
Megoldott feladatok 

Kémia 

K.G. 31. Számítsuk ki, hogy milyen tömegű ammónia nyerhető 20 g olyan ammó-
nium-karbonátésammónium-nitrát–elegyből, amelynek 29,4%anitrogéntartalma! 
(Kémiai olimpia, VIII. oszt.– Kolozs megye, 1991) 

Megoldás: 

Az egyenletekből 

K.G. 4 4.25 g sót téve egy 18%-os oldathoz, 250 g-ra nőtt annak a tömege. Hatá-
rozd meg ennek az oldatnak a %-os sótartalmát! 

Megoldás: 

m s ó az 1 -es oldatban 

m s ó a 2-es oldatban 



K.L.62. Egy 25 dm3 tartályban 2 mol CO-ot és 5 molnyi H2-I elegyítenek adott 
hőmérsékleten a COg + 2 H2g «-»CH3OHg egyensúlyra vezető folyamat  megvalósítá-
sára. Tudva, hogy az egyensúly eléréséig a CO 25%-a alakul át, határozzuk meg: 

a) a hidrogén százalékos átalakulásai, 
b) az egyensúlyi állandó értékét! 

Megoldás: 

Egyensúlyi rendszer 
komponensei 

Kezdeti koncentráció 

C k 3 mol/dm 

Átalakult anyagmennyiség 
X 3 mol/dm 

Egyensúlyi koncentráció 

3 mol/dm 

CO 0,08 0,02 0,06 
H 2 0,2 0,04 0,16 

CH3OH – – 0,02 

a) 0,2 mólból átalakult. 0,04 mol H 2 
100 mólból x = 20 => az átalakulás 20%-os 

K= 13,02mol– 1 dm3 

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

Megoldás: 
C 6 H 1 2 O 6 – aldóz 



K.L. 73. Egy telített alkoholból 4,18 mg-ot metil-magnézuim-jodiddal kezelve 
1,56 cm3 normál állapotú gáz képződését észlelték. Határozd meg az alkohol moleku-
laképletét és lehetséges szerkezetét! 

Megoldás: 
Az alkoholok Grignard-reagenssel azonos módon viselkednek, mint a vízzel: 

Informatika 

1.15. feladat,  1992/3-4.  sz. 

Egy ország lakosainak száma n. írjunk algoritmust és Pascal programot az ország 
diktátor vezetője ellen lázadó összes lehetséges összeesküvő csoport előállítására! 

(  Nyitrai  Jean  ) 
A szerző  megoldása: 

program puccs; {1.15. feladat,  1992/3-4. sz., Nyitrai Jean,} 

uses Crt; 

var n, i, j, q: integer; 
v: array[ 1 ..100] of  integer; 
a: arrayí 1 ..50] of  string; 

procedure IndexNull; 
var k: integer; 
begin 

fork:=  1 tondov[k]:=0; 
end; 

procedure Kiírás; 
var 1, m: integer; 
begin 

1:=1; 
while v[l] = 0dol:=l + l; 
write('{'); 
for  m := 1 to n-1 do write (a[v[m]],\'); 
write (a[v[n]],'}'); 
writeln; 

end; 

Az alkohol molekulaképlete: C 3H 8O 
lehetséges szerkezete: 

1 -propánol 2-propánol 


