
Fizika 
F. G. 4. A 220 V-ra készült elektromos hajszárító fűtőszálának teljesítménye 

300W, az elektromotoré pedig 20W. 
a) Számítsuk ki az összteljesítményt, ha: 
aj a fűtőszál az elektromotorral sorosan van kapcsolva, 
b/ a fűtőszál az elektromotorral párhuzamosan van kapcsolva. 
b) Számítsuk ki, milyen hosszúságú 1,1 Ohm mm2 /m faj lapos ellenállású 

és 0,3 mm átmérőjű krómnikkel drót szükséges a "kiégett" fűtoszál kicserélé-
séhez. 

Péntek Imre VIII. A osztályos tanuló 
Báthory Líceum, Kolozsvár 

F.L.17. Homogén téglatest méretei a, b, c (a > b > c) sűrűsége p. Ha a 
legkisebb lapján áll, hatarozzuk meg: 

1, annak a legkisebb erőnek az irányát, irányítását és nagyságát, amely 
szükséges a hasab feldöntéséhez a legkisebb él mentén; 

2, mekkora munkát kell végezni a hasáb feldöntése közben a leghosszabb 
él mentén, ha rendre a különböző nagyságú lapján áll. Vonjunk Ie következte-
tést az állásszilárdságra vonatkozóan: geometriai (α)és  energetikai mérték 
szempontjából. (Feltételezzük, hogy a hasáb nem csúszik meg). 

Alkalmazás: a = 5cm; b = 3,5cm; c = 1,5cm; p = 500 kg/m3; 
Az a szög a súlyponton átmenő, az alapsíkra és az oldalélre merőleges 

síkban található, az egyik szárát a súlypont és a forgáspont,  a másik szárat a 
forgáspontban az alapra merőleges hasáb oldala alkotja. 

Darvay Béla, tanár, Kolozsvár 
F.L.18. Egy 100 cm2 keresztmetszetű hen-

geres edényt egyik végén súrlódásmentesen 
mozgatható dugattyú zár el. Az edényben 105 

N/m" nyomású 300 K hőmérsékletű és 1000 cm3 

térfogatú levegő van. A külső légnyomás azonos 
a hengerben Tevő levegő nyomásával. Az ábra 
szerint a dugattyúhoz erősített rugó feszitetlen állapotban van. Mekkora lesz 
az edényben a nyomás, ha a benne levő levegőt 600 K-re melegítjük? 
Mennyivel mozdul el a dugattyú? A rugó 10 N erő hatására 0,1 cm-el mozdul 
el. 

F.L.19. hajszálcsövet, függőleges helyzetben, a cső falát nedvesítő folya-
dékba merítjük, úgy, hogy a cső levegőben maradó része, rövidebb legyen 
mint a hajszálcsőves emelkedés. Működhet-e a berendezés örökmozgóként? 
Indokoljuk meg a feleletet számítással. 

F.L.20. Elhanyagolható tömegű, 10 cm hosszúságú, szigetelő anyag-
ból készült rúd két végén pontszerű Q1 = 10 - 5 C, illetve Q 2 = - 1 0 - 5 C 
töltés van. A rúd, a középpontján átmenő és az 
E = 1 0 3 V/m térerősségű homogén elektrosz-
tatikus tér vonalaira merőleges tengely körül 
súrlódásmentesen foroghat.  Mekkora munka 
szükséges, hogy a rendszert a biztos egyensú-
lyi helyzetből, a bizonytalan egyensúlyi helyzetbe vigyük? Ki végzi a munkát? 

Néda Árpád, Kolozsvár 



F.L.21. Ábrázoljuk az A és B pontok közötti ellenállást mint a csuszóórint-
kezö és a tolóellenállás jobboldali vége közötti ellenállás függvényét, az ábrán 

látható mindhárom kapcsolás esetén. 
F.L.22. Az ábrán látható zárt cső mindkét ágában víz van. 

Hogyan lehet eldönteni, hogy a víz felett levegő, 
vagy csak vízpára van. 

F.L.23. Az ábrán dugattyúval hengerbe zárt le-
vegő állandó nyomás melletti melegítése során 
készült V - T diagram látható. Lehetséges a leve-
gő lassú ki, vagy be áramlása a dugattyú hibás 
tömítésének következtében. A diagramról állapít-
suk meg, hogy a hengerben levő levegő tömege 
növekedett, vagy csökkent a melegítés során. 

Kémia 
K.G.11. A kén-hidrogénben az atomok kétharmada hidrogén. Határozzuk 

meg akkor, hogy a kénhidrogén-molekula tömegének hányadrésze hidrogén! 

K G.12. Tömegspektroszkópiai mérésekből megállapították, hogy a fluor 
egyetlen létező izotópjának tömege 1,583-szor nagyobb a 12-es szénizotóp 
tömegénél. Számítsuk ki a fluor atomtömegét! 

K.G.13. Hány neutron található 1,6mg metánban? 

K-G.14. A tengervízben legnagyobb mennyiségben található ion a klorid-
ion: 19g/1 kg tengervíz. Ha az összes óceánok térfogatát 1,4.1021 liternek 
tekinthetjük és a sűrűségét 1,0g/cm3-nek, határozzuk meg az óceánok moláris 
klorid-ion tartalmát! 

K.G.15. Két mólnyi A gáz egy mólnyi B gázzal reagál, miközben 160g 
tömegű, két mólnyi C anyag keletkezik. Amennyiben az A molekula tömege 
kétszerese a B molekula tömegének, határozzuk meg az A, B1 C anyagok 
molekulatömegét! (Revista de fiz. i chim. 1990/11-12) 

K.G.16. Kétvegyértékű fém oxidja vízzel reagálva olyan bázist képez, 
amelynek moltömege 45%-al nagyobb, mint az oxid moltömege. Azonosítsuk 
a fémoxidot! 

K.G.17. Összekeverünk 333g 10%-os CaCIa oldatot 200g 5,85%-os NaCI 
oldattal. Határozzuk meg a keverék %-os kloridion tartalmát! 



K.G.18. A felsorolt,  mindennapi életben használt anyagoknak milyen ké-
miai vegyületek a fő komponensei: 

a) papír, b) benzin, c) szappan, d) kaucsuk, 
e) vatta, f) fagyálló hűtőfolyadék, g) dinamit. 

K.G.19. Mi a kémiai összetétele a következő anyagoknak? 
a) klórmész, b) oleum, c) briliáns, d) durranógáz, e) patina. 

K.G.20. Mekkora tömegű kalcinált szóda nyerhető 1 kg kristályszódából? 

K.L.17. Egy széndioxid molekulában az O-S-O kötésszög értéke 119,547° 
és a S-O atomtávolság 1,432 A. Számítsuk ki milyen távolságra található a két 
oxigénatom a molekulában! 

K.L.18. A H2S-molekulában a H-S atomtávolság 1,346 Á, míg a két hidro-
génatom egymástól 1,958 A távolságra található! Határozzuk meg a HSH 
kötésszög mértékét! 

K.L.19. Egy 5cm3 térfogatú ballont levegővel, majd azonos nyomású hid-
rogénnel fújnak fel. Tudva hogy a levegő átlagos molekulatömege 29, számít-
suk ki a felfújáshoz  20C°-on szükséges levegő és hidrogén tömege közti 
különbséget! 

K.1,.20. írjuk fel az 1, 3, 6, 9 rendszámú elemek hidridjeinek molekulakép-
letét. Állapítsuk meg, hogy ezen anyagok molekulái közül melyik a legkevésbé 
poláros és melyik a legpolárosabb. A rendszám függvényében ábrázoljuk a 
hidridek molekulatömegét. A hidridek természete alapján javasoljatok egy 
függvényképet a forráspont-rendszám  függvénykapcsolatra, amelyet hasonlít-
satok össze az előbbi görbével. Magyarázzátok az észlelteket! 

K.L.21. Metánból és CO-ból álló gázelegy 30 dm3-ének égetéséhez 24 
dm J azonos állapotú oxigénre volt szükség. Határozzuk meg a kiindulási 
gázelegy térfogatszázalékos összetételét. 

K.L.22. Az X elem atomszáma 5-el nagyobb, mint az Y-é, amelynek két 
pozitív töltésű ionjai a második periódust zaró nemesgázzal izoelektronosak. 
Határozzuk meg: 

a) az X és Y elem elektrokémiai jellegét 
b) az X és Y atomjaiból képződő vegyület molekulaképletét és az atomokat 

összekötő erő természetét, 
c) a két elem atomjaiból képződő vegyület félmolnyi mennyiségében levő 

ionok számát! 

K.L.23. 40 cm 3 lúgoldat, mely literenként 12 g alkálifém-hidroxidot tartal-
maz, 24 cm 3 0,5 n savas oldattal semlegesíthető. Melyik alkálifém hidroxidját 
tartalmazza oldva a lúgoldat? 

(dr. Almási M. - Kolozsvár) 

K.L.24. CH4 , C 2 H 6 , C2H6 2:3:4 molarányú gázelegyet 200 literes edény-
ben sztöchiometrikus mennyiségű levegővel egetnek el. Reakció után az 
edényben 210 C hőmérsékleten a nyomás 3,5 atm. Határozzuk meg az eredeti 
gazkeverék térfogatát normál körülményekre számolva. 

K.L.25. Számítsuk ki milyen mennyiségű KMnO4 szükséges 1,96 g Mohr 
só (Fe(NH 4 ) 2 (S0 4 ) 2 .6H 20)-ban levő vasionok teljes oxidációjához savas közeg-



ben! Mennyi a molaritása annak a KMnCM oldatnak, amelyből 50 cm3-t fo-
gyasztottak a próba oxidációjához! 

K.L. 26. Egy dezoxiribonukleinsav próbának meghatározták a sűrűségét: 
1,1 g/cm3. Ha a molekulatömegét 6.108-nak tekintjük, számítsuk ki egy mole-

kula térfogatát! 

K.L.27. 5,04 I normál állapotú gázkeverék metánt, etánt, etént tartalmaz. 
Hidrogénre vonatkoztatott sűrűsége 12,11. Bra-oldaton átbuborékoltatva annak 
Bra tartalma 20 g-al csökken. Határozzuk meg a gázelegy térfogatszázalékos 
összetételét! 

K.L.28. Egy aromás savklorid moláris tömege 13,6%-al nagyobb annak a 
savnak a moláris tömegénél, amelyből PCI5-dal előállítható. Hatarozzuk meg a 
savklorid molekulaképletét és írjuk fel a lehetséges izomérjeit. 

K.L.29. 40 g metán, etén és butadién gázelegy térfogata 136,5 0C-On és 
0,7 atm, nyomáson mérve 67,2 I. Az elegy elégetésekor 0°C-on és 0,8 atm 
nyomáson 78,4 I COa képződött. Határozzuk meg a szénhidrogénkeverék mol-
százalékos összetételét! 

K.L.30. Ismeretlen összetételű metánol-etánol-ecetsav elegy három azonos 
tömegű mintáját vizsgálták: 

a.) az első próba ammóniás ezüstnitrát oldatból 1,08 g ezüstöt választott le; 
b.) a második próba 20 cm 3 0,75m KOH-oldattal közömbösíthető; 
c.) a harmadik próba feleslegesen használt fémes nátriummal 612,5cm3 

standard állapotú hidrogéngázt fejleszt. 
Számítsuk ki az analizísre felhasznált minta tömegét és tömeg illetve 

mólszázalékos összetételét! 

K.L.31. 500g 10%-os nátrium-szulfát  oldatot elektrolizáltunk grafitelektró-
dok között. Hogyan változott az oldat összetétele, ha az anódtérben 10 I 
normálállapotú gáz képződött. Mit állíthatunk az elektrolit összetételének 
változásáról, ha az elektrolízis során 168 I normálállapotú gázkeverék keletke-
zett? 

K.L.32. Számítsuk ki a savállandóját annak a savnak, amelynek a 0,015 
mólos oldatát ötvenszeres térfogatra  hígítva, a disszociáció foka ötszörösére 
nő. Határozzuk meg a két savoldat pH-ját! 

K.L.33. A I 2 <=> 21 disszociációállandója 1500 K-en 28-szorosa a Bra 2Br 
disszociációállandójának. Egyenlő térfogatú edényekbe 1-1 mól jódot, illetve 
brómot mértek be, és 1500 K-re hevítették. Azt észlelték, hogy a jódot tartal-
mazó edényben ötször annyi atomos halogén van, mint a másik edényben. 
Mekkora a két disszociációfok, és hányszoros a nyomás a l2-os edényben a 
Bra-ot tartalmazóéhoz képest? 

(Középiskolai Kémiai Lapok 1985) 

K.L.34. Öt jelöletlen kémcsőben, öt sárga, szilárd anyag található PbO, S, 
K 2 C r 0 4 , FeC 3 , CdS. Hogyan azonosíthatnánk az öt kémcső tartalmát? 

K.L.35. 140kg alkén 4,627m3 15 atm és 150°C-on mért klórgázzal képes 
teljes reakcióra. Azonosítsuk az álként, és írjuk fel a lehetséges izoméreket! 



K.L.36. A 104g moláris tömegű szerves sav 0,312 grammját 60cm3 0,1 n 
NaOH oldattal lehet semlegesíteni. Határozzuk meg a sav molekulaképletét, 
tudva, hogy egy molekulában a szén:hidrogén atomszámarány 0,75. 

(dr. Almási M. Kolozsvár). 
K.L.37. 36%-os formaldehid-oldatba etilalkoholt adagolunk, addig, míg a 

CH 2O : C2H5OH molarány 3:1 lesz. Határozzuk meg az oldat tömegszázalé-
kos összetételét! 

Informatika 
1.1. Furcsa számítógépünk a következő formában várja tőlünk a programot. 

Először meg kell adni az alapismereteket. Másodszor föl kell sorolni azokat a 
következtetesi szabályokat, amelyek alkalmazásával a problémát megoldható-
nak gondoljuk. 

Alapismeretek például: 
1. anyja(Szilágyi Erzsébet, Mátyás). 

Ez azt jelenti, hogy Szilágyi Erzsébet anyja Mátyásnak. 
2. apja(Hunyadi János, Mátyás). 

Ez azt jelenti, hogy Hunyadi János apja Mátyásnak. 

Szabályok például: 
1. szüloje(x,y) HA anyja(x,y) VAGY apja(x,y). 
2. nagyszüloje(x,y) HA szülője(x.z) ÉS szülője (z,y).. 

Ez magyarul a következőt jelenti: akkor nagyszülője x y-nak, 
ha van olyan z személy, akinek x a szülője és ő (azaz z) szülője y-nak. 

Agép a logikai kifejezéseket balról jobbra haladva értékeli ki. Akiértékelést 
abbahagyja, na a részeredmény alapján már eldönthető a teljes kifejezés 
értéke. 

A. Milyen rokonsági kapcsolatot határoznak meg,a következő szabályok? 
a. rokoni (x,y) HA szülője(z.x) ÉS szülője(z.y) ÉS xy. 
b. rokoni (x,y) HAapja(x,z) ÉS szülője(z.y). 

B. Ird meg a következő rokoni kapcsolatokat leíró szabályokat! 
a. anyaiNagyszülőie(x,y) HA ... (azaz x anyai nagyszülője y-nak) 
b. szülőpár(x,y) HA ... (azaz akiknek közös gyermekük van) 
(Nemes Tihamér számítástechnikai verseny, 1991, első forduló) 

12. Egy palacsintasütő és egy palacsintaevő ember számára készítettünk 
egy-egy algoritmust. Ugy tervezzük, hogy a két ember ezeket az algoritmuso-
kat egyszerre - azaz egymással párhuzamosan - hajtja végre. Egy közös 
tárolót (tányért) használnak, amelyen egyszerre csak egy palacsinta fér el. 
Egymással nem beszélnek, csupán egy-egy, a vasútállomásokon alkalmazot-
takhoz hasonló szemaforral  jelezhetnek egymásnak. Ehhez a következő utasí-
tásokat használhatják fel: 

JeIezz(SZ) - szabadra állítja az SZ szemafort, 
Várj(SZ) - várakozik, amíg az SZ szemafor nem szabadot jelez, majd 

ismét tilosra állítja, és abbahagyja a várakozást. 



Sütő: 
Ciklus 

Süss egy palacsintául 
Várj (ÜRES A TAN YE R) 
Tedd a palacsintát a tányérra! 
JeIezz(EHETSZ) 

Ciklus vége 

Evő: 
JeIezz(C)RES A TÁNYÉR) 
Ciklus * 

Ciklus vége 

A * helyébe négy utasítást teszünk, különféle sorrendben. Add meg, hogy 
mely megoldások hibásak és miért! Ha több helyes megoldás is van, vizsgáld 
meg, hogy melyik mennyire hatékony! 

A: Várj (EHETSZ) 
Vedd fel a palacsiptát! 
JeIezz(I)RES A TÁNYÉR) 
Edd meg! 

C: Várj (EHETSZ) 
JeIezz(L)RES A TÁNYÉR) 
Vedd fel a palacsintát! 
Edd meg! 

B: Vedd fel a palacsintát! 
Várj(EHETSZ) 

JeIezz(URESATANYER) 
Edd meg! 

D: Várj (EHETSZ) 
Vedd fel a palcsintát! 
Edd meg! 
Jelezz (ÜRES A TÁNYÉR) 

(Nemes Tihamér számítástechnikai verseny, 1991, első forduló) 

I- 3. Egy könyvgyűjtő ismeretlen nyelvű könyvre akadt. A könyv latin betűk-
kel íródott, s a végén található szójegyzékből kiderült, hogy a betűk abécébeli 
sorrendje nem azonos a latin abecejével. Iriunk algoritmust amellyel a szó-
jegyzék szavainak összehasonlításával megállapíthatjuk a betűk sorrendjét! 

Például, ha a szójegyzék a következő szavakat tartalmazza: XYZ, 
XYBC, XBB1 XBA, YY, YCC, YCA, CCCX, CCCZXY, BXZ1 BXYAB akkor a 
betűk sorrendje X, Z, Y, C, B, A. 

(Informatika olimpia, Kolozsvár, 1991, döntő) 

I. 4. Egységnyi távolságra lévő rácspontokat vízszintes ós függőleges 
vonalakkal kötünk össze. írjunk algoritmust amely megszámolja a keletkezett 

négyzeteket, megadva azok oldalhosz-
szat is! A mellékelt ábrán két egységol-
dalú és egy két egység oldalhosszú 
négyzet van. Hosszabb oldalú négyzet 
nincs. 

(Informatika olimpia, 
Kolozsvár, 1991, döntő) 

Beküldési határidő: 


