
K.G. 98. 100 g 20°C hőmérsékletű víz 109 g szilárd nátrium-hidroxidot képes 
feloldani.  Az adott körülmények között a telített oldat sűrűsége 1,54 g/cm3. 
Határozd meg a telített nátrium-hidroxid-oldat moláros koncentrációját. Milyen 
arányban kéne vízzel hígítani, ha 0,1 moláros oldatot szeretnénk készíteni (ρVíz 
- 1 g/cm3)? 

K.L. 142. Egy zárt edényben PH3 gázt hevítenek. Az adott hőmérsékleten az 
egyensúlyi gázelegy 30 térfogatszázaléka  hidrogén. Milyen hatásfokkal  bomlott 
a melegített gáz, ha a reakcióban foszforgőz  található hidrogén és az el nem 
bomlott foszfin  mellett. Az egyensúlyi állapotra határozzuk meg a gázelegy 
tömegszázalékos összetételét! 

K.L. 143. Mekkora a moláros koncentrációja annak a hidrogén-fluorid  oldat-
nak, amelyben a fluorid-ionok  töménysége háromszorosa a bomlatlan HF 
molekuláknak. A hidrogén-fluorid  savállandója 7,2 10~4 mol/dm3. Határozd meg 
a hidrogénfluorid  disszociáció fokát  is! 

K.L. 144. Határozd meg, hogy milyen térfogatú  0,lM-os oxálsav oldatra van 
szükség 200 cm3 22°NK-el jellemezhető vízből az összes keménységet okozó 
ionok megkötésére, ha 1°NK, német keménységi fokot  1 dm 3 oldatban 10 mg 
CaO-dal egyenértékű Ca2 + és Mg2+ ionok okoznak. 

K.L. 145. Összekeverünk 0,2 1 10m-os etilalkohol oldatot 0,3 1 8m-os ecetsav-
oldattal. Tömény kénsavból keveset öntünk az elegyhez, s hosszabb időn át 
visszafolyós  hűtővel melegítjük. Tudva, hogy az észterezési reakció egyensúlyi 
állandója 4, határozzuk meg: 

a) az egyensúlyi elegy moláros töménységét, ha az oldatok elegyítésekor 
történő térfogatváltozás  elhanyagolható 

b) az egyensúlyi elegyben található észter, alkohol és ecetsav tömegét 
c) az ecetsav és etilalkohol átalakulási fokát. 
K.L. 146. 50 cm3 térfogatú  oldat hangyasav és ecetsav elegyét tartalmazza. 

Ezek mennyiségének meghatározásához 25 cm3 0,4n-os NaOH oldatra, illetve 20 
cm3 0,5n-os KMnO4 kénsavas oldatára volt szükség. Határozzuk meg mindkét 
savkomponens normalitását a vizsgált oldatban. 

K.L.147. Egy gázkeverékben a szénmonoxid, széndioxid és levegő tér-
fogataránya  1:2:3. Egy adott mennyiségű keverékben zárt térben szikrát ger-
jesztenek. Határozzuk meg az égés után a gáztérben az elegy mólsavszázalékos 
összetételét tudva, hogy az eredeti keverékben jelenlevő levegő 20 tömeg-
százaléka oxigén volt, a többit nitrogénnek tekintjük. 

a K.L. 145 -147. feladatok  szerzője Horváth Gabriella-tanárnő- Marosvásárhely 

Informatika 

1.43. írjunk olyan programot, amely bármely, 1901 és 2100 közötti év naptárát 
ki tudja írni! Használjuk fel  azt a tényt, hogy 1901. január elseje keddre esett. A 
naptár külalakja legyen szép, fordítsunk  gondot a kiírásra! 

Egy tanács: egyszerűbb a naptárt a kiírás előtt szövegek soraként létrehozni. 



1.44. írjunk egy programot, amely kirajzolja a (0,0) origóból észak felé  induló, 
100 elemből álló, jobbra tekeredő, legszűkebb csigavonalat! A csigavonal elemei 
egységnégyzetek. A csigavonal minden egyes elemének kell, hogy legyen egy 
közös oldala mind az őt közvetlenül megelőzővel, mind az őt közvetlenü 
követővel; azonban a csigavonal más mezőivel nem lehet sem közös oldala, sem 
pedig sarka. A feladatot  azzal nehezíthetjük, hogy a síkon barikádokat helyezünk 
el, amelyeket a csigavonalnak ki kell kerülnie. 

1.45. A palindrom olyan szöveg, amely balról jobbra és jobbról balra olvasva 
azonos. A betűk között tetszőleges helyen szóközök és egyéb központozó 
karakterek lehetnek, hogy minél érdekesebb palindromokat kapjunk. 

A múlt századot idézi ez az angol palindrom: „a man, a plan, a canal: panama". 
A valószínűleg legismertebb magyar palindrom pedig ez: „indul a kutya s a 

tyúk aludni". 
írjunk olyan programot, amely beolvas egy sort és eldönti, hogy a sor betűi 

palindromot alkotnak-e! 
1.46. A titkosírás egyik egyszerű módszere szerint a betűket és szóközt néhány 

hellyel ciklikusan eltoljuk. Ha pl. 3 hellyel léptetjük el az angol ábécét, akkor a 
helyett d-t,  b helyett e-t, z helyett b-t, szóköz helyett c-t stb. írunk. 

írjunk olyan programot, amely a beolvasott szöveget egymás után 26-szor 
kiírja, miközben az angol ábécét 1, 2, . . . , 26 hellyel elléptetni! Próbáljuk ki a 
programot a következő két szöveggel: frtvhggrtblthoyktmaythwyug",  „zerdi-
domdidrizixdriqdmwqivm"! Az elsőnek angolul, a másodiknak magyarul van 
értelme. 

1.47. írjunk olyan programot, amely beolvas egy egész számot, és kiírja a neki 
megfelelő  római számot. 

I. 48. írjunk olyan programot, amely beolvas egy római számot, majd kiírja a 
megfelelő  tízes számrendszerbeli számot! 

I. 49. A körlistákat vagy gyűrűket (1. az ábrát) általában ún. listafejjel  együtt 
adják meg. Mi célt szolgál az ilyen fej  bevezetése? írjunk eljárásokat a 
gyűrűbeszúrásra, -törlésre, és adott kulcsú elem keresésére! Először tegyük fel, 
hogy létezik a listafej,  majd végezzük el ugyanezt fej  nélkül is! 

I . 50. írjunk olyan programot, amely beolvas egy több sorból álló szöveget, 
majd megszámlálja és függőleges  oszlopokból álló hisztogram formájában 
megjeleníti az egyes betűk előfordulási  gyakoriságát! A függőleges  méretet úgy 
válasszuk meg, hogy a legnagyobb oszlop éppen elférjen  a képernyőn! 


