
Feladatmegoldók rovata 

Fizika 

Gimnáziumi osztályok  számára kitűzött  feladatok 

F.G.28. A 6 p.F kapacitású kondenzátort 10000 V feszültségre  töltünk fel.  Le-
kapcsoljuk a feszültségforrásról  és párhuzamosan kötjük a 3 μF kapacitású konden-
zátorral. Mekkora lesz a kondenzátorok töltése és feszültsége  az állandósult 
állapotban? 

F.G.29. Két, 110V fészültsegre  ké-
szült izzólámpa közül az egyik 80 W, a má-
sik 200 W teljesítményű. A két izzólám-
pát, az ábra szerűit, 220 V feszültségű 
hálózatban sorbakapcsoljuk. A kisebb tel-
jesítményű izzólámpával akkora R elle-
nállást kötünk párhuzamosan, hogy a két 
izzólámpa úgy világítson, mintha külön-
külön 110 V feszültséggel  táplálnánk. 
Mekkora az R értéke? 

F.G.30. Egy homogén, szabálytalan alakú test súlya vízben 3, 04 N, petróleumban 
3, 8 N. Határozzuk meg a test sűrűségét ha a víz sűrűsége 1000 kg/m3 és a petróleumé 
800 kg/m 3 . 

F.G.31. Kétkarú emelő egyik végpontját jelöljük A -val, a másikat B -vei. Ha azA 
véget 3 N erővel terheljük, a B véget F  erővel, az emelő egyensúlyban van. Ha az A 
véget terheljük F  erővel és a B véget 1, 8 N erővel az emelő újból egyensúlyban lesz. 
Elhanyagolva az emelő súlyát, határozzuk meg az F  erő értékét. 

F.G.32. A függőlegesen  hulló esőcseppek a mozgó autó ablakán ferde  nyomot 
hagynak. Ezek a nyomok a függőlegessel  60°-os szöget alkotnak. Ha az autó sebessége 
15 m/s, határozzuk meg az esőcseppek sebességét. 

Líceumi  osztályok  számára kitűzött  feladatok 

F.L.74. Az 1 kΩ ellenállást az ábra 
szerint kapcsoljuk azzal a változtatható el-
lenállással, amelynek legnagyobb értéke 
1000 kΩ. Hogyan változik az A és B pon-
tok között mert ellenállás értéke a csúszó-
érintkező helyzetének a függvényében. 
Ábrázoljuk ezt a változást. Tárgyaljuk ab-
ban az esetben, ha a változó ellenállás tet-
szőleges értékű. 

F.L.75. Az ábrán látható, ideális ele-
mekből felépített  áramkör impedanciája a 
frekvencia  mekkora értékénél lesz nulla? 



F.L.76. Egy léggömb térfogata  a 8 m mélyvízben 1 dm3. Kiemelhető-e a levegőbe 
úgy, hogy ne durranjon szét? Ismert, hogy a légnyomás 1 atm, és a léggömb anyaga a 
kezdeti felület  háromszorosára növelhető anélkül, hogy károsodna. 

F.L. 7 7. Bizonyítsuk be, hogy ha adott, n darab azonos frekvenciára  hangolt rez-
gőkör, és ezek kondenzátorait, illetve tekercseit sorba kapcsoljuk, akkor olyan rezgő-
kört kapunk, amelynek frekvenciája  megegyezik az egyedi rezgőkörök 
frekvenciájával. 

F.L.78. Ideális gáz az ábra szerinti 
körfolyamatot  végzi. Tudva, hogy 
C v = 3 R/2, határozzuk meg: 

a) a körfolyamat  során végzett mun-
kát, 

b) az 1 – 2 folyamat  során felvett  hő-
mennyiséget és erre a f  olyamatra jellemző 
molhőt, 

c) a körfolyamat  hatásfokát. 

Dr. Néda Árpád 

Kémia 

K.G.74. Egy csepp tengervíz 50 milliárd darab arany atomot tartalmaz. Harminc 
csepp tengervíz tömege 1 gramm. Számítsd ki, mennyi aranyat tartalmaz 1 tonna 
tengervíz? 

K.G. 7 5. Egy vasérc 80%-a Fe(III)-oxid, 10%-a szilícium-dioxid és 10%-a agyag. 
Mekkora az érc százalékos vas és szilícium tartalama? 

K.G. 7 6. Milyen arányban kell keverni a nátriumot és káliumot ahhoz, hogy ötvö-
zetükben négyszer annyi kálium atom legyen, mint nátrium atom. 

K.G. 7 7. Hány százalék 2 2 N e és 2 0 N e izotóp található a természetes neonban, ha 
relatív atomtömege 20,2? 

(azaz a szomszédos elemek átlaga). Az indexeket cirkulárisan tekintjük, tehát 0 helyett 
n-et, n+1 helyett pedig 1 -et veszünk. írjunk programot a B mátrix meghatározására! 

( * * s ) 
1.28. írjunk programot a háromkupacos NIM-játékra! A játék leírása a követke-

ző: A játékosok kövekből három kupacot raknak ki. Azt, hogy hány legyen egy-egy 
kupacban, eldöntheti a véletlen (pl. kockadobások) vagy eldönthetik a játékosok fel-
váltva, hol az egyik, hol a másik. Dönteniük kell arról is, hogy melyikük lép először. A 
kupacokból elvett köveket egy dobozba rakják. 

Informatika 

1.26. Írjunk programot egy adott mátrix nyeregpontjainak a meghatározására! A 
mátrix egy eleme akkor nyeregpont, ha sorában a legnagyobb, oszlopában pedig a 
legkisebb. 

1.27. Adott egy n-ned rendű mátrix A=(aij), i=l,2,...,n, j=l,2,...,n. A B=(bij), 
i=l,2,...,n, j=l ,2,...,n mátrix elemeit a következő képlettel számítjuk ki: 


