
procedure TARTALOM; 
var Info:  SearchRec; 

i : integer; 
c : char; 
ut : string; 

begin 
write('Dir mask:'); ReadLn (ut); 
Clr Ser; 
i := -1; if  ut ="then ut :='*.*'; 
FindFirst (ut,Arehive1Info); 
while DosError = Odo 
begin 

i:=i+l; 
Gotoxy( (i div 25)* 15+1, l+imod25); Write(Info.Name); 
FindNext(Info); 

end; 
if  i=-l then begin 

Gotoxy( 1,1); WriteLn ('Üres könyvtár!'); 
end; 

Gotoxy (60,25); WritefÜss  le bármit!'); 
Repeat until KeyPressed; e:=ReadKey; {Elnyeli a begépelt karaktert} 

end: 

IX. osztály 

1. Két úszó a folyópart  ugyanazon pontjából egyszerre indul, hogy átjusson a túlsó 
part szemközti pontjába. Az egyik végig a két pontot összekötő egyenes mentén úszik, 
a másik, akinek az úszási sebessége azonos a társáéval a partra merőleges irányban 
úszik, majd a parton szalad vissza a lefele  sodródási helytől a szemközti pontba, ahova 
a társával egyszerre érkezik meg. Mekkora sebességgel kell szaladjon a parton az úszó, 
ha az úszási sebességük 2,5 km/h, a folyó  sodrási sebessége pedig 2 km/h? 

2. Kavicsot 20 m/s kezdősebességgel a vízszinteshez viszonyítva 60°-os szög ala tt 
hajítunk el. Lévén, hogy egy görbe bármely pontjának a környezetéhez hozzásimulhat 
egy adott sugarú kör, határozzuk meg a kavics pályájának legmagasabb pontjához 
tartozó görbületi sugarat, valamint e görbületi sugár időbeli függvényét! 

3. h magasságú, S1  alapterületű benzinkanna színültig tele van benzinnel. Számít-
suk ki a benzinszint mozgásának a gyorsulását a kannában és ábrázoljuk a gyorsulást 
grafikusan  a szintcsökkenés függvényében,  miközben a benzint egy 3h hosszúságú 
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leszívócsővel átszívjuk egy üres kannába úgy, hogy a leszívócső egyik vége a teli kanna 
aljáig ér le, a másik vége az üres kanna szájához lóg le. A cső keresztmetszete Sz-

X. osztály 
1. v mol egyatomos ideális gáz kezdeti A állapotából (PA, VA) a végső B állapotba 

való jutásakor (ΡB = PA/2, V B = 2 VA) a p – V koordinátarendszerben egyenessel 
ábrázolható állapotváltozást szenved. Számítsuk ki: 

a) a gáz maximális hőmérsékletét; 
b) a folyamat  során cserélt hőmennyiséget; 
c) visszavihető-e a gáz a B állapotból az A -ba adiabatikus módon? 
d) tüntessük fel  a p – V diagramon azt a szakaszt, amelyet a gáz negatív mólhője 

jellemez; 
e) melyik állapotában maximális a gáz entrópiája? 

2. Egyenlő hosszúságú és keresztmetszetű sorosan kapcsolt rézdrót és vasdrót 
közül ugyanakkora elektromos áram hatására a vas olvad el hamarabb, holott az 
olvadáspontja sokkal magasabb, mint a rézé. Ismerve a két fém  jellemzőit: 

sűrűség 8920 kg/m3 (réz), 7860 kg/m3 (vas) 
fajhő  385,2 J/kg K (réz), 464,7 J/kg K (vas) 
olvadáspont 1083°C(réz), 1536°C(vas) 
fajlagos  ellenállás 1,78 exp(-8) (réz), 1,5 I 0 - 8 ílm (vas) 
a fajlagos  ellenállás hőfoktényezője  3,92 exp(-3) 1/°C (réz), 6,1 exp(-3) 1/°C (vas). 
Igazoljuk számításokkal a fenti  tényt! 

3. Kapcsoljunk párhuzamosan n darab különböző jellemzőjű áramforrást: 
(E1 ,r1), (E2 ,r2),... (En,rn). Határozzuk meg a sarkon fellépő  feszültség  értékét terhelés 
nélkül, illetve R terhelőellenálláson is. 

XI. osztály 
1.1 m hosszú alumínium rudat függőlegesen  tartunk, majd ráejtjük egy masszív 

acéltömb vízszintes felületére,  ahonnan visszapattan. Ismerve az alumínium sűrűsé-
gét (2700 kg/m3), rugalmassági moduluszát (6,75 1010 N/m2), számítsuk ki, hogy 
mennyi ideig érintkezik a rúd vége az acéltömbbel! 

2. A megadott áramkör R,L és C elemét sorosan ugyanarra a feszültségforrásra 
kapcsoljuk, mint a megadott kapcsolást, azt tapasztaljuk, hogy az áramerősség a 
feszültséggel  fázisban  van. Ha ugyanarra az U feszültségforrásra  csak a kapcsolás 
egyik R és L elemét kötjük sorosan, a feszültség  és az áramerősség közötti fáziselto-
lódás π/4 lesz. Az l-es ágban található R = 2 Cl  ellenállású vezetőn P1 =2 W teljesít-
mény szabadul fel.  Határozzuk meg: 



a) a mellékágakban és a főágban  az áramerősség effektív  értékét, valamint az 
áramkörre kapcsolt feszültség  effektív  értékét; 

b) a kondenzátorra eső feszültség  effektív  értékét; 
c) az áramerősség és a feszültség  közötti fáziseltolódást; 
d) az áramkör aktív és reaktív teljesítményét; 
e) melyik esetben folyna  nagyobb effektív  áramerősség: a soros RLC, vagy a soros 

RL áramkörben? 
f)  Mekkora lesz a főágban  az áramerősség, ha egy párhuzamosan kötött LC tagot 

kapcsolunk az áramforrásra? 
g) Számítsuk ki a B és C pontok közötti áramkör impedanciáját. 

3. Magyarázzuk meg (rajzban is) a szivárvány keletkezését, az ív kör alakját, a 
színek sorrendjét és erősségét mindkét ív esetében! (Főszivárvány, mellékszi várván y.) 

Fizika feladatok 

F.G. 43. Az 1000 kg tömegű autóra 500 N állandó erő hat, és vízszintes talajon 
állandó sebességgel halad. 

a) Mekkora a súrlódási erő értéke? 
b) Mekkora lenne az autó gyorsulása, ha rá 1000 N erő hatna? 
c) Mekkora húzóerőre lenne szükség ahhoz, hogy állandó sebességgel haladjon 

felfelé  egy 1/20 hajlású lejtőn? 

F.G. 4 4. Ismerve, hogy az 1. dinamométer 0 N erőt, a 2. azonos dinamométerek (I. 
helyzet) 0,4 N erét, a 3. azonos dinamométerek (II. helyzet) 1,5 N erőt, míg a III. 
helyzetű 2. dinamométerek 4 N erőt mutatnak, határozzuk meg a dinamométerek 
súlyait. 

F.G. 45. A 8300 kg tömegű, c = 900 J/kg Kfajhőjű  szilárd test 1000 m magasról 
szabadon esik az 5 x 4 x 1 méretű, vizet tartalmazó medencébe (CVÍZ = 4180 J/kg K). 
Feltételezve, hogy a test teljes mechanikai energiája hővé alakul, határozzuk meg 
mennyivel változik a rendszer hőmérséklete? 



F.G. 4 6. Az ábra szerinti kapcsolásoknál a mereven összekötött csúszóérintkezők 
kezdetben az azonos ellenállások közepén helyezkednek el. Milyen változást mutat-
nak az ampermérők, ha a csúszó érintkezőket lassan jobbra, illetve balra mozgatjuk? 

F.G. 4 7. Adott két azonos méretű rúd. Az egyik állandó mágnes, a másik lágyvas. 
Hogyan lehet eldönteni, hogy melyik a lágyvas? 

F.G. 48. Aq1 = 1 0 - 5 C töltésű és m 1 = 10 g tömegű testek k = 10-2 N/m állandójú 
rugóra erősítjük. Alája ugyanabban a függőleges  síkban, szipimetrikusan elhelyezzük 
a q 2 = q 3 = - 1 0 - 5 C töltéseket. Egyensúlyi állapotban a három töltés a 10 cm oldalú 
egyenlőoldalú háromszög csúcsaiban helyezkedik el. Mekkora a rugó megnyúlása? 

F.G. 4 9. Mekkora szög alatt esnek a napsugarak a függőleges  helyzetű, 1 m széles, 
2 m magas lapra, ha az árnyéka négyzet. 

F.L. 89. 938 MeV nyugalmi energiájú protonnal 47 MeV mozgási energiát köz-
lünk. Hány százalékkal nő a tömege? 

F.L. 90. Az AB alumínium rúd végpontjai yA = 0,1 sin 60 π t(m), illetve 
yB = 0,2 sin 60π t(m) törvény szerint a rúd hossza mentén rezének. Ha az alumínium 
sűrűsége p = 2700 kg/m3, a Young-modulusz E = 6,8 109 N/m2, határozzuk meg: 

a) a rezgések frekvenciáját, 
b) a rúdban terjedő hullámok fázisse-

bességét, 
c) a rúd hosszát, ha ennek egy pontjába 

érkező hullámok egyenlete 
y1 = 0,1 sin (60 π t - π/3) és y2 = 0,2 sin (60 

πt-π/6) . 
F.L. 9 1 . Hajszálcsövet, függőleges 

helyzetben, nedvesítő folyadékba  helye-
zünk úgy, hogy a csőnek a folyadékból  kiál-
ló része kisebb legyen mint a h kapilláris 
emelkedés. Az következne, hogy a csőből 



álandóan áramlik felfelé  a folyadék,  és állandóan meghajthatná egy turbinalapátjait. 
Nem így történik. Miért? 

F.L. 92. 100 N súlyú ember 100 emeletes épület 50. emeletén belép a liftbe  és 
rugós mérlegre áll. Amikor a lift  elindul, azt látja, hogy a mérleg 5 s-ig 720 N-t mutat, 
majd 20 s-ig 600 N-t, majd 5 s-ig 480 N-t. Ekkor a lift  megáll. 

a) Az utas a legfelső  emeletre, vagy a földszintre  érkezett-e, 
b) Müyen magas az épület? 
F.L. 9 3 . Az ábra szer in t i kapcsolásnál E = 2V, r = 1Ω, R1 = 2 Ω , R 2 = 4Ω, 

C1 =1μF,C2=2μF.Határozzukm^akondenzátorokbanfelhalmozott  töltéseket,ha: 
a) a K kapcsoló nyitott 
b) ha zárt helyzetben van. 

F.L. 94. Egy RLC soros áramkör jósági tényezője V2/3. v = 50 Hz frekvencián 
impedanciája 100 Ω, aktív teljesítménye 346,4 W, míg reaktív teljesítménye 200 
VAR. Határozzuk meg: 

a) Az áramkör sarkain mért feszültség  és az áramerősség közötti fáziseltolódást, 
b) a mérhető feszültségek  és az áramerősség értékeit, 
c) a kondenzátor kapacitását és a tekercs induktivitását. 

F.L. 9 5. Fénysugár olaj és üveg határfelületén  halad át, amelyekben a fénysebessége 
v1, illetve V2. Adjuk meg a törési és beesési szögek arányát a v1 és V2 függvényében. 

Kémia f  eladatok 

K.G. 88. Egy alumíniumból készült lemez tömege 0,27 g, az ugyanolyan méretű, 
1 cm2 felületű  és 0,1 cm vastagságú ezüst lemez tömege 1,05 g. Melyikben szorosabb 
illeszkedésűek az atomok? (tekintsétek ismertnek a két fém  atomtömegét.) 

K.G.89.150g 10 %-os bárium-hidroxid oldattal müyen tömegű 25 %-os kénsav-
oldatot kell elegyíteni ahhoz, hogy a keverék semleges legyen? Milyen és mekkora 
mennyiségű anyag keletkezik? Mennyi vizet kéne elpárologtatni, hogy vízmentes ter-
méket kapjunk? 

K.G. 90. 1 g vegytiszta szenet és 2 g vegytiszta ként elégetünk. Melyik változás 
során volt szükség több oxigénre? Melyik esetben nagyobb a keletkezett termék 
anyagmennyisége? 

K.G. 91. 8,7 g mangán-dioxidra 40,55 g tömény (36%-os) sósav-oldatot töltünk. 
A keletkező gázállapotú terméket 5,06 g felmelegített  nátriumra vezetjük. A teljes 
reakció után 100 g vizet töltünk az anyag-elegyhez. Határozzuk meg a keletkező 
oldatok minőségi és tömegszázalékos összetételét! 

K.G. 92. 254 g elegy NaHCO3 és Na2CO3 keverékét tartalmazza. Az elegyet 
tömegállandóságig hevítve 15,5 g tömegcsökkenést észleltek. Mekkora volt a két 
anyag mólaránya az eredeti elegyben? 

K.G. 93. Összeolvasztanak 5 g vegytiszta ként 5 g vegytiszta vassal. Az olvadék 
kihűlése után 20 %-os sósavoldatot töltenek rá az ábrán látható berendezésben. Álla-
pítsuk meg, mi fog  történni! 



a. b. c. 
Miben különböznek az észleltek, ha a kén 50 %-os tisztaságú és a vas 98 %-os 

lenne? Mekkora kell legyen a c) edényben a függőleges  cső térfogata  ahhoz, hogy a 
feladat  feltételeinek  megfeleljen?  (Tekintsük a légköri nyomást 1 atmoszférának  és a 
levegő hőmérsékletét O0C-nak.) 

K.L. 131. Kvantumkémiai számítások azt mutatták, hogy létezhet a 114-es 
atomszámú E elem, amelynek egyes izotópjai nagyon stabilak. 

a) Állapítsd meg ennek az elemnek a helyét a periódusos rendszerben! Hogyan 
neveznéd meg a Mendeleev-féle  nomenklatúrát használva (pl. gallium = ekaalumíni-
um)? 

b) Oxidálva, a magasabb vegyérték állapotú oxidjának előállításakor az E próba 
tömege 10,73 %-al nőtt. Számítsd ki az 114É atomtömegét! 

c) Tudva, hogy az E két izotóp keveréke, amelyek tömegszáma egy egységben 
különbözik, határozd meg a két izotóp tömegszámát és előfordulási  százalékát a ter-
mészetes elemben! 

(Megyei olimpia, 1989) 
K.L. 132. Az A anyag vegyelemzésekor egy 0,312 g tömegű próba égetésekor 

0,60 g CO2-t és 0,324 g vizet kaptak. Oxigénre vonatkoztatott sűrűségét 3,25-nek 
mérték. Amennyiben egy 416 mg-os tömegű próbát fölös  nátriummal kezeltek 89,6 
ml normálállapotú hidrogén képződését észlelik. Megállapították, hogy az A kénsav-
val nem képes intramolekuláris vízvesztésre. Határozd meg az A szerkezeti képletét! 

K.L. 133. Egy 0,75 g tömegű, szennyezett vaspróbát kénsav-oldattal oldottak és 
100 ml-re hígították. Ebből az oldatból 25 ml-t 16,2 ml olyan oldattal titráltak, amely 
1 dm -ben 10g feloldott  K2Cr2O7-ot tartalmaz. Írd fel  a kémiai változások reakció-
egyenleteit, s számítsd ki a vaspróba tömegszázalékos vastartalmát! 

K.L. 134.Egy zárt edényben PH3 gázt hevítettek. Adott hőmérsékleten 
a 4 PH3 «-» P4 + 6 H2 folyamatban  keletkező egyensúlyi gázelegyben a hidrogén 
tartalom 60 térfogatszázalékos.  Határozd meg, hány százaléka bomlott el a hevített 
foszfor-hidridnek,  ha a reakció körülményei között minden komponens gáz állapotú! 

K.L. 135. Amennyiben 96 %-os kénsavoldathoz azonos térfogatú  vizet adnak, 
akkor a keletkezett oldat sűrűsége 0,826-szorosa az eredetinek (azonos hőmérsékle-
ten mérve), a térfogata  pedig 6,6 %-al kisebb mint az összeöntött térfogatok  összege. 
Számítsd ki a két oldat sűrűségét! 

K.L. 136. A 20°C hőmérsékleten telített Na2CrO4 oldat 1 grammja 8,7 millimol 
KI t oxidál a CrO42- + I-* Cr3 f  +I2 kiegészítendő reakcióegyenlet szerint. Az oldat 
100 grammját 00C hőmérsékletre hűtve 99 g kristályos só válik ki, a megmaradt oldat 
pedig összesen 1,5 mmol jodidot oxidál. 

a) Határozd meg a Na2CrO4 oldhatóságát O0C és 20°C hőmérsékleten! 
b) Hány mólnyi kristályvizet tartalmaz mólonként a kivált só? 
(a  K.L.133.  – 136 feladatok  a Középiskolai  Kémiai  Lapok 1992/1  alapján, az 

1994-es Irinyi  Kémiaverseny  megyeközi  selejtezőjén  adott  feladatok) 



K.L. 137. Rendelkezésedre csak metán, benzol és bármilyen szervetlen anyag áll. 
Hogyan állíthatnál elő mono-, di- és trifenil-metánt?-

K.L. 138. Egy alkohol teljes elégetésére szükséges oxigén anyagmennyisége azo-
nos volt a keletkezett széndioxid, illetve a víz mennyiségével, mólokban mérve. Hány 
szénatomot tartalmazhat a legegyszerűbb molekula, amely kielégíti a feladat  feltéte-
leit? Mi lesz az alkohol molekula- és szerkezeti képlete? 

K.L. 13 9. A C 7 H 8 O 2 molekulaképletű anyagból 3,10 grammnyi próba 25,0 ml 
2N NaOH oldattal semlegesíthető, vagy 1,15 g Na-al képes reagálni gázképződés 
közben. írjuk fel  a lehetséges szerkezetét! 

K.L. 140. Mekkora a belsőenergia változás 1 mólnyi propán égésekor, ha. az 
entalpiaváltozás -2058 kJ? 

K.L. 141. Az alkil-monokarbonsavak karboxilcsoportjának szénatomja csak 
nagyon erélyes körülmények között oxidálható tovább (alkáli-ömlesztés, anódos oxi-
dáció). A homológ sor egyik tagja mégis könnyen, még Tollens-reagenssel is oxidál-
ható széndioxiddá. Melyik ez a vegyület? Minek következtében oxidálható 
könnyebben mint a homológ sor többi tagja? Milyen térfogatú  1 M-os Tollens-reagens 
oldat szükséges ahhoz, hogy 0,1 mólnyi savat teljesen feloxidálhassunk? 

Informatika 

1. 3 6. A számegyenesen N számpárral N szakaszt határozunk meg, amely Ief  edi a 
számegyenes megfelelő  részeit. írjunk algoritmust, amely megadja, mekkora részt 
takar a lefedés  a számegyenesen. 

Példa: (-2,5), (7,9), (8,10). Eredmény: 10 
1.37. A szám egyenesen adott N zárt intervallum. írjunk algoritmust amely eldön-

ti, hogy létezik-e legalább két intervallum, amelyeknek van legalább egy közös pontja. 
I. 38. Adott N katona, akiket 1-től N-ig megszámozunk. Adottak az (i,j) kapcso-

latok: „az i katona j-nek felettese".  írjunk algoritmust amely a katonákat sorba ren-
dezi úgy, hogy minden katona valahol a felettese  mögött áll a sorban. Ha egy katona 
nem szerepel semmilyen kapcsolattal, akkor az a sorban állhat bárhol. 

A Nemes Tihamér Számítástechnikai Verseny 
1994. évi, második fordulóján  kitűzött feladatok 

XI.  – XII.  osztály 
1.39. Egy ékezetes betűket használó ábécé (ilyen például a magyar, cseh, spanyol 

stb.) ékezetes betűit két jellel kódoljuk az ékezet nélküli betűvel, s a fölé  írandó éke-
zettel. Például egyes betűk így nézhetnek ki: 

á – a' ö – o: í –iA á –aA é – e' ő – o" 
A használható ékezetek jelei: ' " : A 

Készíts programot, amely a fenti  jelekkel kódolt ékezetes betűket tartalmazó szö-
veget beolvassa egy szekvenciális file-ból,  majd úgy írja ki a képernyőre, hogy a nor-
mál karakterek minden második sorban helyezkednek el, s a fölöttük  levő sor 
megfelelő  helyére kerülnek az ékezetek! A file-ban  levő sorvégek hatására a képer-
nyőn is új sort kell kezdeni. 

Az ékezetek jeleit a szövegben más célra nem használjuk. A szöveg biztosan he-
lyes, az ékezetek alkamazhatóságát nem kell ellenőrizni. 

Példa: 
filé:  E'kezetes betu"ket 

tartalmazó' szöveg. 
kép: 

Ékezetes betűket 

tartalmazó szöveg. 



I. 40. Adott egy (elvileg végtelen) sakktábla. A tábla kockáit egész számpárokkal 
jelöljük. í r j olyan programot, amely beolvassa két kocka koordinátáit, és megadja az 
első kockáról a másodikra való eljutás módját abban az esetben, ha a mozgás mindig 
a sakkbéli lóugrás szabályai szerint történik! A képernyőre írt eredménynek tartal-
maznia kell az összes érintett kocka koordinátáit. 

Megjegyzések: 
a) A megoldásban figyelembe  kell venni, hogy a kiindulási, illetve végkocka na-

gyon messze is lehet egymástól. 
b) Nem kötelező az optimális megoldás megkeresni, de törekedni kell olyan lépés-

sorozat megtalálására, amely közel áll az optimálishoz. 
c) Az érkezési kocka bárhol lehet az indulási kockához képest. 
Az alábbiakban megadjuk a feladat  két lehetséges megoldását abban az esetben, 

ha a (3,7) koordinátájú pontból indulunk és a (10,14) koordinátájú pontba érkezünk: 
(3,7)  (5,8)  (6,10)  (7,12)  (9,13)  (11,12)  (10,14) 
(3,7)  (4,9)  (5,11)  (6,13)  (8,14)  (9,12)  (10,14) 

1.41. Adott egy N xM-es mátrix (1 < N,M < 20), amely egy terület domborzati 
térképét képezi le. (A mátrix pozitív valós számokat tartalmaz, amelyek a megfelelő 
pontok magasságát jelölik.) A mátrix egy adott pontjára ráhelyezünk egy labdát. A 
labda mindig lefelé  gurul; a különböző elfogadható  irányok között véletlenszerűen 
választ. Egy adott kockáról négy irányba lehet továbblépni: a fölötte,  alatta, tőle jobb-
ra, illetve balra levőre (pl. ha a (7,5) kockában vagyunk a (6,5), (8,5), (7,4) és (7,6) 
kockára léphetünk). 

ír j olyan programot, amely beolvassa a domborzati térképet és a labda indulási 
pozícióját, és megállapítja, hogy a labda elérheti-e a térkép szélét (kigurul-e a térkép-
ről) vagy sem. Ha a labda kigurulhat, a program adja meg az (egyik) lehetséges útvo-
nalat, ha nem, akkor jelezze, hogy a labda elakadt. 

A labda által bejárt pozíciókat a program a képernyőn jelenítse meg, számpárok 
formájában,  a koordináták 1 és N, illetve M közöttiek legyenek. A bemeneti adatokat 
tartalmazó állomány struktúrája a következő: 

sorok  száma oszlopok  száma (egy szóközzel elválasztva) 
az első  sor adatai  (egy-egy szóközzel elválasztva) 

az utolsó sor adatai  (egy-egy szóközzel elválasztva) 
indulási  pozíció  sora indulási  pozíció  oszlopa (egy szóközzel elválasztva) 

A feladat  második változatában a labda sebességgel rendelkezik. A labda ekkor 
egy adott kockáról tetszőleges emelkedő irányba is továbbléphet, ha ehhez elegendő 
sebességtartaléka van. Ha a labda N méter magasságból ereszkedik le, akkor a sebes-
sége N m/s-mal nő, ha N métert emelkedik, akkor ugyanannyival csökken (kezdeti 
sebessége 0). A program indulásakor kérdezze meg, hogy az első, vagy a második 
változat szerinti futást  kérjük-e. 

1.42. Egy szűkített LOGO programozáási nyelv az alábbi utasításokból áll: 

forward  hossz – előrelépés hossz lépést az aktuális irányba 
Ieft  szög – balrafordulás  szög fokkal  az aktuális helyen 
back hossz – hátralépés hossz lépést az aktuális irányba 
right szög – jobbrafordulás  szög fokkal  az aktuális helyen 
reset – alaphelyzetbe-állás: üres képernyő, aktuális hely 

a képernyő közepe, aktuális irány a felfelé,  toll a papíron 
penup – toll felemelése 
pendown – toll letevése 
repeat db [utasítások] – utasítások db-szeri megismétlése 

A hossz, a szög és a db tetszőleges egész számkonstansok lehetnek. Az utasításokat 
és paramétereiket legalább egy szóköz vagy sorvégjel választja el egymástól. 



Készíts programot, amely egy szövegfile-ból  beolvas egy, a fenti  utasításokat tar-
talmazó LOGO programot, majd végrehajtja azt! 

Példa: 
file:  reset 

Ieft  90 forward  100 
repeat 4 [ forward  100 right 90 ] 

kép: 

Megoldott feladatok 
Kémia 

K.G. 2 5 . 1 kg 8,5 %-os ezóst-nitrát-oldatba cinklemezt merítünk. Mekkora kell 
legyen a lemez minmális tömege ahhoz, hogy a reakció után az oldat ne tartalmazzon 
ezüstionokat? 

Megoldás:  2 AgNO3+ Zn -» 2Ag + Zn(NO3)2 
m 0 id - 1 kg 
Coid = 8 , 5 % A g N O 3 
mzn = ? 

m A g N O 3 = 85 g 
M A 8 N O 3 = 1 0 8 + 14 + 3 . 1 6 = 1 7 0 
v AgNO3 = 8 5 / 1 7 0 = 0,5 mol; 
VZn = VAgNO3 / 2 = 0 ,25 mol 
m Z n = 0,25.65=16,25 g 

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

Megoldás:  NaOH + HCl = H2OCl 
HlNaOHold=HlHCl old 
CNaOH old = CHCI old = 1 MOL/1 
MNaOH > MHCI PNaOH old > PHCl old 

==> azonos tömegű oldatok nem azonos anyagmenniséget fognak  tartalmazni, a NaOH 
oldatban kevesebb hatóanyag lesz, mint a HCl oldatban. Ezért az azonos tömegű 
oldatok elegyítéséhez az elegy savas kémhatású lesz. 

K.G. 4 6. Mekkora a térfogata  O0C hőmérsékleten és 1 atm nyomáson 1,5 g olyan 
oxigéngáz próbának, amely 15 térfogatszázalékban  ózonnal szennyezett? 

Megoldás:  , 
nigázelegy= l , 5 g 
Cgázelegy = 1 5 t f % 0 3 
Velegy = ? 
Egy mólnyi gázelegy térfogata:  22,41, ebből 15 tf%  O3 ; 22,4.0,15 = 3,36103 
85 tf%  O 2 ; 22,4.0,85 = 19,04102 
1 mólnyi gázelegy tömege: mo 2 + m o 3 = 34,4g 

(Mo2 = 32g/mol;Mo3 = 48 g/mol) ) 
22,4 I O 2 32g 
19,041 m 0 2 = 27,2 5 


