
Megoldandó feladatok 
Fizika 

F.L.24. Az I hosszúságú, hajlékony és homogén tömegeloszlású, kötél x hossza 
lelóg az asztalról. Mekkora a kötél gyorsulása ebben a helyzetben. Ábrázoljuk grafiku-
san a gyorsulást az x függvényében. Mekkora sebességgel hagyja el a kötél az asztal-
lapját, ha a szabadon engedés pillanatában a kötél hosszának fele lóg Ie az asztalról? 

Varga Anna, Temesvár 

F.L. 25. Az m tömegű, I hosszúságú rúdat az ábra szerint, vízszintesen ható F erővel 
húzzuk. Mekkora a feszítő erő a rúd hátsó végétől számított x távolságra. A számításokat 
végezzük el súrlódásmentes esetben és a súrlódás figyelembevételével. Ábrázoljuk 
grafikusan a feszítőerőt 37 x függvényében. 

Varga Anna, Temesvár 

F.L.26. Az ábra szerinti kapcsolásban a potenciométer csúszóérintkezője v frekven-
ciával harmonikus rezgőmozgást végez, a két szélső helyzet között. Számítsuk ki az A és 
B pontok között mérhető feszültséget az idő függvényében , valamint az A és B pontok 
között mérhető feszültség effektív  értékét, ha a feszültségforrás  belső ellenállását elha-
nyagoljuk. (Számadatok: U=100 V, R1 = 200Ω és R= 10OΩ1= 1 Hz 

Néda Árpád, Kolozsvár 

F.L.27. Egy súlyos dugattyúval ellátott hengerben adott mennyiségű gáz van. Az ábra 
szerinti a, vagy b, helyzetben kell több hőt közölni a gázzal, ha a hőmérsékletét 1 fokkal 
akarjuk növelni? 

F.L.28. Állandó tömegű ideális gáz az ábra szerinti körfolyamatot végzi. A2-3 állapot-
változásra érvényes a v2= k.T összefüggés, ahol k állandó. A gáz hőmérséklete az A 
állapotban 300 K, a B állapotban 960 K, izochor molhője 3/2.R. Határozzuk meg a 
folyamat hatásfokát. 

Néda Árpád, Kolozsvár 



F.L.29. A vízszintessel a szöget bezáró 
bal oldali lejtőre az ábra szerint h magas-
ságról kis golyót ejtünk, amely a lejtőkön 
történő, négyszeri, tökéletesen rugalmas 
visszapattanás után ismét a kiindulási hely-
zetbe kerül. Mennyi idő telik el a leejtés és 
a visszaérkezés között? A közegellenállás 
és a súrlódás elhanyagolható.(Számada-
tok: h= 1m, a= 30°) 

F.L.30. A 850 kg zömegű Dacia gépkocsi rugózata 350 kg terhelés hatásá-
ra 5 cm-t süllyed. A gépkocsi 80 km/h sebességgel halad. Mekkora távolságra 
találhatók az útburkolatba elhelyezett fagyás elleni hézagok, ha az említett 
sebességnél a gépkocsi berezonál? 

Néda Árpád, Kolozsvár 

K.L.31.A gépműhelyben a szerszámgépek helyi megvilágítását biztosító 
fényforrás  mindig izzólámpa és nem fénycső. Miért? 

F.L.32. Az ábra szerinti kapcso-
lásnál mennyit mutat a műszer, ha: 
a) a műszer voltmérő, melynek el-
lenállása igen nagy; b) a műszer 
ampermérő, melynek ellenállása 
igen kicsi? (Számadatok: U=10 V, 
r - i= r 2 =R3=20Ω, R4=80Ω.. Afeszültségforrás  belső ellenállása elhanyagolha-
tó. 

F.G.5. Fel lehet-e menni a 30° hajlásszögű lejtőn, ha a cipőtalp és a lejtő 
közötti tapadási súrlódási együttható 0,5? 

F.G.6. Mekkora feszültséget mutat az ábra 
szerinti végtelen nagy belső ellenállású voltmé-
rő, a forgókapcsoló a, b, illetve c helyzete ese-
tén? Atelep elektromos feszültsége 10 V, belső 
ellenállása r= 1Ω, Ri= 2Ω és R 2 = 4Ω. 

Varga Anna, Temesvár 

b c 

r~ 

F.G.7. Függőleges helyzetben állva mekkora maximális erővel lehet nyom-
ni a falat, ha a cipőtalp és padló közöti súrlódási együttható 0.5? A számításnál 
az ember tömegét tekintsük 60 kg-nak. 

Varga Anna, Temesvár 



Kémia 

K.G. 21. Az atommag átmérője 1 0 - 1 2 cm nagyságrendű, az atomé 
10'8 cm. Képzeletben nagyítsuk fel az atomot egy 10 méter átmérőjű 
gömbbé. Mekkora lenne ebben az atomban a mag átmérője? 

K.G. 22. Telített meszes vízbe (Ca(OH)2-oldat) szalmaszálon fújunk. 
Zavarosodást észlelünk. Hosszabb ideig fújva az elegy kitisztul. Ma-
gyarázzuk meg észlelt jelenségeket! 

K.G. 23. Négy vegyszeres üvegben a következő anyagok vizes 
oldatai találhatók: Pb(NO3 )2 , Na2S, CuSC4 , KCI. Elegyítsük őket ket-
ten ként a lehetséges kombinációk szerint, s magyarázzuk, hogy hány 
kémiai reakciót tudtunk ily módon megvalósítani. írjuk fel ezen változá-
sok reakcióegyenleteit! 

K.G. 24. 2 0 % - o s kénsavoldatból Z n - e l hidrogént fejlesztenek. 
Mekkora térfogatú hidrogéngázt állíthatunk elő 245g savoldatból, ha 
azzal egyenértékű mennyiségű cink reagált? Milyen tömegű cinket 
kellett a reakcióra felhasználni? A képződő hidrogén vízben való oldé-
konyságát elhanyagolhatónak tekintve számítsuk ki az oldat tömegszá-
zalékos összetételét a reakció végén! 

K.G. 25. 1 kg 8 , 5 % - o s ezüst -n i t rá t -o ldatba cinklemezt merítünk. 
Mekkora kell legyen a lemez minimális tömege ahhoz, hogy a reakció 
után az oldat ne tartalmazzon ezüstionokat? 

K.G. 26. Nátrium-hidroxid és sósav oldatokat azonos tömegarány-
ban keverünk. Milyen lesz az elegy kémhatása, ha mind a két oldat az 
elegyítés előtt 1 moláros töménységű volt? Magyarázzuk a választ! 

K.G. 27. 75% Cu2S-Ot tartalmazó rézércből nyersrezet gyártanak 
8 5 % - o s hozammal, a) Milyen tömegű ércet kell feldolgozni 100 kg 
9 8 % - o s tisztaságú nyersréz gyártására? 

b) A nyersréz elektrolitikus tisztítása során milyen tömegű 99,99%-
os rezet tudnak nyerni? 

c) 40% cinktartalmú sárgarézzé dolgozzák fel a b) pontnál kapott rezet. 
Milyen mennyiségű ötvözetet gyárthatnak, s ehhez milyen tömegű cinkre 
van szükség? 



K.G. 28. Milyen töménységű oldatot tudunk készíteni 20g kén-tr io-
x i d - n a k 100g vízben való oldásakor? Mennyi kén-tr ioxidot kellene 
oldani ugyanennyi vízben ahhoz, hogy vegytiszta kénsavat kapjunk. 

K.G. 29. Állapítsuk meg, hogy hány molekula kristályvízzel kris-
tályosodik a nátrium-szulfát,  ha a vízmentes só molekulatömege 142 
és a kristályos só 55,9% vizet tartalmaz! 

K.G. 30. Egy fényképészeti recept szerint a használandó oldatba 25g 
vízmentes szódára van szükség. Ha csak kristályszódánk van, mennyit 
kell belőle mérnünk? Ebben az esetben hogyan kell módosítanunk a 
recept előírásait? 

K.G. 31. Számítsuk ki, hogy milyen tömegű ammónia nyerhető 20g olyan 
ammónium-karbonát és ammónium-nitrát-elegyből, amelynek 29,4% a 
nitrogéntartalma! (Kémiai olimpia, VIII. oszt. - Kolozs megye, 1991). 

K.G. 32. Milyen mennyiségű S, C, Cu, Zn reagált melegen tömény 
kénsavval, ha mindegyik reakció során 0,3mol gáz képződött. írjátok fel 
azoknak a lehetséges reakcióknak az egyenletét, amelyek hidegen, híg 
kénsavval végbemehetnek. Ebben az esetben milyen térfogatú 14%-
os és 1,1 g/cm3 sűrűségű kénsav-oldatot kell használni 0,3 mol gáz 
képződéséhez? (Kémia olimpia, VIII, oszt. - Országos szakasz, 1991) 

K.L. 45. 17,6 g vas-szulf idot (FeS) 100g 2 8 % - o s kénsavoldattal 
kezeltek. Határozzuk meg a keletkezett oldat százalékos összetételét. 
Milyen jellegű az oldat, ha a szobahőmérsékleten gázállapotú kompo-
nenst előzőleg kifőztük, s a vízveszteséget elhanyagolhatónak tekintjük! 

K.L. 46. Az ólom(ll) - szulfát oldékonysági szorzata 2,0 • 10 - 8 

Számítsuk ki, hogy 1ml telített ólom-szulfát-oldat hány szulfát-iont 
tartalmaz! 

K.L. 47. Számítsuk ki az ólom(ll)-kromát oldékonyságát 0,001 mólos 
kálium-kromát oldatban, tudva, hogy az ólom-kromát oldékonysági szor-
zata 1,8.10 -14 

K.L. 48. Egy gyenge sav savállandója 1,4 • 10-4 . Milyen százalékos 
hibát követünk el, ha az 0 ,1n -os oldatában meghatározva a hidro-
g é n - i o n koncentrációt az egyensúlyi koncentráció helyett a bemérési 
koncentrációval számolunk? 



K.L. 49. A benzoesav és a hangyasav gyenge savak. Milyen kon-
centrációjú benzoesavnak lesz a p H - j a ugyanakkora, mint a 0,1m-
os hangyasavoldatnak? (Kbenzoesav= 6.10 -5, KHCOOH= 1,3.10-4) 

K.L. 50. Egy egybázisú gyenge sav 0,1n töménységű oldatában 
1 ,4%-ban van ionizálva. Számítsuk ki az ionizáció mértékét a 0,01 n - o s 
oldatában, ha a disszociációs állandót a mérés körülményei között állan-
dónak tekinthetjük. 

K.L. 51. A fémes higany higany( l l )-ni t rát-oldatban oldható az 
alábbi egyensúlyra vezető redoxreakció eredményeként: 

A folyamat egyensúlyi állandója 1,66.102. Számítsuk ki, hogy 1dm 3 

0,01 mólos higany(I I ) -n i t rát-o ldat milyen tömegű higanyt képes felol-
dani! 

K.L. 52. Két elsőrendű reakciónak T'= 350K hőmérsékleten a se-
besség állandója és . A két folyamat aktiválási 
energiája Ea1 = 50kJ/mol és Ea 2 = 70kJ/mol. Számítsuk ki azt a T" 
hőmérsékletet, amelyen a két reakció sebességi állandója egyenlővé 
válik! (Kémia olimpia, IX. oszt. - Kolozs megye, 1991) 

K.L. 53. Egy szénhidrogén (A) 1 d m 3 - é t fölös oxigénnel keverve, s 
elégetve, az égéstermék térfogata 1 d m 3 - r e l nagyobb, mint az égetés 
előtti elegyé. A másik szénhidrogént (B) ugyanígy elégetve, 0,5 dm 3 -
rel kisebb lesz a térfogat.  1:1 térfogatarányú  elegyük elégetése után az 
égéstermékben ugyanannyi mol CO 2 van, mint vízgőz. Mi a két szén-
hidrogén képlete és neve? 

(Irinyi János Köépiskolai Kémiaverseny - Győr, 1991) 

K.L. 54. Egy C x H y S z vegyület gőzsűrűsége 20 0 C - o n 20,3 kPa 
nyomáson 1,55 g/dm3 . Ha a vegyület 0,1 mólját elégetjük, 9 mól víz 
keletkezik és a képződő SO 2 400cm3 0,100 mólos KMn04 oldatot 

2+ 

színtelenít el a kiegészítendő SO 2 + MnO 4 SO 4+ Mn egyenlet 

szerint. Mi a vegyület neve és képlete? 

(Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny - Győr, 1991) 



Informatika 

1.5. Tekintsük az alábbi algoritmust, amelynek bemenete egy szó, 
kimenete pedig a "Jó!" vagy a "Rossz!" felkiáltás. A VEREMBE és 
VEREMBŐL eljárások egy veremtár kezelésére szolgálnak. Az ÜRES 
értéke akkor 'igaz' ha a verem üres. A verem kezdetben üres. Az 
OLVAS eljárás a bemenet következő betűjét olvassa be, a VANMÉG 
értéke akkor 'igaz' ha van még további betűje a szónak. 

Ha VANMÉG akkor 
OLVAS (betű) 
VEREMBE (betű) 

(Ha)vége 
Amíg (VANMÉG és nem ÜRES) végezd el 

OLVAS (betű) 
VEREMBŐL (felső) 
Ha (betű < felső) akkor 

VEREMBE (felső) 
VEREMBE (betű) 

(Ha)vége 
(Amíg) vége 
Ha (VANMÉG vagy nem ÜRES) akkor "Rossz!" különben "Jó!" 
(Ha) vége 

Az alábbi szavak közül melyikre ad az algoritmus "Jó!" és melyikre 
"Rossz!" választ? 

A. bab B. kiiktat C. odaado D. errearra  E. kikerrearrakik 
(Nemes Tihamér számítástechnikai verseny, 1991, első forduló) 

Megjegyzés. A verem olyan adatszerkezet amelynek csak a min-
denkori utolsó elemével végezhetők műveletek, és új elem csak az 
utolsó elem után helyezhető el. 

I.6. Legyen E azon algebrai kifejezések halmaza amelyekben csak 
kisbetűkkel jelölt változók, az összeadás (+) és a szorzás (*) jele, 
valamint kerek zárójelek szerepelnek. írjunk algoritmust annak eldönté-



sére, hogy két adott e1 és ez E-beli kifejezés egyenlő-e. (Két kifejezést 
akkor tekintünk egyenlőnek, ha értékük egyenlő a változók bármilyen 
értékeire.) 

(Informatika olimpia, Kolozsvár, 1991, döntő) 

I.7. Adott a következő két algoritmus, melyek ugyanazt a feladatot 
oldják meg (eltekintve attól, hogy a B algoritmus 

bemenete rendezett sorozat) 
A. Adottak n,a,xi, i:=1,2,...,n 

i:=1 
Amíg (i <= n) és (xi <> a) 

végezd el i:=i+1 
(Amíg)vége 
Ha i > n akkor i:=0 (Ha)vége 
Eredmény i 

B. Adottak n,a,Xi, i:=1,2,...,n, úgy hogy xi<x2<...<xn 

k:=1 
m:=n 
i:=[(k+m)/2] {(k+m)/2 egész része } 
Amíg (k <= m) és (xj <> a) végezd el 

Ha a < xí akkor m:=i-1 
különben k:=i+1 

(Ha)vége 
i:=[(k+m)/2] 

(Amíg) vége 
Ha k > m akkor i:=0 (Ha)vége 
Eredmény i 

Milyen feladatot oldanak meg a fenti algoritmusok? 

(***) 


