(var Lista: Text; Gyoker:PFaPont);

implementation

procedure Beszur;
var Uj, Aktualis, Elod: PFaPont;
begin

New(Uj); Uj^.Neve := Mit; Uj^.BalAg := nil; Uj^.JobbAg := nil;
if Gyoker = nil then Gyoker := Uj
else
begin
Aktualis := Gyoker; Elod := nil;
while Aktualis <> nil do
begin
Elod := Aktualis;
if Uj^.Neve < Aktualis^.Neve then Aktualis := Aktualis^.BalAg
else Aktualis := Aktualis^.JobbAg;

end;
if Uj^.Neve < Elod^.Neve then Elod^.BalAg := Uj else

Elod^.JobbAg := Uj;
end;

end;

procedure Keres;
var Aktualis:PFaPont;
begin
{keres‚s}
Aktualis:=Gyoker; Elod:=nil; ElodBalAg:=false;
while (Aktualis<>nil) and (Aktualis^.Neve<>Mit) do
begin
Elod := Aktualis;
if Mit < Aktualis^.Neve then
begin
Aktualis := Aktualis^.BalAg; ElodBalAg := true;
end

else
begin
Aktualis := Aktualis^.JobbAg; ElodBalAg := false;
end;

end;
Hol := Aktualis;

end;

procedure Listaz;
begin
if Gyoker <> nil then
begin
Listaz(Lista, Gyoker^.BalAg);
Writeln(Lista, Gyoker^.Neve);
Listaz(Lista, Gyoker^.JobbAg);

end;
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end;

procedure Torol;
var
Aktualis, Elod, Munka: PFaPont;
ElodBalAg: boolean;

begin
Keres(Gyoker, Mit, Aktualis, Elod, ElodBalAg);
Volt := Aktualis <> nil;
if Volt then
begin
if (Aktualis^.BalAg = nil) and (Aktualis^.JobbAg = nil) then
begin
if Elod = nil then Gyoker := nil
else
if ElodBalAg then Elod^.BalAg := nil else Elod^.JobbAg := nil;

end
else
if Aktualis^.BalAg = nil then
begin
if Elod = nil then Gyoker:=Aktualis^.JobbAg
else
if ElodBalAg then Elod^.BalAg := Aktualis^.JobbAg
else Elod^.JobbAg := Aktualis^.JobbAg;

end
else
if Aktualis^.JobbAg = nil then
begin
if Elod = nil then Gyoker := Aktualis^.BalAg
else
if ElodBalAg then Elod^.BalAg := Aktualis^.BalAg
else Elod^.JobbAg := Aktualis^.BalAg;

end
else
begin
Munka := Aktualis^.BalAg;
while Munka^.JobbAg <> nil do Munka := Munka^.JobbAg;
Munka^.JobbAg := Aktualis^.JobbAg;
if Elod = nil then Gyoker := Aktualis^.BalAg
else
if ElodBalAg then Elod^.BalAg := Aktualis^.BalAg
else Elod^.JobbAg := Aktualis^.BalAg;

end;
Dispose(Aktualis);
end;

end;

end.
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Megoldott feladatok
Kémia (Firka 5/2000-2001)
K. 323.
2 NaOH + H2SO4 →  Na2SO4 + 2H2O
2 KOH + H2SO4 → K2SO4 + 2H2O
MNaOH =40    ;  MKOH =56
40n1  +  56n2 =11⋅20/250, ahol n1 a NaOH, n2 a KOH megtitrált anyagmennyisége.

A titrálásra fogyott kénsav mennyisége ennek fele:
(n1 + n2)/2=25⋅0,4/1000
Megoldva a kétismeretlenes egyenletrendszert, az    n1/n2 = 2/1

K. 324.
A szénhidrogén legyen CxHy, akkor 12x/y = 92,3/7,7. Mivel a relatív sűrűség a mért

gáz és a viszonyításra használt gáz moláris tömegének aránya, (12x + y)/32 = 2,44
Megoldva a kétismeretlenes egyenletrendszert x=6, y=6, tehát a szénhidrogén mo-

lekulaképlete: CxHy≡C6H6

K. 325.
δ m/V mold = 1,225⋅20/24,5
Zn     +     Br2 → ZnBr2
65,4 ..........160
0,5...............x  1,223g Br2 24,5g old. ..........1,223gBr2

100  .....................x   4,99
Tehát C = 5%

20ml  .................1,223/160 mol Br2
1000 ....................x = 0,38mol

Tehát CM 0,38 mol/dm3

K. 324.
C2H2 + H2  →  C2H4         ∆H1 = -174,5kJ/mol
C2H2 + 2H2  → C2H6        ∆H2  =  -311,2kJ/mol
C2H4 + H2  →  C2H6         ∆H = ∆H2 – ∆H1 = -136,7kJ/mol

hír ado

Furcsa ízlésű mikrobák létéről értesültünk lapozgatva az Élet és Tudományt és a Technkát.
Egy kaliforniai bányából nehézfémeket és erős savat tartalmazó szennyezés került a

környezetbe. Az ok vizsgálata során  megállapították, hogy szélsőséges körülményeket
kedvelő baktériumok felelősek a történtekkért. Az Archaea családba tartozó mikrobák a
vasban és szulfidokban gazdag ásványokban szívesen tanyáznak, miközben kénsavat
termelnek, s a fémeket oldhatóvá alakítják. Az 5.1O-2 pH-jú közegben 115 oC hőmér-
séklet az ideális körülmény a szaporodásukra. A Woods Hole-i Oceonagráfiai Intézet
geomikrobiológusai Ferroplasma acidamanus-nak nevezték el őket. Legjellemzőbb a


