
Megoldandó feladatok 
X 

Fizika 
F.L. 33. Egy kerékpár 5 m/s sebességgel halad. Kereke csúszásmentesen 

gördül. Ha a kerékpár kerekének sugara 0,3 m, küllőinek száma 30, mekkora 
sebességgel kell a 15 cm hosszúságú nyílvesszőt a kerék síkjára merőlegesen 
kilőni, hogy a forgó keréken átrepüljön? 

F.L. 34. Az ábra szerinti kapcsolásban a K 
kapcsoló lehet nyitott és zárt állásban. Hatá-
rozzuk meg a kondenzátorok töltéseit és fe-
s z ü l t s é g e i t a kapcso ló két á l l ásának 
megfelelően. /U = 60 V, R1 = 36 Ω, R 2 = 40 Ω, 
R 3 = 60 Ω, C1 = 2 μF, C 2 = 4 μF, C 3 = 6 μF/. 

F.L. 35. Rendelkezésünkre áll egy kronométer és egy kő. Adjunk mérési 
utasítást, és számítást, egy kút mélysegének a meghatározására. (Vhang = 350 
m/s) 

Néda Árpád K-vár 

F.L. 36. Az ábra szerinti kísérleti elrendezés 
fotocelláját első esetben λ1 = 500 nm, míg má-
sodik esetben λ2 = 450 nm hullámhosszúságú 
monokromatikus fénnyel sugározzuk. Első 
esetben a fotókatódból kilépő fotóelektronok 
mozgási energiája U = 1,58 V, míg a második 
esetben U 2 = 1,83 V ellenfeszültséggel kom-
penzálható. Határozzuk meg a Planck-állandó 
értékét (Ic = 3*108 m/s; e = 1,602 *10-19 C) 

F.L. 37. Egy gramm rádium másodpercenként 3,68.101 0 számú a részecs-
két sugároz ki. Határozzuk meg a bomlási állandót és a felezési időt. (a rádium 
atomsulya 226 g, az Avogadro-szám 6,023 -10 ) 

F.L. 38. A T hőmérsékletű ideális gáz izoterm feltételek mellett kiterjed, úgy 
hogy térfogata a kezdeti érték kétszeresére növekedik, majd adiabatikus felté-
telek mellett addig sűrítjük, amíg a nyomása megegyezik a kezdeti értékkel. 
Mennyi lesz a gáz hőmérséklete ha ezeket a folyamatokat n-szer megismétel-
jük? (Cv = 5R/2). 

F.L. 39. Ideális gáz a p-v diagramon ábrá-
zolt körfolyamatot végzi. A 4-1 és 2-3, T 1 
illetve T 2 = 2 T1 hőmérsékletű izoterm folyama-
tok. Ha V4/V1 = e és C v = 3R/2, határozzuk 
meg a körfolyamat hatásfokát. 

Néda Árpád K-vár 



F.L. 40. Ideális gázzal reverzibilis Carnot-féle körfolyamatot valósítunk meg. 
Az adiabatikus kiterjedés alkalmával a gáz nyomása tízszeresére csökken. Egy 
perc alatt a gáz 5 körfolyamatot és mindenik körfolyamat alkalmával 10 Joule 
munkát végez. Határozzuk meg a meleg hőforrástól  1 óra alatt felvett hő-
mennyiséget. 

F.L. 41. A 2 km magasan, vízszintes síkban, állandó v1 = 300 m/s sebes-
séggel haladó repülőgépből kilövünk egy lövedéket, a haladás irányításával 
ellentétesen. A lövedék a puska csövét v2 = 400 m/s sebességgel hagyja el. 

a. Vízszintes irányban mekkora utat tesz meg a lövedék a Földre érkezésig? 
b. Mekkora sebességgel ér Földet? 
c. Mekkora szöget kell alkosson a puska csöve a vízszintes iránnyal, hogy 

a lövedék függőleges síkban mozogjon? Mennyi idő szükséges a Földre 
érésig? (Tárgyaljuk az utolsó kérdést.) 

F.L. 42. A d = 20 mm vastag, n = 1,5 törésmutatójú sík-párhuzamos 
üveglemez hátsó lapja tükröző. A levegőből i = 60°-os szög alatt beeső 
fénysugár egy része közvetlenül, más része a tükröző felületről  verődik vissza. 
Határozzuk meg a két sugár kilépési helyének a távolságát. 

GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA KITŰZÖTT 
FELADATOK 

F.G. 8. A világ legnagyobb léghajóját Zeppelin készítette, 1938-ban. A 
léghajó teljes tömege 213,9 tonna, térfogata 199981 m volt. 

a, Mekkora felhajtó erő hatott a léghajóra induláskor, a föld felszínen? (a 
levegő sűrűsége 1,29 kg/m3 ). 

b, Mekkora felhajtóerő hatott a léghajóra akkor, amikor nagy magasságban 
lebegett? 

c Mekkora volt a levegő sűrűsége ott, ahol a léghajó lebegett? 
Az Öveges József Országos Általános Iskola Fizikaversenyen kitűzött 

feladat, 1991, Eger. 
F G. 9. Két azonos fémből készült testről a kővetkezőket tudjuk; 
a Mekkora a nyomás a kisebb térfogatú test alatt, ha a nagyobb hasab 

alatt:p? 
b, A nagyobb térfogatú test 

e lekt romos e l lenál lasa: R. 
Mekkor a legkisebb térfogatú 
hasáb ellenállása a kontaktu-
sokat az egymásnak megfelelő 
felületekre helyezve? 

Az Öveges József Országos Általános Iskola Fizikaversenyen kitűzött 
feladat, 1991, Eger. 

F.G. 10. Hanglemezről magnószalagra játszunk át egy zeneszámot. A 
hanglemez 800-at fordul átjátszás közben. A lemezjátszó fordulatszáma 31/3 
percenként. A magnószalag sebessége 4,8 cm/s. 

a, Mekkora a lemezjátszó tűjének a lemezhez viszonyított sebessege, ha a 
tű 14 cm-re van a tengelytől? 

b, Milyen hosszú magnószalagra van szükség a felvételhez? 



Kémia. 
K.G. 35. Vízbe 7,8 g káliumot téve 8 tömeg %-os lúgoldatot nyerünk. 

Számítsuk ki, hogy milyen mennyiségű vizet kellett használnunk az oldat 
elkészítésére! 

K.G. 36. 6,8 %-os ezüst-nitrát-oldat azonos tömegű nátrium-klorid-oldattal 
teljes mértékben reagál. Mekkora volt a nátrium-klorid-oldat tömegszázalékos 
koncentrációja? 

K.G. 37. Milyen tömegarányban tartalmaz metánt és szén-dioxidot az a 
gázelegy, amelynek az átlagos molekulatömege 23,46? 

K.G. 38. Azonos tömegű kén-dioxidot és szén-dioxidot tartalmazó gáze-
Iegynek mekkora az átlagos molekulatömege és a mólszázalékos összetetele? 

K.G. 39. Határozzuk meg a tömegét és tisztasági fokát annak a kálium-kro-
mát próbának, amelyből teljes hőbontása után 3,725 g tömegű olyan szilárd 
maradékot kaptak, amely kálium-klorid mellett 20% hőálló szennyeződést 
tartalmazott. Számítsuk ki, hogy az adott tömegű próba hőbontásakor keletke-
zett gázzal milyen térfogatúra  fújható fel egy léggömb, ha hőmérséklete 27° C 
és a légköri nyomás 1 atm! 

K.G. 40. Ha etén és butadién keverékét hevítjük, hattagú gyűrűs vegyület 
képződik. Mi lehet a szerkezete? Számítsd ki a termék 1,5 molnyi mennyisé-
gének égetéséhez szükséges levegő térfogatát,  ha az 20% oxigént tartalmaz 
es a sűrűsége 1,29 g/dm . 

K.G. 41. Öt kémcső közül az elsőben KOH-oldat van, a többiről leesett a 
címke, de tudjuk, hogy Cu , Fe , NH4+, Zn -ionok közül valamelyiket 
mindegyik tartalmazza. Más vegyszer felhasználása nélkül állapítsuk meg 
milyen kation található mindegyik kémcsőben? 

K.G. 42. Magyarázd meg, hogy a kén-dioxid és a klóros víz színtelenítő 
hatásának mi az oka! Ezen tulajdonságuk alapján milyen anyagcsoportba 
sorolhatók? 

K.G. 43. 3,19 g CuO és Fe2O3 keverék redukciójakor 0,90 g víz képződött. 
Számítsuk ki a keverék %-os összetételét! 

K.G. 44.25 g sót téve egy 18%-os oldathoz 250 g-ra nőtt annak a tömege. 
Határozd meg ennek az oldatnak a %-os sótartalmát! 

K.L. 55. Az alkének homolog sorából két szomszédos tag elegyének 98 g-ja 
normál körülmények közt 56 dm térfogatot foglal el. Határozzuk meg az 
elegyet alkotó szénhidrogének molekulaképletét és az elegy terfo-
gatszázalékos összetételét! 

K.L. 56. Egy réztárgyat 500 cm 3 0,05 mólos Hg2(NO3)2-oldatba teszünk. 
Mekkora lesz az oldatban az ionok koncentrációja, amikor a fém tömege 5 g-al 
megnőtt? (Irinyi J. Középiskolai Kémiaverseny, Győr, 1991). 

K.L. 57. 350 cm3 kénsavoldatot, amelynek töménysége 50%-os és sűrűsé-
ge 1,4 g/cm , sztöchiometrikus arányban 50%-os KOH-oldattal reagáltatunk 



szobahőmérsékleten, majd a rendszert 10 0 C-ra hűtjük. Számítsuk ki a 
kristályosodó só tömegét és a telített oldat %-os töménységét, ha a K2SO4 
oldékonysága 10° C-on: 10g/100g víz. 

Horváth Gabriella - Marosvásárhely 

K.L. 58. Higanykatódós eljárással elektrolizálnak 2925 g 10%-os NaCI-ol-
datot. A keletkezett hidrogén 25%-át a klór egy részével reagáltatják, a többit 
ammóniává alakítják. Az így kapott termékek 50%-os hatásfokkal egy új 
anyagot képeznek, mely 5 kg vízben feloldva p - 1,0053 γ/χμ3 sűrűségű oldatot 
eredményez. Határozzuk meg: 

a) a reakció során megmaradt klórgáz térfogatát normál körülményre szá-
molva! 

b) a keletkezett oldat pH-ját, ha K b N H 4 O H = 1 ,8.10-5mól/dm3 

Horváth Gabriella, Marosvásárhely 

K.L. 59. Hogyan változik az elektródok tömegének összege abban a működő 
galvánelemben, amely saját ionjaiba merülő Zn es Cd elektródokból áll? Mekkora 
kell hogy legyen az elektródok eredeti tömegének az aránya, ha azok 95%-os 
tisztasagú femekből készültek, és az egyik elektród elfogyásakor a másik tömege 
megkétszereződött? ε 0Zn+2 /Zn = -0,76 V, e 0Cd+2 /Cd = -0,40 V 

Horváth Gabriella, Marosvásárhely 

K.L. 60. Sorbakapcsolva elektrolizálunk 100 9 10%-os kénsav és 100 g 
10%-os sósavoldatot. Az elektródokon elemi gazok képződnek. Mi lesz a 
kénsavoldat koncentrációja, mire a sósavoldat 1%-ra hígul? 

Irinyi J. K.K. verseny, Győr, 1991 

K.L. 61. Hogyan készítene (térfogatos beméréssel) 60 tömegszázalékos (ρ 
= 1,064 g/cm3 ) ecetsav-oldatból 1 dm 3 3,00 pH-jú oldatot (Ks = 2x10-5 

mol/dm3)? 
(Irinyi J. K.K. verseny, Győr, 1991) 

K.L. 62. Egy 25 dm 3 tartályban 2 mol CO-ot és 5 molnyi Ha-t elegyítenek 
adott hőmérsékleten a CO g + 2 H 2 g «-» CH 3 OH g egyensúlyra vezető folyamat 
megvalósítására. Tudva, hogy az egyensúly eleréséig a CO 25%-a alakult át, 
hatarozzuk meg 

a) a hidrogén %-os átalakulását, 
b) az egyensúlyi állandó értékét! 

K.L. 63. Adottak a következő egyensúlyi reakciók: 
1. 2SO 3 «-» 2SO2 + O 2 
2. 2NH3 «-» 3H 2 + N 2 
3. PCI5 «-» PCI3 + CI2 
4. 2HI «-» H 2 + I 2 

Számítsuk ki: 
a) a disszociáció fokot, tudva, hogy az egyensúlyi gázelegyben 25 mól% 

kiinduló anyag van; 
b) a kiinduló anyag és az egyensúlyi elegy móljainak a számát az egyensúlyi 

állandó függvényében! (Vedény = 1 dm3 ) 
Értelmezzük az eredményeket! 

Horváth G. - Marosvásárhely 



K.L. 64. Ugyanolyan összetételű alkilgyököt tartalmazó primér-, szekundér-
tercier-alkilamin és kvaterner-ammóniumsó keveréke, melyben a komponen-
sek mólaránya a megadott sorrendben 1:2:3:4 3,1 (4) % klórt tartalmaz. Irjuk fel 
a vegyületek molekulaképletét! (Horváth G. - Marosvásárhely) 

K.L. 65. A krumplicukrot (szőlőcukor) a burgonyakeményítő savas hidrolí-
zisével állítják elő. A hidrolízis során létrejött oldatnak mekkora a szőlőcukor 
tartalma, ha 15 grammjával elvégezve az ezüsttükör-próbát, 3,24 g ezüst 
keletkezik? 

Feladatmegoldók  figyelmébe! 

A terjesztés terén felmerült  technikai behézségek miatt az 1., 2. és 3. 
számban közölt feladatokra a beküldési határidőt 1992. március 15.-ig meg-
hosszabítjuk. 

A megoldással kapcsolatos kérdések ismertetését és a pontverseny állását 
az 5. számtól kezdve fogjuk közölni. 

Hibaigazítás 

A Firka 3. számából a Régmúlt  idők  kísérleteibők  című  írásból kimaradt a 
Iongium pulsi rajza: 



Számítástechnika 
1.8. Adott a következő függvényleírás: 

FÜGGVÉNY Rejtvény (A1B) 
Ha A > B 
akkor Rejtvény : = - Rejtvény (B,A) 
különben Ha A = 0 akkor Rejtvény: = B 

különben Rejtvény: = Rejtvény (A-1, B-1) 
(Ha) vége 

(Ha) vége 
FÜGGVÉNY VEGE 

Mit adnak eredményül a következő függvényhívások? 
a. Rejtvény (3,12) 
b. Rejtvény (4,6) + Rejtvény (6,4) 
c. Rejtvény (X,Y), ahol X és Y tetszőleges természetes számok. 

(Nemes  Tihamér  számítástechnikai verseny, 1991, első forduló). 

1.9. A kompatibilis  programozóhoz  címzett mulatóban egy játékgép áll. A 
gép tetején egy piros, egy zöld és egy kék lámpa van, amelyek közül mindig 
csak egy ég; kezdetben a piros. A gépbe 1 és Ofeliratú zsetonokat lehet dobálni. 
A gépen van még egy nyomógomb, amely csak akkor nyomható meg, amikor 
a piros lámpa ég. Ilyenkor a gép annyi forintot fizet, amennyi az a 2-es 
számrendszerbeli szám, amelyet az addig bedobott zsetonokon lévő számje-
gyek a bedobás sorrendjében balról jobbra sorba állítva kiadnak (pl. 1,1,0 
bedobása 6 Ft-ot ér). A zsetonokat a kasszánál darabonként 10 forintért  árulják. 
A gépbe csak 9 zseton fér.  Ha 9 zseton bedobása után a zöld vagy a kék lámpa 
ég, a pénzünk odaveszett. Só Sajó szerint az, hogy legközelebb melyik lámpa 
gyullad ki, csak attól függ, hogy éppen melyik lámpa ég, és hogy milyen zsetont 
dobunk be. Tapasztalatait a következő táblázatban összegezte: 
Melyik lámpa eg p z k 
Milyen zsetont dobunk be - * 0 p k z «- Melyik lámpa 

- * 1 z p k «- gyullad ki 
Serte Petra szerint a gép csak 9-cel osztható összegeket fizet ki. De Petra 

nem igazán ismeri a gépet, és lehet, hogy téved. 
Kérdések: 
a. Kapunk-e a géptől pénzt a következő zsetonsorozatok bedobásával? 

a1. 1,1,0 a2. 0,1,1,1 
a3. 1,0,1,0,0 
a4. 1,0,1,0,1 

b. Igaza van-e Petrának? Ha nincs, akkor mi jellemzi a játékgép által 
kifizetett összegeket? 

c. Maximum mennyit fizet a gép egyszerre, egy játékban? 
d. Legalább hány zsetont kell bedobni ahhoz, hogy a játék nyereséges 

legyen? (Hiszen a zsetonok is pénzbe kerülnek.) 

(Nemes  Tihamér  számítástechnikai verseny, 1991, első forduló) 

Beküldési határidő: 1992. március 15. 


