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1. Mérőeszköze a hőmérő 2. Galilei kísérleti eszköze volt.

3. Méréskor nélkülözhetetlen! 4. A magtöltés képviselője!

A rejtvényt: Szőcs Domokos tanár készítette.

10. Az asztronautának más a súlya a Holdon mint a Földön. Változna a súlya akkor is ha
eljutna más bolygókra. Mekkora a gravitációs állandó a naprendszer bolygóin? (5 pont)

A kérdéseket összeállította a verseny szervezője: Balogh Deák Anikó tanárnő,
Mikes Kelemen Líceum, Sepsiszentgyörgy
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Kémia

K. 349.  A magnézium a természetben gyak ran szilikátok formájában fordu l elő.
Ezek: olivin (Mg,Fe)2(S iO4); szerpent in 3MgO ⋅3Mg(OH)2⋅4SiO2⋅H2O, azbeszt
3Mg⋅2SiO 2⋅2 H2O. Ezek közül melyik ásványnak legnagyobb a tömegs zázalékos mag-
nézium, illetve  oxigén tarta lma?

K. 350.  A növényvédelemben gombaölőként használt bordói-lé készítésekor 1kg
kristályos réz-szulfátot oldanak 100kg vízben. Határozd meg az így kapott oldat tömeg-
százalékos töménységét! Amennyiben  ennek az oldatnak a sűrűségét 1g/cm3-nek te-
kintjük, belőle 1cm3 térfogatút mérjünk egy 250 cm3-es mérőlombikba, s hígítsuk jelig.
Ebből az oldatból 10cm3-hez tegyünk 0,2g szilárd KI-t, s a kiváló jódot titráljuk Na2S203
oldattal elszíntelenedésig. Milyen tömény volt a titrálásra használt mérőoldat, ha belőle
16cm3 fogyott az egyenértékpont eléréséig?

K. 351.  Két, sorbakapcsolt elektrolizáló cella egyikében vas(II)-klorid, másikban
vas(III)-klorid oldat található. Az áramkör zárása után elektrolizálnak. Állapítsuk meg,
hogy hogyan aránylanak egymáshoz a két cella elektródjain leváló vas, illetve klór
mennyiségek!

K. 352.  Metán és oxigén tartalmú fűtőgázból standard állapotban mért 1,2m3 el-
égetve 89115kJ hőt nyertek. Határozzuk meg a fűtőgáz térfogat%-os metántartalmát
ismerve a CH4, CO2, H2Ol képződési hőit :-74,8 ; -393; -286kJ/mol

K. 353.  A hexán magas hőmérsékleten propénra és propánra disszociál. Az egyen-
súlyi gázelegy 527oC hőmérsékleten és 4⋅107 Pa nyomáson 347kg/m3 sűrűségű. Határoz-
zuk meg a disszociáció fokot az egyensúlyi gázelegyben, a komponensek parciális nyo-
mását és az egyensúly állandó értékét (koncentráció és nyomás egységekben kifejezve)!

Fizika
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F. 263. A Babeş-Bolyai Tudományegyetem Fizika Karán minden év márciusának utolsó vasár-
napján megrendezésre kerül Augustin Major fizikus nevét viselő fizikaverseny. Azok a tanulók, akik
a maximális pontszám legalább 70%-át elérik, az érettségi jegyektől függetlenül 10-es átlaggal jutnak
be a kar első évére. Az ilyen módon felvett diákoknak előnyük van az első félévben az ösztöndíjak és a
bentlakási helyek kiosztásánál is. E számban közöljük a 2001. március 31-én megtartott versenyen a
XII-es tanulók számára összeállított kérdéseket.

Tételek XII. osztály
1. Egy m = 3 kg tömegű test egy α = 30º-os lejtő aljában található. A testet egy

F erővel húzzuk felfelé úgy, hogy ennek iránya β = 45º-os szöget zár be a lejtővel. A
lejtő és a test közötti súrlódási együttható µ = 0,1. (g = 10 m/s2).

a) mekkora kell legyen az F erő ahhoz, hogy a test
egyenletesen haladjon felfelé a lejtőn

b) ha a lejtő hossza l = 8 m, milyen sebessége lesz a
testnek a lejtő aljában, akkor ha a tetejéről szabadon csúszni
hagyjuk

c) a lejtő a = 2 m/s2 gyorsulással mozog jobbra, és a lejtőn levő testre egy
FnF ⋅=1

típusú erő hat, ahol F az a) pontban kiszámított erő. Milyen értékeket vehet fel
az „n” állandó ahhoz hogy a test egyenletesen gyorsulva haladjon a lejtőn felfele vagy
egyenletesen csússzon lefelé.

2. Két, egymástól adiabatikusan szigetelt, elhanyagolható hőkapacitású edény
térfogata inak aránya V2/V1 = 2, (V1 = 1m3). Mindkettő egyatomos gázzal van töltve p0
= 105 N/m2 nyomáson. A hőmérsékletek aránya T2/T1 = 2, (T1= 300 K). Összecsatol-
juk az edényeket egy elhanyagolható térfogatú csövön keresztül, melyen egy kezdetben
bezárt csap található. Számítsuk ki:
a) a gázatomok számát mindkét edényben, és határozzuk meg hány mol gáz található

mindenik edényben
b) annak a Carnot-féle körfolyamatnak a hatásfokát, amely a fent említett

hőmérsékletek között működne
c) a végső nyomást és végső hőmérsékletet a csap kinyitása után
d) annak a hőerőgépnek a hatásfokát, amely egy olyan körfolyamat alapján működne,

amelyet a c) pontnál kiszámított hőmérsékletű izoterma, egy izochor állapotváltozás
(V1 = 1m3) és egy olyan izobár állapotváltozás alkotna, amely átmegy a V2 = 2m3

izochor állapotváltozás és az adott izoterma metszéspontján.

3. Egy R1=20 Ω ellenállású izzó és egy ismeretlen RL ellenállású és L induktan-
ciájú tekercsből álló áramkört egy U = 87 V effektív feszültségű és 50 Hz frekvenciájú
alternátorról üzemeltetünk. Tudva, hogy az izzón mért effektív feszültség értéke U1 = 50
V a tekercsen mérté pedig U2 = 70 V, számítsuk ki:
a) az áramkörben folyó áram áramerősségének effektív értékét
b) az alternátor által folyósított látszólagos teljesítményt (Pa) és az izzó által felvett

aktív teljesítményt (P1)
c) a tekercs RL ohmos ellenállását és L induktanciáját
d) az alternátor és a tekercs aktív teljesítményeit (P illetve P2)
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4. Egy bikonvex gyűjtőlencse n = 1,5 törésmutatójú optikai üvegből készült. A két
gömbfelület sugara 12 cm.

A lencsétől 20 cm távolságra egy fényes testet helyezünk.
a) számítsuk ki a lencse fókusztávolságát
b) adjuk meg a lencse képalkotását analitikusan és grafikusan is
c) a lencse által alkotott kép tárgyként szolgál egy másik konvergens lencsének, amely-

nek fókusztávolsága ugyanakkora mint az első lencse fókusztávolsága és D távolság-
ra helyezkedik el tőle. Tárgyaljuk analitikusan és grafikusan a végső kép helyzetét,
nagyságát és természetét a D távolság függvényében.

d) határozzuk meg egy tárgy és a valós képe közötti legkisebb távolságot amelyet a
konvergens lencsével kaphatunk

5. Jelentsük ki a fényelektromos hatás törvényeit.

Munkaidő: 3 óra.
Pontozás: 10 pont hivatalból, 1 – 4 feladatok egyenként 20 pont, 5. feladat 10 pont

Megoldott feladatok
K.341.
CaCO3 →hő CaO + CO2
   m1

CaCO3 + 2HCl →  CO2 +CaCl2 + H2O
    m2       V2

m1+m2= 5g ;  V2 = 140 ml;  MCaCO3 = 100g/mol
100g CaCO3 ....... 22,4 l CO2
m2 ........... ...... ..... . 0,14 l m2= 0,625g, m1= 5-m2=4,375g
5g....... ..... ..4,375g bomlott el
100 g........x=87,5 Tehát a próba 87,5 %-a bomlott el.

K. 342.
2H2O2 →2H2O + O2
Jelöljük a 31%-os oldatot 1-el, a részben elbomlott oldatot 2-vel.
mo1 = 1,25g VO2= 8,65 ml
mH2O2 = 1,25⋅ 0,31 = 0,3875g
32g O2 ......22,4 l
x ............ .....8,65 10-3 l     x= 1,236⋅10-2 g O2 mO2 = 1,25-x = 1,2376 g
2⋅34 g H2O2 ........ 22,4 l
y ......... ...... ..... ..... . 8,65⋅10-3 l
y= 2,63⋅10-2 g H2O2 nem elbomlott H2O2 tömege 0,3875-y = 0,3612g
1,2376 g O2 .......... ..... 0,3612 g H2O2
100............ ...... ..... ..... .. z = 29,19 Co2 =29,19% H2O2
2,34g H2O2 ............ ...22,4 l O2
0,3875 ............ ..... ...... .V=0,1276l
Teljes bomlás esetén 127,6 ml O2 szabadulna fel.
K. 345.
m1= 3kg m2= 3+0,5=3,5 kg
100g kev1 ............ 85g N2 ......... 15g O2
3kg........ ...... ..... ..... ...... ..... ..... ...... x1=0,45 kg O2
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3,5 kg kev2 .............. ..... ..... ...... ..(0,45+0,5) kgO2
100............ ...... ..... ..... ...... ..... ..... ...x2= 27,14 C kev2 = 27,14% O2

K. 346.
mo1 = 500g Co1 = 30%, Co2 = 20% , mH2O= ?
100g o2 ......... 20g cukor  o1-ben 500⋅0,3g cukor van.
500 + mH2O ... 150 g mH2O = 250 g

K. 347.
ν CH4 = VCH4/VM = 400l/24,5l.mol-1= 16,33 mol
Q=890⋅16,33= 14533,7 kJ Qhaszn = 0,6⋅14533,7 = 8720,2 kJ
∆t = 80-30=50fok
1 g víz 10-al való melegítésére 4,18 J szükséges
            500........... ..... ..... ...... ..... .x = 209 J
8720,2 ⋅103  / 209 = 41,72⋅103 g
Tehát az adott térfogatú metán elégetésekor 41,72 kg vizet lehet felmelegíteni.

K. 348. 64,0
2,02,02,04,0
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Fizika (Firka 3/2000-2001)
F. 233. A rakéták mindegyike egy-egy ellipszis pályán

mozog, amelyek nagytengelyének fele a és a gömbnek tekin-
tett Földet É, illetve D pontokban érintik. A köztük levő
távolság egy fél periódussal egyenlő idő elteltével lesz a legna-
gyobb és értéke: MN=dmax = 2(2a-R)

Kepler III. törvényéből
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F. 234. Az 1A2B körfolyamatra írhatjuk:
Q1A2 + Q2B1 = L

Mivel L egyenlő a körfolyamat által határolt területtel,
L>O és Q1A2> -Q2B1

De Q2B1= -Q1B2, tehát Q1A2 > Q2B1

F. 235. Az ábra a vezető egy keresztmetszetét mutatja. Az áram iránya legyen a rajz
síkjából kifelé mutató. Az áramerősség I=nevS kifejezésből, ahol n az egységnyi térfogat-
ban található elektronok száma, v a sebességük, e az elektron töltése és S=a2

 a vezető
keresztmetszete.
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fel az MQ oldalon. Stacionárius állapotban a Lorentz erő
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F. 236. A h  magasságból szabadon eső test sebessége a tányérhoz érkezéskor
ghv 21 =

A test-tányér ütközést rugalmatlannak tekintve, az impul-
zus-megmaradás törvénye értelmében (m1 + m2)v2 = m2v1,
ahol v2 a test-tányér együttes sebessége az ütközés után.

Az energia-megmaradás törvénye szerint
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F. 237. Az ábra szerint az α iránynak
megfelelő mellékfókuszban a fényhullám-
ok ∆=lsinα optikai útkülönbséggel érkez-
nek. Az interferencia maximum feltétele
értelmében

 dsinα = kλ ,  k=0, ± 1, ± 2 ,...
Mivel az α szög kicsi,

α ≈ sinα ≈ tgα=
f

xk , 

ahonnan 
l
tkx

k

λ=  és a sávköz
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Informatika (Firka 2/2000-2001)

I. 187. Egérkezelés Pascalban
A következőkben egy Pascal-egységet (unitot) fogunk közölni, amely egérkezelő eljá-

rásokat valósít meg. Az egység jó példa a Pascal-Assembly kapcsolatra is, hisz számos
eljárás assembly nyelven van megírva. A forrásszöveget megjegyzésekkel láttuk el.

unit GMouse;

interface

uses Dos;

const

      mbCentral = 4;
      mbLeft    = 1;

      mbRight   = 2;
      mExistMouse: boolean = false;

type
    mCursorStyle = (mSoft, mHard);

    mShapeType = record

                   mAndMask, mXorMask: array[1..16] of word;
                   {az AND és az XOR maszk.}

                   mXActive, mYActive: integer;
                   {Az aktív pont X, Y koordinátája.}

                 end;

function  InitMouse(MouseModX, MouseModY: integer): word;

          {Inicializálja az egeret. 0 ha nincs egér.}
procedure ResetMouse;

          {Lenullázza az egérmeghajtót.}
procedure EnableMouseCursor;

          {Láthatóvá teszi az egérkurzort.}
procedure DisableMouseCursor;

          {Láthatatlanná teszi az egérkurzort.}
procedure GetMouseState(var ButtState, x, y: word);

          {Megadja az egér aktuális helyzetét.}
procedure SetMouseXY(x,y: word);

          {Az (x,y) koordinátájú pontra állítja a kurzort.}
procedure GetButtPress(var Button, PressNo, x, y: word);

          {A lenyomott gomb ismétlődését adja vissza.}
procedure GetButtRelase(var Button, PressNo, x, y: word);

          {A felengedett gomb ismétlődését adja vissza.}
procedure DefineXRange(Up, Down: word);

          {Az X fenségterület beállítása - mennyit mozoghat X irányban.}
procedure DefineYRange(Up, Down: word);
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          {Az Y fenségterület beállítasa - mennyit mozoghat Y irányban.}

procedure DefineMouseCursor(Style: mCursorStyle; FWord, SWord: word);
          {A szöveges kurzor beállítása.}

procedure GetMotion(var x, y: integer);
          {Mozgáskorlátok visszaadása.}

procedure SetMouseStep(mx, my: word);
          {Lépésköz állítása.}

procedure SetNoMouseTerritory(x1, y1, x2, y2: word);
          {Az egér számára elérhetetlen terület megadása.}

procedure SetMouseSpeed(s: word);
          {Sebesség állítás.}

procedure SetMouseSensitivity(mx, my, s: word);
          {Érzékenység állítás.}

procedure DefaultMouse;
          {Eredeti beállítás visszaállítása.}

procedure GetMouseSensitivity(var mx, my, s: word);
          {Érzékenység leolvasása.}

procedure SetMouseInterrupt(Prop: word); {0:0,1:30,2:50,3:100,4:200}
          {Megszakításhívás beállítása.}

procedure SetMousePage(page: word);
          {Egérlap megadása.}

procedure GetMousePage(var page: word);
          {Egérlap beolvasása.}

procedure GetMouseDriver(var Version: string; var MouseType, IRQNr: byte;
var ButtNr: word);

          {Az egérmeghajtó típusának leolvasása.}
procedure DefMouseShape(Shape: mShapeType);

          {Grafikus kurzor beállítása.}
procedure InstallEventHandler(EvMask: integer; Hand: pointer);

          {Esemény telepítő.}
procedure SaveCursor(CurFile: PathStr; Cursor: mShapeType);

          {Kurzor kimentése állományba.}
procedure LoadCursor(CurFile: PathStr; var Cursor: mShapeType);

          {Kurzor beolvasása állományból.}

implementation

var
   __MouseModeX,

   __MouseModeY: integer;

function InitMouse;
var a: integer;

    b: word;
begin

  asm
   mov ax, 0

   int $33
   mov a, ax

   mov b, bx
  end;

  if a = 0 then
             begin

              InitMouse := 0;
              mExistMouse :=

false;
             end

          else
             begin

              InitMouse := b;
              mExistMouse := true;

             end;
  __MouseModeX := MouseModX;

  __MouseModeY := MouseModY;
end;

procedure ResetMouse;assembler;

asm
  mov ax, 0

  int $33
end;
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procedure
EnableMouseCursor;assembler;

asm
    mov ax, 1

    int $33
end;

procedure

DisableMouseCursor;assembler;
asm

     mov ax, 2
     int $33

end;

procedure GetMouseState;
var bs, xx, yy: word;

begin
    asm

      mov ax,3
      int $33

      mov bs, bx
      mov xx, cx

      mov yy, dx;
     end;

      ButtState := bs;
      x := xx div __MouseModeX +

1;
      y := yy div __MouseModeY +

1;
end;

procedure SetMouseXY;

begin
   x := (x - 1) * __MouseModeX;

   y := (y - 1) * __MouseModeY;
   asm

    mov ax, 4
    mov cx, x

    mov dx, y
    int $33

   end
end;

procedure GetButtPress;

var bt, nr, xx, yy: word;
begin

   bt := Button;
   asm

     mov ax, 5
     mov bx, bt

     int $33
     mov bt, ax

     mov nr, bx

     mov xx, cx
     mov yy, dx

   end;
     Button  := bt;

     PressNo := nr;
     x := xx div __MouseModeX + 1;

     y := yy div __MouseModeY + 1;
end;

procedure GetButtRelase;

var bt, nr, xx, yy: word;
begin

    bt := Button;
   asm

     mov ax, 6
     mov bx, bt

     int $33
     mov bt, ax

     mov nr, bx
     mov xx, cx

     mov yy, dx
   end;

     Button  := bt;
     PressNo := nr;

     x := xx div __MouseModeX + 1;
     y := yy div __MouseModeY + 1;

end;

procedure DefineXRange;
begin

  up := (up - 1) * __MouseModeX;
  down := (down - 1) *

__MouseModeY;
  asm

    mov ax, 7
    mov cx, up

    mov dx, down
    int $33

  end
end;

procedure DefineYRange;

begin
  up := (up - 1) * __MouseModeX;

  down := (down - 1) *
__MouseModeY;

  asm
     mov ax, 8

     mov cx, up
     mov dx, down

     int $33
  end
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end;

procedure DefineMouseCursor;

var s: word;
begin

  case Style of
    mSoft : s := 0;

    mHard : s := 1;
  end;

  asm
    mov ax, $a

    mov bx, s
    mov cx, FWord

    mov dx, SWord
    int $33

  end
end;

procedure GetMotion;

var xx, yy: integer;
begin

   asm
     mov ax, $b

     int $33
     mov xx, cx

     mov yy, dx
   end;

   x := xx;
   y := yy;

end;

procedure SetMouseStep;assembler;
asm

  mov ax, $f
  mov cx, mx

  mov dx, my
  int $33

end;
procedure

SetNoMouseTerritory;assembler;
asm

   mov ax, $10
   mov cx, x1

   mov dx, y1
   mov si, x2

   mov di, y2
   int $33

end;

procedure SetMouseSpeed;assembler;
asm

   mov ax, $13
   mov dx, s

   int $33

end;

procedure
SetMouseSensitivity;assembler;

asm
  mov ax, $1a

  mov bx, mx
  mov cx, my

  mov dx, s
  int $33

end;

procedure DefaultMouse;
begin

  SetMouseSensitivity(8, 16, 64);
end;

procedure GetMouseSensitivity;

var mmx, mmy, ss: word;
begin

asm
   mov ax, 1b

   int $33
   mov mmx, bx

   mov mmy, cx
   mov ss, dx

end;
  mx := mmx;

  my := mmy;
  s  := ss;

end;

procedure
SetMouseInterrupt;assembler;

asm
   mov ax, $1c

   mov bx, prop
   int $33

end;

procedure SetMousePage;assembler;
asm

   mov ax, $1d
   mov bx, page

   int $33
end;

procedure GetMousePage;

var p: word;
begin

asm
   mov ax, $1e
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   int $33

   mov p, bx
end;

   page := p;
end;

procedure GetMouseDriver;

var
    v1, v2, t, i: byte;

    s1, s2: string[6];
    b: word;

begin
asm

   mov ax, $24
   int $33

   mov v1, bh
   mov v2, bl

   mov t, ch
   mov i, cl

   mov ax, 0
   int $33

   mov b, bx
end;

    str(v1, s1);
    str(v2, s2);

    Version := s1 + '.' + s2;
    MouseType := t;

    IRQNr := i;
    ButtNr := b;

end;

procedure DefMouseShape;
var r: Registers;

begin
    r.bx := Shape.mXActive;

    r.cx := Shape.mYActive;
    r.dx := Ofs(Shape);

    r.es := Seg(Shape);

    r.ax := 9;
    intr($33,r);

end;

procedure
InstallEventHandler;assembler;

asm
  mov ax, 000Ch

  mov cx, EvMask
  les di, Hand

  mov dx, di
  int 33h

end;

procedure SaveCursor;
var f: file;

begin
  assign(f, CurFile);

  rewrite(f, 1);
  blockwrite(f, Cursor,

SizeOf(Cursor));
  close(f);

end;

procedure LoadCursor;
var f: file;

begin
  assign(f, CurFile);

  reset(f, 1);
  blockread(f, Cursor,

SizeOf(Cursor));
  close(f);

end;

end.

Kovács Lehel

hírado

Linux és Windows egyben
Az MP3.com alapítója által gründolt Lindow s egy olyan Linux-disztribúción dolgo-

zik, amelyen futnak a legnépszerűbb w indow sos programok. A célközönség a kis- és
közepes vállalati szoftverpiac.

A nyílt forráskódú operációs rendszerek és a Window s közötti rivalizálásból az átla-
gos felhasználó semmit sem érzékel – a számítógépes világ nagyobbik fele a Microsoft


