
2. Ismertek a CO1 H2 és etánol égéshői (-282,5 kJ/mól, -285,5 kJ/mól, 
-1367,7 kJ/mól) Határozzuk meg az etanolok szintézisgázból való képződés-

MEGOLDANDÓ FELADATOK 

Felkérjük minden kedves olvasónkat, hogy járuljon hozzá e rovat összeál-
lításához érdekes problémákat javasolva. A javasolt problémákhoz kérjük a 
megoldást is mellékelni. Ha a javasoló a problémát nem példatárból vette, 
hanem őmaga dolgozta ki, akkor közlés esetén feltüntetjük a beküldő nevét is. 

A problémamegoldók közt pontversenyt hirdetünk. Minden példa helyes 
megoldásával maximálisan 5 pont érhető el. 

A megoldásokat beküldőket felkérjük, hogy tüntessék fel a következőket: 
név, iskola, osztály, szaktanár neve, minden példánál a példa számát, az 
előtte levő betűkkel, az ismert adatokat, a kiszámítandó mennyiséget, majd a 
megoldás menetét a szükséges indokolásokkal és végül az eredményt. 

A példa szövegét nem kell lemásolni. Amennyiben a példát több változat-
ban lehet megoldani, kérjük valamennyit közölni. 

A megoldásokat példánként külön lapokon küldjük be! 
A negyedik számtól kezdve információkat közlünk azon problémák helyes 

megoldásával kapcsolatban, melyek beküldési határideje már lejárt. Ugyanott 
ismertetjük a pontverseny állását. 

Hess tétele értelmében a ciklikus folyamat hőeffektusa  nulla. Ezzel egyen-
értékű lesz, ha a grafikus kép vektorai közül az azonos irányítottságuakat 
összegezzük, és az ellentétesen irányítottakat levonjuk. 

Lapunk elkövetkező számaiban egy-egy, a kémiai feladatok megoldásával 
kapcsolatos problémakört fogunk ismertetni, felhasználva a kijelölt feladatokra 
beküldött legötletesebb megoldásokat is. 

Pólya szavaival élve: "a nagy felfedezések  nagy feladatokat oldanak meg, 
de nincs olyan feladat, amelynek megoldásához ne volna szükség valami kis 
felfedezésre.  Lehet, hogy a feladat, amelyen gondolkozol, egyszerű, de ha 
felkelti érdeklődésedet, mozgatja találékonyságodat, és végül, ha sikerül önál-
lóan megoldanod, átéled,a felfedezés  izgalmát és diadalát". 

Ezért is tarts velünk! Élvezetes, eredményes munkát kíván: 

a Feladatmegoldók rovatának szerkesztősége 



Fizika 

F. G. 1. Magyarázzuk meg, hogy miért csattog az ostor! 

(Néda Zoltán, Kolozsvár.) 

F. G. 2. Becsüljük meg, hogy melyik nagyobb: egy hegyire állított tűnek 
az asztallapra kifejtett nyomasa, vagy egy autó által az útra gyakorolt 
nyomás? Mikor nagyobb az utóbbi, ha a kerekek erősebben, vagy kevésbé 
vannak felfújva? 

(Néda Zoltán, Kolozsvár.) 

F. G. 3. Lehet-e erős napon szórólencsével felmelegíteni valamely fel-
ületrészt? 

(Néda Zoltán, Kolozsvár.) 

F. L. 1. Egy 1,75 m magas céllövő a tőle 100 m-re és 2 m magasan levő 
céltábla középpontjától számított mekkora magasságra kell hogy célozzon 
ahhoz, hogy a fegyverét 110 m/s sebességgel elhagyó golyó beletaláljon a 
céltábla középpontjába? A légellenállástól eltekintünk. 

(Vernes András, Kolozsvár.) 

F. L. 2. Bizonyítsuk be, hogy egy kellően hosszú és széles,a hajlás-
szgű lejtőn, bármilyen irányban is engednénk csúszni ugyanazzal a kez-
dősebességgel egy m tömegű testet, sebességének szélső értéke 
ugyanaz lesz. Ismert a test és a lejtő közötti μ csúszósúrlódási együttha-
tó, és, hogy a légellenállás arányos a test sebességével. 

(Vernes András, Kolozsvár.) 

F. L. 3. Nyári kánikulában Jucika úgy akarja lehűteni a szobát, hogy új 
kompresszoros hűtőszekrényét bekapcsolja, és az ajtaját nyitva hagyja. 
Lehűl-e ily módon a szoba? 

(Néda Zoltán, Kolozsvár.) 

F. L. 4. Határozzuk meg annak a feltételét, hogy a matamatikai inga egy 
rögzített asztal sarkának függőleges síkjának tökéletesen rugalmasan üt-
közve, az ütközés után egyaltalán ne emelkedjék fel! 

(Néda Zoltán, Kolozsvár.) 

F. L. 5. Mutassuk ki, hogy a mellékelt kísérleti berendezés akkor alkalmas 
Charles törvényének igazolasára, ha az ideális gáz nem csak olyan termodi-



namikai rendszer, amelyre érvényesülnek az 
egyszerű állapotváltozások törvényei, hanem 
olyan is, amelyre nézve az izobár hőkiterje-
desi együttható megegyezik a nyomás izo-
chor termikus együtthatójával. 

(Vernes András, Kolozsvár.) 

F. L. 6. Egy ideális kutyus (akármilyen gyorsan képes szaladni) farkára 
konzervdobozokat kötünk, majd megkergetjük. A konzervdobozok az úthoz ve-
rődnek, és zajt csapnak, a kutya ettől megijed, és gyorsabban kezd szaladni. A 
konzervdobozok mind erősebben és erosebben csapódnak a kövezethez, a 
kutya tehát mind gyorsabban és gyorsabban szalad. Mekkora lesz a kutyánk 
végsebessége, és hogyan befolyásolja ezt, ha a szél is fújdogál? (Kísérleti 
megoldást nem fogadunk el.) 

(Néda Zoltán, Kolozsvár.) 

F. L. 7. Egy tolóellenállásnál a csúszóérintkező 1 cm/s állandó sebességgel 
mozog az M pontból indulva. Határozzuk 
meg a reosztát ellenállását, a csúszóérint-
kező mozgásának kezdetétől számított há-
rom másodperc után, ha ismert, hogy a 
tekercs 50 cm hosszú, átmérője 7,5 cm és 
fajlagos ellenállása 10 - 7 fi/m. 

(Vernes András, Kolozsvár.) 

F. L. 8. Magyarázzuuk meg, miért szivárványszínűek a pocsolyákon levő 
olajfoltok! 

F. L. 9. Két, 2 cm átmérőjű műanyag gömb 1 μ C, illetve -1 μ C töltés-
mennyiséggel rendelkezik és vízszintes, hő és elektromos szigetelőlapon 
található. Az egyik gömb tömege 20 mg és rögzített, a másik tömege 10 mg és 
ezt 10 cm távolságról az előbbihez képest szabadon engedjük. A gömbök 
rugalmatlan ütközesének pillanatában szabaddá válik az előzőleg rögzített 
gömb. Feltételezve, hogy a gömbök mozgása súrlódásmentes, és az ütközés-
kor felszabaduló hőt teljes mértékben a gömbök veszik át, határozzuk meg a 
gömbök hőmérsékletváltozását, ha a két gömb hőmérséklete mindvégig meg-
egyezik, a gömbök anyagának fajhője 1590 J/kg.K. 

(Vernes András, Kolozsvár.) 

F. L. 10. Számítsuk ki az ábrán látható körfolyamat szerint működő hőerő-
gép hatásfokát, ha: 

a. 2-3 izoterm állapotváltozás, 
b. 2-3 adiabatikus állapotváltozás. 

(Néda Zoltán, Kolozsvár.) 



F. L. 11. Tárgyaljuk, hogyan viselkedik egy feltöltetlen és mind a két 
lemezén leföldelt ideális kondenzátor lapjai köze helyezett töltött részecske (A 
gravitációs erőktől ekltekintünk). 

(Néda Zoltán, Kolozsvár.) 

F. L. 12. Mekkora kellene, hogy legyen a Földünk tömege, hogy a felületén 
levő testek súlya a mostani értékük felére csökkenjen. Hát ahhoz, hogy a 
testek nyugalmi tömege csökkenjen a jelenlegi érték felére? 

(Néda Zoltán, Kolozsvár.) 

F. L. 13. Feltételezve, hogy az alagútdióda karakterisztikája egy félegye-
nesből ós egy parabolaívből áll, határozzuk meg, hogy milyen ellenálláserté-

kek mel let t létezik, három stabi l 
működési állapot a 2. ábrán szemlé-
tetett áramkörrre  vonatkoztatva, ha 
E = 400 mV.  Milyen u és / értékek 
jellemzik R = 80 Ω esetében a máso-
dik ábrán bemutatott áramkor műkö-
dési állapotait? 

(Vernes András, Kolozsvár.) 

F. L 14. 14 cm-re az asztallap felett egy 50 cm hosszú huzalon egy 
állandó intenzitású, pontszerű fényforrás  található. A fényforrás  a felfüggesz-
tési pont körül csillapítatlan rezgéseket végez. Mekorra kell legyen a rezgések 
szögamplitudója, ahhoz, hogy szélső helyzetben a fényforrás  a legnagyobb 
megvilágítást biztosítsa az asztallap közepén? 

(Vernes András, Kolozsvár.) 

F. L. 15. Egy 1μ F kapacitású kondenzátor fegyverzetei  vízszintes helyze-
tűek, hosszúságuk 5 cm, fegyverzeteik közötti távolság 2,5 cm. A kondenzá-
tort 10 mV feszültségen feltötiük. Abban a pillantban, amikor a kondenzátor 
fegyverzetei  közötti távolság felezővonalán, 106 m/s sebességgel egy a ré-
szecske belép, a kondenzátort lekapcsoljuk a tápegységről, és 10 fi-s ellenál-
láson keresztül kisütjük. Határozzuk meg az a reszecske teljes eltérítését, 
ismerve, hogy a képernyő a kondenzátor fegyverzeteitől  50 cm távolságra 
van, és az a részecske fajlagos töltése 0,5.108 C/kg. 

(Vernes András, Kolozsvár.) 

F. L. 16. Ismerve, hogy az atommag cseppmodelljében a Weizsácker-for-
mula nukleononként átlagosan -17,8.A-13  MeV-nyi energiát biztosít az A tö-
megszámú atommag szamára a felületi feszültségi erők révén, határozzuk 
meg egy atommaghoz hozzárendelhető felületi feszültségi együtthatót. 

(Vernes András, Kolozsvár.) 



Kémia 
K. G. 1. Egy elem (X) oxigénnel alakul reagálva X3O5 n atomviszonyt 

kifejező képletu anyaggá alakul. Határozzuk meg az Xatomtömeget, ha 0,718 
g elemi állapotú X reakciójakor 1,118 g oxid keletkezett! 

(Máthé Enikő, Kolozsvár) 
K. G. 2. Számítsuk ki, hány rézatom lehet egy 1 cm 3 élű tömör rézkocká-

ban, ha a réz sűrűsége 8,9 g/cm3. 
(Máthé Enikő, Kolozsvár) 

K. G. 3. Egy vízcsepp térfogata 0,05 cm3 . Ugyanazon a hőmérsékleten a 
víz sűrűsége 1000 kg/m3. Határozzuk meg az egy vízcseppben levő vízmole-
kulák számát! 

(Máthé Enikő, Kolozsvár) 
K. G. 4. Egy fém bromidjából 1,293 g-ot klórral kezelnek. A keletkező klorid 

tömege 1,093 g. Számítsuk ki a fém grammegyenértékét! 
(Máthé Enikő, Kolozsvár) 

K. G. 5. A hemoglobinban 0,33 % vasat találtak. Fizikai mérésekkel meg-
határozva a molekula tömegét, az 68 000. Számítsuk ki hány vasatom lehet 
egy hemoglobin molekulában! 

(Máthé Enikő, Kolozsvár) 
K. G. 6. Kémcsőben levő AlCla-oldathoz ha NaOH-oldatot csepegtetünk, 

csapadékkiválás észlelhető. Végezzétek el fordított  sorrendben a műveletet, 
vagyis NaOH-oldatba csepegtessenek AlCla-oldatot! Magyarázzátok elméleti 
ismereteitek alapján a tapasztaltakat! 

(Máthé Enikő, Kolozsvár) 
K. G. 7. NaHCOa és Na2COa keverékének 13 g-jához sósavoldatot adago-

lunk, amíg teljessé válik a reakció, majd az oldatot bepároljuk. Ennek eredmé-
nyeként 11 g sz i lárd NaCI keletkezet t . Határozzuk meg a próba 
tömegszázalékos Na2COa tartalmát! 

(Máthé Enikő, Kolozsvár) 
K. G. 8. Egy dolomit próbának izzitásakor a tömege a %-al csökkent. A 

visszamaradt szilárd keveréknek sósavval való reakciójakor keletkező sóke-
veréknek a klórtartalma b %. (Az izzítást teljes reakciónak tekintsétek.) 

Számítások alapján fejezzétek ki a dolomit %-os elemi összetételét és az 
alkotó anyagok mólarányát! (konkrét esetben: a = 44 g, b = 68,93 g) 

(Máthé Enikő, Kolozsvár) 
K. G. 9. Két elem, X és Y egymással vegyülve az X2Ya és XY 2 vegyülete-

ket eredményezik. Amennyiben 0,15 mol X2Ya tömege 15,9 g és 0,15 mol XY 2 
tömege 9,3 g, határozzuk meg az X és Y elemek atomtümegét! 

(Máthé Enikő, Kolozsvár) 
K. G. 10. Összekeverünk 100 g 20 %-os kálium-hidroxid oldatot 100 g 20 

%-os salétromsav-oldattal. Számítással bizonyítsuk, hogy milyen lesz a keve-
rék kémhatása. Határozzuk meg az oldatot alkotó kémiai részecskék tömeg-
százalékos mennyiségét! 

(Máthé Enikő, Kolozsvár) 
K. L. 1. Egy vizes oldat oldottanyag - tartalma 10 tömegszázalék vagy 4 

mólszázalék. Határozzuk meg az oldottanyag molekulatömegét! 
(Máthé Enikő, Kolozsvár) 

K. L. 2.200 cm3 oldatban 24 g oldott NaOH található. Hány mólos ez az odat? 
(Máthe Enikő, Kolozsvár) 



K. L. 3. Egy a Holdról származó kőzet kémiai elemzesekor a következő 
eredményeket kapták. 58 atomszázalék % 0, 18 % Si1 9 % Al és 15 %-ban 
más elemek, melyek átlagos atomtömege 30. Számítsuk ki a próba tömegszá-
zalékos Al tartalmát! 

(Máthé Enikő, Kolozsvár) 
K. L. 4. Telítetlen szénhidrogén 0,41 g-ját savas közegben 0,5 %-os 

káliumdikromátos oldattal oxidáltak, miközben oxálsav, aceton és széndioxid 
keletkezett 1:1:1 mólarányban. Nevezzük meg a szénhidrogént, és számítsuk 
ki, mekkora térfogatú oxidálószerre volt szükség! 

(Almási M., Kolozsvár) 
k. L. 5. Egy 5,00 g tömegű rézlemezt helyzünk 120 cm3 0,1 mol/dm3 

töménységű vas (lll)-klorid oldatba. A kémiai folyamat befejeződése után 
mekkora lesz a lemez tömege? Határozzuk meg az oldat moláris összetételét! 
Ismertnek tekintjük a Cu és Fe atom tömegét és a következő standard redox-
potenciál értékeket: 

(Máthé Enikő, Kolozsvár) 

K. L. 6. Mekkora a tömegszázalékos metanoltartalma annak a metanol -
etanol elegynek, amelyből égetése során 1,6-szor annyi mol víz keletkezik, 
mint szén-dioxid? 

(Máthé Enikő, Kolozsvár) 
K. L. 7. Egy Na, Oa és COa-ből álló gázkeverékben az össz mólok száma 

108. Vegyelemzés után az összetételét a következőképpen adták meg: 22,5 
% Na, 65,2 % Oa- Számítsuk ki az elegy molszázalékos összetételét! 

(Máthé Enikő, Kolozsvár) 
K. L. 8. Az ábrán látható 1 cm^ kereszmetszetu cso kozepen egy higany-

csepp választja el a két gáztért, amely 100-100 cm hosszú csőrészben talál-
ható. Mind a két részben 0,05 
mol Ha található bezárva a két 
csappal. Milyen mennyiségű 
hidrogéngázt kell benyomni 
az egyik csapon ahhoz, hogy 

a higganycsepp 10 cm szakaszon elmozduljon a másik csepp irányába? 
(Máthé Enikő, Kolozsvár) 

K. L. 9. Egy 5 dm 3 térfogatú tartály 8,4 g nitrogént tartalmaz és egy 
elhanyagolható térfogatú csappal egy 4 dm3-es, 4 g elemi oxigént tartalmazó 
másik tartályhoz kötik. A tartályok egy 27°C hőmérsékletű helyiségben van-
nak. Mi történik, amikor kinyitjuk a két tartály közti csapot? Tárgyaljuk mennyi-
ségileg a folyamat végén a gázak állapotai! 

(Máthé Enikő, Kolozsvár) 
K. L. 10. Egy 5 dm3 térfogatú gáztartályban 25°C hőmérsékleten 3 MPa 

nyomáson oxigén volt. Amikor a tartály sérülését észrevették és kijavították, 
már 66,0 g oxigén szökött meg. Mekkora a megmaradt gáz nyomása a 
tartályban? 

(Máthé Enikő, Kolozsvár) 
K. L. 11. Egy gázhalmazállapotú álként 0,5 dm 3 bázikus KMnO4-Oldatba 

vezetünk, annak a töménysége 0,2 n-ról 0,158 n-ra csökken, míg tömege 
1,26 g-al nő. Azonosítsuk az álként! 

(Demeter Eva, Székelyudvarhely) 



K. L. 12. Magyarázzuk meg, hogy miért használható metilorange indikátor 
erős savaknak erős bázisokkal történő térfogatos meghatározásánál végpont-
jelzésre, nem túl híg oldatok esetén (Cn a 0,1), tudva, hogy ennek az indiká-
tornak az átcsapási pH, tartománya 3,1-4,4. A tirálásra használt büretta 
csepptérfogata 0,03 ml. Értelmezzük a meghatározás hibáját, ha metilorange 
helyett fenolftalein  indikátort használtunk! (ennek átcsapasi pH tartománya 
8,2-10). 

(Demeter Éva, Székelyudvarhely) 
K. L. 13. Fosztor-pentakloridot tartalmazó edényben 487 K hőmérsékleten 

a PCI5 PCI3 + Cl2 disszociációs folyamat eredményeként a gárnyomás 
1,084.104 Pa, és az elegy átlagos moláris tömege 145 g/mol. Határozzuk meg 
az egyensúlyi állapotban a disszóciációfokot, a komponensek parciális nyo-
mását és a K c értékét. 

(Máthé Enikő, Kolozsvár) 
K. L. 14. Szén-dioxidból és hidrogénből 1-1 mólt zárt tartályban magas 

hőmérsékleten hevítünk. A végbement folyamat egyensúlyra vezet: 
CO2 + H 2 CO + H2O, amelynek az adott hőmérsékleten az egyensúlyi 
állandója K = 1,0. Határozzuk meg, hogy mekkora a reagensek %-os átalaku-
lási foka! Hogyan módosul ez az arány, ha eredetileg minden CO2 molekulára 
3 H 2 molekula jutott a gázelegyben? 

(Máthé Enikő, Kolozsvár) 
K. L. 15. Toluol és xilol izomérok keveréke 90,746 % C-t tartalmaz. Ha a 

xilol izomérek mólaránya 0:m:p = 1,2:0,6:1,2, számítsuk ki a szénhidrogén-ke-
verék tömeg- és mólszázalékos összetételét! 

(Almási M., Kolozsvár) 
K. L. 16. Nitro-toluol gyártására használt nitrálóelegy 630 kg HNOa-t, 

1421 
kg H 2 SO 4 - I és 45 kg vizet tartalmaz. A nitrálás befejeztével az elegyben 1 % 
nem reagált toluol maradt, míg a HNO3 elfogyott. Számítsuk ki a nitrálásra a 
reaktorba bemért toluol mennyiségét. Állítsuk fel a teljes anyagmérleget! 

(Máthé Enikő, Kolozsvár) 

Beküldési hatéridő: 

Az alábbi címre: 


