
F.L. 81. Egy k rugóállandójú húzó-
nyomó rugó végére erősített elhanyagol-
ható tömegű, A keresztmetszetű dugattyú 
kezdetben V0 térfogatú  héliumot zár be az 
ábrán látható hengerbe. A nyomás, kez-
detben kívül és belül P 0 és a rugó feszítet-
Ien állapotban van. Először a gázt 
felmelegítjük  úgy, hogy térfogata  kétsze-
resére nő miközben a tágulás a rugó és a 
külső nyomás ellenében történik. Ezután 
rögzítjük a dugattyút, és a gázt addig hevít-
jük amíg a nyomása az eredeti lesz. A kör-
folyamat  utolsó szakaszában elvesszük a 
rugót, és a dugattyú szabad mozgását biz-
tosítva, tovább hűtjük a gázt, amíg vissza-
jut kezdeti állapotába. Mekkora a 
körfolyamat  hatásfoka? 

KOMAL 

F.L. 82. A legközelebbi állócsillag távolsága tőlünk 4,2 fényév.  Mennyi időbe 
kerülne a meglátogatása, ha a fotonrakétás  űrhajónk megengedett gyorsulása 2 g? A 
megengedett maximális sebesség 250 000 km/s. 

Kémia 

K.G. 78. Állapítsd meg a tömegszázalékos összetételét egy olyan alkohol-víz 
elegynek, amelyből 15 ml tömege 14,3 g. Segítségül használd fel  a következő adatokat; 

Víz-alkohol elegy Az elegy sűrűsége 
tömegszázalékos összetétele g / cm3 

0 1 
2 0,996 
5 0,992 
9 0,985 
20 0,970 
30 0,956 
40 0,937 
50 0,915 
60 0,893 

Grafikus  megoldási módszert használva határozd meg a 100%-os alkohol sűrűsé-
gét is! Tárgyald, hogy melyik kért adatot tudtad pontosan meghatározni i 

K.G. 79. Jancsi és Péter az iskola laboratóriumában oldatokat készítettek. Péter 
50 g kristályos réz-szulfátot  oldott 200 ml vízben, Jancsi 20,2 g kálium nitrátot 
ugyanolyan térfogatú  vízben. Péter és Jancsi vitatkozni kezdtek, hogy melyikük olda-
ta töményebb. Nincs sok okotok a vitára, jegyezte meg Andris, aki figyelte  két társa 
munkáját! Segítsetek eldönteni, hogy melyik vitatkozó félnek  volt igaza, s hármuk 
közül ki tudja jobban a koncentrációszámítást! 



K.G. 80. Kémia körön a gyermekek a fémek  oxidjait tanulmányozták. Hárman 
1 – l g fémdarabot  (alumínium, magnézium, vas) a rendelkezésükre álló vegyszerek, 
gázégő, mérleg, laboratóriumi edények segítségével oxiddá alakították, majd a kapott 
oxid tömegét megmérték. Mind a hármuk 1 g oxidot kapott. Állapítsátok meg, melyik 
gyermek dolgozott a legfigyelmesebben  és pontosabban! 

K.G. 81. Tegyetek cukrot kevés élesztővel olyan üvegbe, amit átfúrt  gumidugóval 
be tudtok zárni. A dugón keresztül meghajlított üvegcsővel vagy gumicsővel biztosí-
tsátok az esetleges reakciótermékek elvezetését. Az üveget helyezzétek melegvizes 
tálba. Az üvegcső végét desztilláltvizet, majd mészvizet tartalmazó kémcsőbe dugjá-
tok. Az észlelteket magyarázzátok. A vizes kémcső tartalmát indikátorokkal vizsgál-
játok. 

K.L. 111. Egy 300 K hőmérsékletű gázt állandó nyomáson addig melegítenek, 
amíg térfogata  25%-al megnőtt. Mennyi a gáz végső hőmérséklete? 

K.L. 112. Tengerszinten a száraz levegő tömagszázalékos összetétele: 75,5% N2 , 
23,2% O2,1,3% Ar. Mekkora a komponensek parciális nyomása 1 atm teljes légnyo-
másérték esetén? 

K.L. 113. Az újszülöttek szemét 1 tömegszázalékos ezüst-nitrát oldattal kezelik, 
amelynek sűrűsége 1,008 g/ml. Mekkora az oldat molaritása? 

K.L. 114. Presszókávé készítésénél a már kész, kihűlt kávét úgy melegítik fel, 
hogy gőzt vezetnek belé. Hány százalékkal nő meg a kávé térf  ogata, ha 30°C-ról 80°C-
ra melegítik fel,  100°C-os vízgőzzel. A kávé fajhőjét  és sűrűségét azonosnak tekint-
hetjük a víz megfelelő  adataival. 

KÖMAL  1993/6 

K.L. 115. Zárt edényben 2 10 5 Pa nyomáson és 119°C-on víz és elhanyagolható 
mennyiségű gőz van. Ha a túlnyomást megszüntetjük, 611,105Pa nyomású, 100°C-os 
gőz keletkezik. Mennyi víz volt eredetileg az edényben? 

KÖMAL  1993/6 

K.L. 116. A szívizomserkentő "pacemaker"-ban használt hosszúéletű minígalvá-
nelem a HgO + Zn + H2O -Zn(OH)2 + Hg reakció alapján működik. írjuk fel 
a galvánelem elektródjain lejátszódó folyamatokat,  s határozzuk meg a standard 
körülmények között dolgozó elem elektromos feszültségét! 

K.L. 117. Számítsuk ki a kémiai potenciál megváltozását, miközben a víz 1 bar 
nyomáson és 25°C hőmérsékleten elpárolog. Magyarázható-e a kapott értékkel az a 
tapasztalati tény, hogy a vízgőz kémiai reakcióiban sokkal hatásosabb, mint a csepp-
folyós  víz? 

K.L. 118. A kálcium-karbonát két különböző kristálymódosulata a kalcit és az 
aragonit. Miközben 1 mol kalcit aragonittá alakul a belsőenergia-változás +0,21 
J/mol. Számítsuk ki az előbbi folyamat  entalpiaváltozását 1 bar nyomáson, tudva, 
hogy a kalcit sűrűsége 2,71 g/cm3, az aragonité 2,93 g/cm3. 

K.L. 119. Feltételezve, hogy egy aragázpalack 15 kg propán-bután gázkeveréket 
tartalmaz, amelynek teljes elégese során 6,93 105 kJ hő szabadul fel,  határozzuk meg 
az eredeti keverékben található gázak tömegét! (Adott: H ° f C 3 H 8  = – 103,66 kJ/mól, 
H0fC4H  10 = –126,03 kJ/mól, H 0

 f C o 2  = –393,2 kJ/mól és H 0
 f H 2 O g  = –241 kJ/mól) 



K.L. 120. Két kristályhidrát azonos kémiai összetételű: az egyikben 16,66% Na, 
23,188% S, valamint H és O, a másikban 9,937% S található. Mindkét kristályhidrát 
égy móljában azonos számú kén-atom található, míg a nátrium-atomok száma eggyel 
különbözik. Határozzuk meg a két kristályhidrát molekulaképletét! 

K.L. 121 . Határozzuk meg annak az ekvimolekuláris észterkeveréknek a tömeg-
százalékos oxigéntartalmát, amely az a ciklikus, telített monokarbonsavak homológ-
sorának három, egymásutáni tagjából és az ugyanannyi szén-atomot tartalmazó 
aciklikus telített monohidroxi alkoholok lehetséges kombinációjából keletkezik. 

A 119.–121. feladatok  szerzője  Horváth  Gabriella,  tanárnő  – Marosvásárhely 

Informatika 

I. 29. Az ú.n. Galton1) – deszkán golyócskák futnak  le romboid rácsot alkotó 
szegek sorain át; minden ütközésnél 1/2 – 1/2 valószínűséggel térnek jobbra vagy 
balra, végül egy kollektor-csatornában kötnek ki. 

A p = q = 1/2 paraméterű binomiális eloszlás (Bernoulli) szerint, ha 10 szegsoron 
keresztül 2 1 0 - 1024 golyót futtatunk  le, ezek – elméletileg – 10 elem kombináció-
jával egyenlő számban fognak  a kollektorokban elhelyezkedni, vagyis 1024 = 1+10 + 
45+120 + 210 + 252 + 210 + 120 + 45 + 10 + 1 lesz a megoldásuk. 

Szimuláljuk számítógépen ezt a kísérletet, rajzoltassuk ki a pályát is, az egyes 
golyók törtvonal alakú útvonalát és a kollektor-csatornák telítettségét (egymásra he-
lyezett vízszintes vonalkákat húzva minden egyes beleérkező golyóért, úgy, hogy a 
hisztogram "hozza" a Gauss-féle  "haranggörbe" alakját). 

1.30. Egyenes pálcát talá-
lomra háromba törünk. Mekko-
ra valószínűséggel lehet a 
darabokból hegyesszögű há-
romszöget alkotni? Szimulál-
junk számítógépünkön – a 
random számok felhasználásá-
val – néhány ezer pálcatörést, 
és becsüljük meg a keresett va-
lószínűséget a kedvező kimene-
telűek relatív gyakoriságával. 
(Ugye, meglepően kicsinek ta-
láljuk?) 

Igazoljuk, hogy a keresett 
valószínűség 3ln 2 – 2 (ami va-
lóban alig több mint 7%). 

1.31. Dimitrie Pompeiu re-
mekbeszabott tétele szerint 
adott egyenlő oldalú ABC há-
romszög síkjának bármely M 
pontjára az MA, MB, MC sza-
kaszokkal –mint oldalakkal– 
háromszög alkotható. Ábra az 1.29. feladathoz 

1) Sir Francis Galton (1822 –1911), az angol biometriai iskola megteremtője, a 
biostatisztikai módszerek megalapozója. 


