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VIII. osztály – V. forduló  

 
1. Melyik távolság a hosszabb? (Rendezd csökkenő sorrendbe!) (2 pont) 
980 dm;     1750 cm;     8000 mm;     103 cm;     103 dm;     106 mm 
 
2. Töltsd ki a táblázatot! (2 pont) 
 
 

 S (cm2) S (dm2) S (m2) 
1.  1234  
2. 1010   
3.   102 
4.  0,25  
5.   2.104 

 
3. Írd be a táblázatba a hiányzó adatokat! (4 pont) 
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1. 5400 2700   
2. 100 60   
3. 150.103 9000   
4. 72000 7200   
5.  5400  100 
6. 500   18 
7.  600  8,1 
8. 1080  180  
9. 40000   80 
10.  4000 0,5  

 
4. Rendezd csökkenő sorrendbe a mennyiségeket! (2 pont) 
2 N/cm2;     0,5.103 kPa;     1,5.106 Pa;     15 kPa;     3000 N/m2 ;     1 MPa 
 
5. Egy filmkocka magassága 25 mm. Másodpercenként 22 filmkocka fut át a vetítő-

gépen. Mekkora a 2 órás film hossza? (2 pont) 
 
6. Tömör acél tömböt akarnak kiemelni a tenger mélyéről. Mekkora erőre van szükség 

az egyenletes emeléshez a vízben, ha a test térfogata 175000 cm3? (
377

cm
g⋅=ρ ) (3 pont) 

 
7. A tóban alámerülő búvár bizonyos mélységben 19,6 kPa hidrosztatikai nyomást 

mér. Milyen mélyen tartózkodik ekkor a vízszint alatt? (3 pont) 
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8. Egy fogyasztót 18 V-os áramforrásról működtetünk. Ekkor 1,2 A erősségű áram 
folyik át rajta. Hány darab 6 V feszültségű, sorba kötött akkumulátorról kell a fogyasztót 
üzemeltetni, ha azt akarjuk, hogy rajta 800 mA erősségű áram folyjék át? (3 pont) 

 

9. Egy fogyasztó ellenállása 250 Ω, maximális áramerőssége 150 mA. Szabad-e 45 V 
feszültségű áramforrásról működtetni? (3 pont) 

 

10. Krómnikkel huzalból ellenállást akarunk csévélni, amelynek értéke 765 Ω. A hu-
zal átmérője 1  mm. Mekkora hosszúságú huzalra van szükségünk? 
( mCrNi Ω⋅= −81042ρ ) (3 pont) 

 
11. Határozd meg a hiányzó adatokat! (4 pont) 

 
 

Balogh Deák Anikó tanárnő állította össze 
(Mikes Kelemen Líceum, Sepsiszentgyörgy) 
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Kémia 

K. 542. 143g kristályos nátrium-karbonátból (Na2CO3.10H2O) 15%-os vizes oldatot 
kéne készítsünk. Mekkora tömegű vizet kell kimérni az oldáshoz? 

K. 543. Összekevernek 100g 20%m töménységű sósavat 50cm3 1M-os HCl-oldattal, 
amelynek a sűrűsége 1,1 g⁄cm3, majd annyi 10%-os AgNO3 oldatot töltenek az elegyhez, 
hogy abban ne maradjon szabad klorid-ion. Milyen kémhatású lesz az így nyert oldat? Ha-
tározzátok meg az oldat tömegszázalékos összetételét! 

K. 544. Egy 5 literes edény 20oC hőmérsékletű vízzel van megtöltve. Szivattyúval 
levegőt szívnak rajta át (a levegő összetétele: 79tf% N2, 20tf% O2, 1tf%CO2). Ismert a 
levegő komponenseinek vízben való oldékonysága az alábbi táblázat alapján: 

T  Oldékonyság mg ⁄ L 
oC O2  N2  CO2 
10 54  23,5  5230 
20 44  19,4  1730 
Mekkora térfogatú levegőt kellett átszívatni a tartályban levő vizen ahhoz, hogy az 

telítetté váljék szén-dioxidra? Amennyiben a vizet tartalmazó gázkeveréket egy 5L tér-
fogatú tartályba nyomták, mekkora a gáznyomás a tartályban és milyen a térfogat%-os 
összetétele? 


