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7. Határozzuk meg az  F1 illetve  F2
erőket, ha a rúd tömege 100 kg!  (6 pont) 

8. Egy kétkarú emelő hossza 1,5 m. 955 N súlyt 147 N nagyságú erővel akarunk ki-
egyensúlyozni. Hova kell tenni az alátámasztási pontot? (levezetés és rajz is) (5 pont) 

 
9. Rejtvény� Ugye, nem idegen tőled a fénytan? (6 pont) 
Írd be a hálóba a magyar kifejezéseknek megfelelő (a fizikában gyakran használt) 

idegen szavakat! A jelzett oszlopban egy újabb idegen kifejezést találsz. Mi a magyar 
jelentése? Melyik idegen szó alakítható ki a megjelölt betűkből? 

1.  Kézinagyító 
2.  Színkép 
3.  Szemlencse 
4.  Fényelnyelés 
5.  Szivárvány 
6.  Gyújtópont 
7.  Látszólagos 
8.  Széttartó  

(pl. fénynyaláb) 
 
Idegen kifejezés: .... 
Magyar jelentése: .... 
Kijelölt betűkből: ..... 

10. Írj le olyan esetet amellyel a mindennapi életben találkoztál és a tehetetlenséggel 
lehet magyarázni. (4 pont) 

A rejtvényt Szőcs Domokos tanár készítette 
A kérdéseket összeállította a verseny szervezője: Balogh Deák Anikó tanárnő,

Mikes Kelemen Líceum, Sepsiszentgyörgy 
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Kémia 
 
K. 487. A laboratórium vegyszeres fülkéje alatt a 150g 20%-os ammónium-

hidroxidot tartalmazó vegyszeres üveg dugó nélkül maradt egy bizonyos ideig, miköz-
ben belőle az oldott anyag bomlása következtében elillant 7,35L standard állapotú am-
mónia gáz. Hogyan változott az oldat tömegszázalékos összetétele? 
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K. 488.  Fűtésre használt kőszénből 60kg-ot elégetve 200dm3 25Co hőmérsékletű,
1atm nyomású kén-dioxid keletkezett. Határozd meg a kőszén tömegszázalékos kéntar-
talmát! Számítsd ki, milyen tömegű 20%-os kalcium-hidroxid oldattal lehetne a füstgázt 
kénteleníteni, hogy ne szennyezze a környezetet!  

 
K.  489.  Egy kétértékű bázis anhidridjének 2,8 grammjával 100mL 1M-os sósavol-

dat képes teljes reakcióra. Állapítsd meg az anhidrid molekulatömegét! Írd fel a bázis 
molekulaképletét, és nevezd meg! 

 
K. 490. Egy 20g tömegű ólomlemezt 250g 10%-os AgNO3 oldatba merítettek. Egy 

idő után ismét lemérték a lemez tömegét, ekkor azt 20,45g-nak találták. Mi az oka a 
lemez tömegváltozásának? Ólomra viszonyítva hány %-os volt az átalakulás? Hogyan 
változott az elektrolit töménysége a reakció során? 

 
K. 491.  A hidrogén-fluorid savállandója Ks =7,2⋅10-4mol⋅dm-3. Adott töménységű

oldatában a fluorid-ionok koncentrációja háromszorosa a nem ionizált molekulák kon-
centrációjának. Mekkora mennyiségű hidrogén-fluoridot kellett feloldani 1L ilyen tulaj-
donságú oldat készítésére? Mekkora az oldatban a hidrogén-fluorid ionizációs foka? 
Mekkora az oldat pH-ja? 

 
K. 492. Egyszeresen telítetlen szénhidrogének homológ sorának két egymást köve-

tő tagjának keverékéből lemértek 56g tömegű mintát. Standard körülmények közt meg-
mérve a minta térfogatát, 30,625dm3 értéket kaptak. Határozd meg az elegyet alkotó 
szénhidrogének molekulaképletét, az elegy térfogatszázalékos összetételét! Mekkora 
térfogatú hidrogénnel lehetne telíteni a mintát? 

 

Informatika 

Kedves diákok! A FIRKA 2005/2006-os számaiban egy-egy érdekesebb informatika 
feladat alkalmazás specifikációját közöljük. A súgókkal ellátott alkalmazásokat bármi-
lyen Windows alatti vizuális programozási nyelvben (Delphi, Visual C++, Visual 
Basic, C# stb.) meg lehet írni, és év végéig folyamatosan beküldeni az EMT-hez 
(emt@emt.ro). Év végén a legszebb, legjobb, legérdekesebb megoldásokat díjazzuk 
(beküldendő a forráskód). 

 

4. Feladat 
Írjunk fényképalbumot megvalósító alkalmazást. A fényképek különböző kategóriák 

szerint legyenek osztályozva, minden fényképhez rendelhessünk hozzá kulcsszavakat, 
amelyek alapján vissza tudjuk őket keresni. 

 

Fizika 

F. 341 Egy m tömegű, l hosszúságú homogén láncot úgy tartunk függőlegesen, 
hogy alsó vége egy vízszintes asztallapot érint. Elengedjük a lánc felső végét. Igazoljuk, 
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hogy a lánc teljes leeséséig, minden pillanatban az asztallapra ható nyomóerő háromszor 
akkora, mint az asztalra már leesett rész súlya.   

F. 342 m tömegű, gázzal telt edényt M tömegű vízszintes dugattyú oszt két részre. 
Kezdetben az edényt nyugalomban tartjuk. Határozzuk meg az edény gyorsulását abban 
a pillanatban, amikor elengedjük. Elhanyagoljuk a dugattyú és az edény fala közötti 
súrlódást.  

 F. 343 Mekkora legnagyobb Q töltést vihetünk fel egy R sugarú, σ felületi feszült-
séggel rendelkező folyadékcseppre?   

F. 344 f=5 cm gyújtótávolságú, r= 5 cm sugarú kerülettel rendelkező gyűjtőlencse 
egy pontszerű tárgyról a lencsétől 8 cm-re alkot képet az optikai főtengely alatt 2 cm-re. 
A lencse és a tárgypont közé egy eléggé magas ernyőt helyezünk úgy, hogy alsó vége a 
lencse optikai főtengelyét érintse. Mekkora távolságra kell a lencsétől elhelyezni az er-
nyőt, hogy egyetlen fénysugár se érkezzék a képpontba?   

F. 345 A H atom melyik sorozata legnagyobb és legkisebb hullámhosszúságú szín-
képvonalai hullámhosszának aránya 9/5 ? 

 
Megoldott feladatok 

Kémia 
K. 481.  A NaCl oldékonysága a hőmérséklet változással kismértékben, míg a KNO3

oldékonysága nagymértékben változik. Ezért a két telített oldat hűtésekor a KNO3
oldatból sokkal több szilárd só fog kiválni, mint a NaCl-oldatból. 

 
K. 482. Az (NH4)2CO3 moláris tömege 96g, ennek 1/4-e a24g, tehát 1/4mólnyi  

ammónium-karbonátban levő ionok számát kell meghatározni: 
(NH4)2CO3 → 2NH4+ + CO32- 

Egy mólnyi sóban 3 mólnyi ion van, ezért 1/4 mólnyiban 3/4 mólnyi ion. Minden mól-
nyi anyagban 6⋅1023 részecske van, ezért a 24g ammónium-karbonátban 4,5⋅1023 ion van. 

 
K. 483.  A répacukor, tudományos nevén szacharóz égésének reakcióegyenlete: 
C12H22O11 + 12O2 → 12CO2 + 11H2O + Q
1mol szacharóz tömege 342g (12MC + 22MH + 11MO), ezért a reakcióhő (Q) érté-

ke az alábbi aránypárból kiszámítható: 5/342 = 82,69/Q     ahonnan Q = 5656kJ, mivel 
a reakció exoterm, ∆H = -Q, tudott, hogy, ∆H = HT – HR, akkor a szaharóz égési reak-
ciójának energiamérlege a következőképpen írható: 
∆H = 12HCO2 + 11HH2O – ( HC12H22O11 + 12HO2)
A feladat adatai alapján a szacharóz képződéshője 
HC12H22O11 = 12(–394,0) + 11(–572,0/2) – (–5656,0) – 12⋅0 = 1218,0 kJ/mol 
.
K. 484. Jelöljük a vizsgálandó vegyületet a kijelentések alapján a következő vegyi 

képlettel: MSO4.xH2O, amiből ismeretlen a kétvegyértékű fém atomtömege (ezt is jelöl-
jük az egyszerűség kedvéért M-el), amellyel azonosíthatjuk a fémet az atomtömeg táblá-
zatból és a kristályvíz molekulák száma(x) 

A hevítés során történő változás: MSO4.xH2O → MSO4 + xH2O
Az adatok alapján írhatjuk: 
M + 96 ………M 
100  ………..  40,5     ahonnan M = 65,3  az atomtömeg táblázat alapján M = Zn 
A ZnSO4 moláros tömege 161,3g, akkor írható   
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161,3 +x.18 ……x.18 
100 …………  43,9    ahonnan x = 7 Tehát a vegyület képlete: ZnSO4⋅7H2O

K. 485.   A két vegyület égési reakciójának egyenlete: 
CH3CH2OH + 3O2 → 2CO2 + 3H2O CH3COCH3 + 4O2 → 3CO2 + 3H2O
Jelöljük az etanol mennyiségeit 1-es indexel, az acetonét 2-vel, akkor M1 = 46, M2 =

58, anyagmennyiségeik: υ1 , υ2 . A feladat számadatai alapján írhatók: 
44(2 υ1 + 3 υ2) + 18(3 υ1 + 3 υ2) = 31,22 
2 υ1 + 3 υ2 / 3(υ1 + υ2) = 3/4 
A kétismeretlenes elsőfokú egyenletrendszer megoldásából υ1 = 0,15mol és υ2 = 0,05mol, 

akkor m1 = 0,15mol⋅46g/mol = 6,9g, m2= 0,05⋅58 = 2,9g. 
Mivel a 9,8g elegyben 6,9g etanol van, akkor 100g-ban 70,4g. 
Tehát a folyadékminta tömegszázalékos összetétele: 70,4% etanol és 100-70,4= 

29,6% aceton 
 
K. 486. A két vegyületet az adatok alapján jelölhetjük a következő képletekkel: 
CxHyOz és   C2xH2yO2z 
H% = 100 – (C% + O%) = 6,7       
Minden gáz standardállapotban mért moláros térfogata 24,5L  
az első vegyületre írható: 1g ……0,817L 
 M  ….  24,5         ahonnan M = 30g 
30g  …12.x …16.z 
100 ….40 ……53,3   ahonnan x = 1 és z = 1, mivel 12 + 16 + y  = 30, y = 2. 

Tehát az első vegyület CH2O molekulaképletű, neve formaldehid, konstitúciója, az 
atomok egymáshoz való kapcsolódási sorrendje a következő módon írható fel:     

A másik vegyület képlete C2H4O2, moláris tömege 60g, neve ecetsav, konstitúciója: 

Fizika 
F. 301. Tekintettel arra, hogy függőleges hajítás esetén az emelkedési és esési idők

egyenlőek, a levegőben tartózkodás ideje kétszerese az esési időnek, így:  
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F. 302. A kritikus pillanat akkor következik be, amikor a ballonban található gáz p1
nyomásának és az edényben található gáz p2 nyomásának különbsége pb-vel lesz egyen-
lő. Tehát: 

bppp =− 21

de RTp 111V ν= és ( ) RTp 2122 VV ν=−
p1-et és p2-őt kifejezve és az első összefüggésbe behelyettesítve, kapjuk: 
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( )[ ]12121
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VVV
VVV
νν −−
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F. 303. Az ellenállások párhuzamos kapcsolásakor mindkét ellenállás sarkain a fe-
szültség U, így: 
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Az ellenállások soros kapcsolásakor 
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F. 304. Az ábra szerint meghúzzuk a lencse O optikai középpontján átmenő, az AB 
sugárral párhuzamos GO szerkesztési sugarat. A két sugár képtérbeli konjugáltjai a 
megfelelő mellékfókuszban metszik egymást, meghatározva így az optikai tengelyre 
merőleges Φ2 gyújtósíkot. A tárgytérben most meghúzva az optikai középponton átme-
nő, a DE sugárral párhuzamos HO szerkesztési sugarat, megkapjuk azt az I mellékfó-
kuszt, amelyben a képtéri konjugált sugaraknak találkozniuk kell.  

 

F. 305. Az ε energiájú foton elnyelése után a H atom energiája 
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2rnrn = , így az elektronpálya sugara 9-szeresére növekszik. 


