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Kémia

K. 336. A H2O, SiH4, NaH, SO3, Na2O, NH3, LiH, CCl4 vegyületeket csoporto-
sítsd különbözõ szempontok szerint:

Hány féle csoportosítást készíthetsz, és milyen elvek szerint?

K. 337. Az emberi szervezet tömegének 0,15 %-a Cl- . Mekkora tömegû 95%-os
kõsóban található ugyanakkora Cl– mennyiség, mint a 35 kg-os Jancsikában?

K. 338. A 70 kg-os felnõtt ember szervezetében 3 g Zn található.
A laboratóriumi vizsgálat során 5 g tömegû vérpróbát használnak elemzésre a szer-

vezet Zn tartalmának meghatározására.
Milyen mennyiségû Zn határozható meg a próbából?
Milyen formában elõnyösebb a Zn-et meghatározni: Zn-oxid, vagy Zn-dimetil-

glioxim komplexként (ZnC4H6N2O2)?.

K. 339. Határozzuk meg annak a propán-bután gázelegynek a tömeg%-os ösz-
szetételét, melynek 40 térfogat%-a bután.

K. 340.  Ipari baleset során 15% arzénessavat tartalmazzó szennyvíz ömlött egy

360 m3 térfogatú víztárolóba. A víztárolóból vett vízminta 150 cm 3-jébõl elemzés során
19,5 mg As válik ki. Határozzuk meg a víztároló vizének az arzénessav mol/l és g/l
egységekben kifejezett koncentrációját! Határozzuk meg a víztárolóba ömlött szennyvíz

térfogatát, ha a sûrûsége 1,2 g/cm 3.

Fizika

F. 248. Két, egymástól l távolságra található függõleges fal közötti A pontból a
vízszintessel α szöget bezáró irányba v sebességgel elhajítunk egy kis golyót. Határozzuk
meg úgy az α szög értékét, hogy a golyó miután mindegyik fallal tökéletesen rugalmasan
ütközött, visszaérkezzék A-ba!

F. 249. A talajtól tetszõleges magasságban található M tömegû, henger alakú,
gázzal töltött tartályt m tömegû, jól záró, vízszintes dugattyú két részre oszt. A dugattyú
nyugalomban van.

Mekkora a tartály gyorsulása abban a pillanatban amikor elengedjük, ha a dugattyú
és a tartály fala között a súrlódás elhanyagolható?

F. 250. R sugarú, belül üres fémgömböt Q elektromos töltéssel feltöltöttünk.
Határozzuk meg mekkora taszítóerõ hat a gömb egységnyi felületére!



36 2001-2002/1

F. 251. Párhuzamos fénynyaláb merõlegesen esik egymás mögött elhelyezett,
egymással párhuzamos, két féligáteresztõ síktükörbõl kialakított optikai rendszerre. A
tükrök mindegyikének áteresztõképessége T=0,2.

A beesõ fényáram hányad része halad tova a rendszeren?

F. 252. Egy 100W teljesítményû Na lámpa 589,3 nm-es hullámhosszúságú sárga
fényt bocsát ki. Ha a lámpa fényhatásfoka 10%-os, hány fotont bocsát ki másodpercen-
ként?

Informatika

I. 183. A következõ feladat a Prolog nyelv elsajátítására szolgál.
Maigret felügyelõt gyilkosság helyszínére hívták. A felügyelõ a gyilkosság helyszínére

sietett, ahol a jelenlévõk azonosították a meggyilkolt személyt, Susant, akit egy
golfütõvel öltek meg.

Miután az összes személyt kihallgatták, a tényeket és vallomásokat összegezték. Már
csak az maradt hátra, hogy a gyilkos személyét kiderítsék. Maigret felügyelõ kis gondol-
kodás után rájött, hogy a vizsgált személyek közül ki lehetett a gyilkos. Mivel a beosz-
tottakat furdalta a kíváncsiság, hogy a felügyelõ honnan jött rá a megoldásra, elhatároz-
ták, hogy Prolog programot írnak a rejtély megoldására.

A szóba jöhetõ személyek:
− Bert, 55 éves férfi, foglalkozását tekintve ács;
− Allan, 25 éves férfi, foglalkozását tekintve hentes;
− John, 25 éves férfi, aki többször is ült már börtönben zsebtolvajlás miatt;
− Barbara, 30 éves nõ.
Allan amatõr focista is.
A helyszínen összegyûjtött tények:
Susant golfütõvel gyilkolták meg.
Bert és Susan kezén vérnyomokat, Allan nadrágján sárfoltokat, John és Barbara ke-

zén pedig csokinyomokat találtak.
Bert sétabottal jár.
Johnnál pisztolyt találtak.
A felügyelõ 2 okra gondolt:
pénz: ebben az esetben valószínûleg egy zsebtolvaj ölte meg
féltékenység: ha a gyanúsítottnak viszonya volt Susannal, vagy azok a nõk, akiknek

viszonyuk volt Susan ismerõseivel (Ezenkívül gyanúsak azok a személyek is, akik ren-
delkeznek olyan eszközzel, amellyel megölhették Susant.)

A felügyelõ az orvos véleményét kérte, aki szerint a sétabot, karó és futballcipõ is
ugyanolyan sebet okoz, mint a golfütõ. Az olló ugyanolyan sebet okoz, mint a kés.

Más, alapos feltételezések:
− csak focistának van futballcipõje;
− csak a fodrásznak van ollója.
Barbara-nak mind John-nal, mind Bert-tel viszonya volt. Susan-nak viszonya volt

John-nal.
Most már a beosztottak is meg tudták állapítani a programjuk segítségével ki a gyil-

kos. Ki volt az, és milyen valószínû ok miatt ölte meg Susant?
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Megoldott feladatok

Kémia

K. 329. (Firka 6/2000-2001)
NaHg + H2O → 1/2H2 + NaOH + Hg
23g Na .... 1g H2

mNa ...........0,1 g  mNa= 2,3g
mHg=mamal.- m Na = 7,7g
νNa=2,3/23=0,1 mol, νHg=7,7/201=0,038 mol, NaHg0,38

2,3g Na..... 1,12 l  H2

mNa ............1 1 H2 mNa = 2,05
10 g amal. ......... 2,3 g Na
mamal .................... 2,05 g mamal = 8,9 g

K. 332.
MFeSO4 ⋅(7-x)H2O = 152 +(7-x)⋅18
FeSO4 + 2NaOH → Fe(OH)2 + Na2SO4

Fe(OH)2 + 2HCl →  FeCl2 + 2H2O
2 mol HCl ... 1 mol Fe(OH)2 .... 1 mol FeSO4⋅(7-x)H2O
2⋅36,5 g HCl .... 152 + (7-x)⋅18
304,16⋅0,15 ....... 151,25
ahonnan: x=2
Tehát a mintában 7-x=5 mol kristályvíz van 1 mol FeSO4 mellett: FeSO4⋅5H2O

K. 333.
2CO2 2CO + O2

1-x x             x/2                x /1= 0,5       x = 0,5
100 mol CO2ból marad 50, keletkezik 50 mol CO és 25 mol O2

125 mol...........50 mol CO2

100     ............ .a = 40.
Tehát a gázelegy térfogat-százalékos összetétele (amely szám szerint megegyezik a

molszázalékos összetétellel gázak esetében) 40% CO2, 40% CO és 20% O2.

Fizika (Firka 1/2000-2001)

F. 218.
Míg az O’ gyûrû O’1 helyzetbe kerül dl’=v⋅dt kicsiny elmozdulás eredményeként, ad-

dig O az O1 pontba.
Ez utóbbi elmozdulása dl=v0⋅dt.
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Az ábra alapján és a fonal nyújthatatlansága miatt

1 2 1 2- ( )  vl l l l dt′ ′+ + = ⋅
ahonnan

1 1 2 2 vl l l l dt′ ′− + − = ,

de  1 1 cosl l dl α′− =  és  2 2 cosl l dl α′ ′− = .

Behelyettesítve kapjuk:
cos cosdl dl vdtα α′+ =

ahonnan figyelembe véve dl és dl′ kifejezéseit







 −= 1

cos
1

vv0

érték adódik az O gyûrû sebességére.

F. 219.
A kitágulás során a gáz T1 hõmérsékletû állapotból a T2 hõmérsékletû állapotba jut

Qx=νCx(T2-T1) hõcsere eredményeként. Mivel Qx=U2-U1+L és U2-U1=νCv(T2-T1)
írhatjuk, hogy

LTTCTTCx +−=− )()( 12v12 νν

ahol RC
2
3

v =  az egyatomos ideális gáz állandó térfogaton mért mólhõje.

Q izochor hõcsere eredményeként a gáz hõmérséklete újból T1 lesz és így
Q=νCv(T1 - T2).

Ezt behelyettesítve az elõzõ összefüggésbe, kapjuk:
QLTTCx −=− )( 12ν

Elosztva a Q kifejezésével a:

Q
QL

C
C x

−
−

=
v

 összefüggéshez jutunk, ahonnan:

RC
Q
LCx 25

12
)1( v −=−=
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F. 220.
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Töltött gömbkondenzátor fegyverzetei töltésének nagysága megegyezik, de elõjelük
ellentétes. Az ábra alapján, a szuperpozíció elvét alkalmazva a belsõ gömb V1 potenci-
áljára írhatjuk:
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és így a kondenzátor C kapacitása
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F. 221.

A1 A2

D1

D2

P1 P2

h1
h2

d1
d2

Az optikai fõtengelyen a lencsétõl p1 = -1,5 m távolságra található A1 pontszerû
tárgy képét a lencse a p2 távolságra található A2 pontban képezi le. Az ábra alapján a
h1=d1-p2 és h2=d2-p2 magasságú és D1 , illetve D2 alapú háromszögek hasonlóak, így
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ahonnan p2=2d1-d2=0,75 m.
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Ezt felhasználva a lencse 
12

111
ppf

−=  képalkotási egyenletébõl a gyújtótávolságra

az  f=0,5m értéket kapjuk.

F. 222.
Ha a fotonok átlagos sûrûségét N-el jelöljük, akkor az egységnyi felületen idõegység

alatt áthaldó fotonok számát az N.c szorzat határozza meg, ahol c a fény terjedési se-
bessége. Figyelembe véve, hogy egy foton energiája E=hν=hc/ λ, az egységnyi felületen
idõegység alatt átáramló fényenergia kifejezése Nhc2/λ. Ez viszont egyenlõ az ηP/4πR2

értékkel, ha a lámpa fényhatásfoka η  és teljesítménye P.
Tehát

2

2

4 R
PNhc

π
η

λ
=

ahonnan

m
Nh
P

c
R 8,19

4
1 ==

π
λη

hírado

Mûködésképtelenné tehette volna az egész internetet a Code Red féregvírus.
A Microsoft internetkiszolgáló szoftverének hibáját kihasználó Code Red nevû féregví-

rus szerda estig (2001. július 18.) tizennégyezer szervert fertõzött meg. Csütörtök éjfélkor
viszont több mint háromszázötvenezer webszerver küldött négyszáz mega–bájtnyi hulla-
dékadatot a Fehér Ház szerverére.

Az egész internetet leszoríthatta volna az a Kínából származó féregvírus, amelyet egy
koffeindús üdítõital tiszteletére „Code Red”-nek kereszteltek forrásának visszafejtõi.

A Code Red nem e-mailben terjed. A Netcraft felmérése szerint világszerte legalább
hatmillió honlap mûködik olyan szerveren, amely a Microsoft webkiszolgáló platformján,
az IIS-en fut. A szoftvergyártó óriásvállalat 2001. elsõ hét hónapjában negyven ismertté vált
programhibát jelentett az IIS-ben. A féregvírus terjedésének alapot adó hibát idén június
18-án jelentette a Microsoft, és alig egy hónap telt el, amíg az elsõ fertõzéseket észlelték.

Az önterjesztõ vírus elõször a kanadai Left Coast Systems internetszolgáltató egyik
szerverén vette át a hatalmat. Mûködése során száz alprogramot indított, amelyek
véletlenszerû IP-címeken további kiszolgáltatott IIS-szervereket kerestek, amelyeket
megfertõztek. A webszerveren elhelyezett oldalakat a „Hacked by Chinese!” („Kínaiak
hackelték!”) üzenettel írta felül. A Left Coast Systems szerverét ápoló biztonsági cég, az eEye
munkatársai mindennek emlékére a Mountein Dew egyik speciális (emelt koffeintartalmú)
üdítõmárkája, a Code Red (vörös kód, kínaiak, kommunisták, kínai kommunisták) után
nevezték el a férget.

Szerda éjjelre, amikor az eEye a féreg forráskódjának visszafejtésével elkészült tízezer
szerver fertõzõdött meg. A szakemberek kiderítették, hogy a féregvírus – konkrétan –


