
Fizika 

Az 1994-es egyetemi felvételik  fizika  feladatai: 

Fizika  kar  — fizika  szak 1. 

I. Vezessük le: 
a) egyenletes körmozgást végző  anyagi pont centripetális gyorsulásának 

kifejezését; 
b) a kapilláris emelkedés kifejezését  (Jurin törvénye); 
c) egyatomos ideális gáz kalorikus állapotegyenletét. 

II. a) Határozzuk meg a kalorikus együtthatókat (meghatározás, összefüggés, 
mértékegység)' 

b) Fogalmazzuk meg a mozgási energia megváltozásának tételét anygi pont 
esetében. 

c) í r juk fel  e g y lineáris ha rmonikus oszcil látor k i t é ré sének kife-
jezését, megnevezve az előforduló  mennyiségek fizikai  jelentését 

m . ρ1 = 750 k g / m 3 sűrűségű anyagból készült gömb h1 = 20 m mélységben 
találhatóp2 - 1,2.103 k g / m 3 sűrűségű sós vizű tóban. A testtel függőlegesen  felfelé 
irányuló v1 - 5 m/s kezdősebességet közlünk. Határozzuk meg: 

a) a gömb gyursulását vízben; 
b) azt az időt, amely alatt a gömb a víz felszínére  érkezik és a sebességét 

ebben a pillanatban; 
c) a magasságot amelyre a gömb a víz felszíne  felé  emelkedik. 

Adott: g = 10 m/s és elhanyagoljuk a súrlódásokat. 
IV: 1 = 4 m hosszúságú és a vízszintessel α = 30°-os szöget bezáró rögzített 

lejtő A csúcspontjából szabadon csúszik m = 14 kg tömegű test a = I AB I = 2 m 

távolságon. A test és a lejtő közötti súrlódási együttható ) Határozzuk 

meg: 
a) a test gyorsulását; 
b) a test helyzeti energiáját az A 

pontban az MN szinthez viszonyítva és 
a súrlódási e rő munkáját az IABI távol-
ságon; 

c) mekkora 7o vízszintes erővel kell 
hassunk a testre a B ponttól kezdve úgy, 
hogy a test egyenletesen csússzon 
tovább a lejtő aljáig. 

Adott: g = 10 m/s 2 . 



V. Egy hőerőgép hengerében talál-
ható ideális gáz Ti - 400 K hőmérsék-
leten V1 - 2 1 térfogatú  és F - 10 kN 
erővel hat az S - 200 c m 2 felületű 
dugattyúra. A gáz a rajzon látható 
módon állandó hőmérsékleten kitágul 
a V 2 - 2,61 térfogatú  2-es állapotig, majd 
összenyomjuk a 3-as állapotig állandó 
nyomáson, ahonnan visszatér kezdeti 
állapotába izochor állapotváltozással. 
Határozzuk meg: 

a) az állapothatározókat az 1, 2, 3 állapotban; 
b) az l -es és 3-as állapotoknak megfelelő  termikus sebességek arányát; 
c) az 1-2-3-1 körfolyamat  során elért szélső hőmérsékletek között Carnot-cik-

lus szerint működő hőerőgép hatásfokát. 

Fizika  kar  — fizika  szak II. 

I. Jelentsük ki: 
a) az elektrolízis törvényeit; 
b) a fénytörés  törvényeit; 
c) Bohr posztulátumait. 

n . írjuk le, megadva a szereplő mennyiségek fizikai  jelentését: 
a) váltakozó áramú soros RLC áramkör impedanciájának kifejezését; 
b ) Young-interferencia  esetén a sávköz kifejezését; 
c) mozgó részecskékhez rendelt de Broglie hullám hullámhosszának 

kifejezését. 
m . Két pontszerű test, amelyeknek elektromos töltése q1 - 1 mC és q 2 - -2 

mC légüres térben r = 2 m távolságra található. Határozzuk meg: 
a) az elektromos térerősséget a két töltés közötti távolság felezőpontjában; 
b) az elektromos potenciált a két töltés közötti távolság felezőpontjában; 
c) mekkora távolságra található az l-es testtől, a két testet összekötő 

egyenesen az a pont, amelyben az elektromos térerősség zérus. 
IV. Síkhomorú lencse görbületi sugara 10 cm és anyagának törésmutatója 1,5. 

A lencsétől 20 cm-re 8 cm magas tárgy található. 
a) Határozzuk meg a keletkezett kép helyzetét, természetét és nagyságát. 
b) Az adott lencsével, ugyanazon a főtengelyen  elhelyezve, érintkezésbe 

hozunk egy másik, az előzővel azonos lencsét, homorú oldalaikkal egymás felé 
fordítva.  A lencsék között maradt szabad teret (hézagot) 1,8 törésmutatójú 
folyadékkal  töltjük ki. Határozzuk meg a keletkezett kép helyzetét, természetét 
és nagyságát ebben az esetben, ha a tárgy az eredeti helyzetében marad. 

c) A lencséket vékony lencséknek tekintve rajzoljuk le a sugármenetet 
mindkét esetben. 

V. Kezdetben nyugalomban levő 210
84Po atommag alfa-bomlás  eredményeként 

106
82Pb atommaggá alakul át. 

a) Adjuk meg a bomlási reakciót; 



b) Számítsuk ki a reakcióenergiát; 
c) Számítsuk ki a kibocsátott alfa-rész  mozgási energiáját és a reziduális mag 

visszalökódési energiáját. 
Adott: mp 0 - 209,9829 u; mPó - 205,9745 u; mα - 4,0026 u; 1 u .c 2 - 931,5 MeV 

Kémia 

K.G. 99. Milyen töménységű az a konyhasó oldat, amelynek 10,5 grammjában 
2,1 g só van feloldva?  mennyi sót kell még feloldani  benne, hogy 25 %-os 
töménységűvé váljék az oldat? 

K.G. 100. Hány molekula vízzel kristályosodik a nátrium-szulfát,  ha a 
kristályos só víz tartalma 55,9 %. Mekkora a kristályos só százalékos oxigéntar-
talma? 

K.G. 101. Egy saválló ötvözet készítésekor nikkelt krómmal 4:1 tömegarány-
ban kevernek. Mekkora a nikkel és króm atomok számának aránya az ötvözet-
ben? 

K.G. 102. A vízmentes kálcium-klorid erősen higroszkópos anyag (jó 
vízmegkötő). Mólonként hat mól vizet tud megkötni. Hány g vizet lehet megkötni 
40 g kálcium-kloriddal? 

K.G. 103. A gumiipar három szükségletét a metán tökéletlen égetésével 
biztosítják. A metán földgázból  nyerhető. Egy tonna korom gyártására milyen 
térfogatú  földgáz  stükséges, ha az 96 térfogatszázalék  metánt tartalmaz, s a 
s zennyeződése i n e m tar talmaznak szenet molekulá jukban? (Az eljárás 
körülményei között 4 mólyni gáz térfogata  24 1.) 

K.L. 148. Nevezd meg azt az álként, amely molekulájában nincsen m á s o d -
rendű szénetom, s brómozásakor 0,7 grammja 2,3 g telített termékké alakul. 

K.L. 149. Egy telített monokarbonsavból 200 ml semlegesítésére 200 ml 1,5 
mólos nátrium-hidróxid oldat szükséges. Számítsd ki a sav százalékos széntar-
talmát! 

K.L. 150. Elégetve 0,2 mólnyi álként, 26 grammal több széndioxid keletkezik 
mint víz. írd fel  az alkén szerkezetét tudva, hogy az égetéshez felhasznált 
anyagmennyiségnek savas közegben történő részleges oxidációjára 80 ml 4 
moláros KMnC>4 oldatra van szükség, s két geometriai izomérje lehet. 

K.L. 151. Számítsd ki 100 1 benzol gőz égéshőjét standard körülményekre 
vonatkoztatva, ha kJ/mól. 

K.L. 152.373 g jódot és 8,2 g hidrogént melegítenek egy 500 literes edényben. 
Az adott hőmérsékleten a rendszer egyensúlyi állapotban 360,5 g jód-hidrogén 
található. Mi történik, ha a rendszerbe még 100 g jódot és 2,5 g hidrogént 
adagolunk? Határozd meg az edényben az adott körülmények között az elegy 
összetételét! 

K.L. 153. A propionsav savállandója 1,32.10-5. Mekkora a 0,1 M-os oldat pH-ja, 
Mennyi nátrium-propionátot kell oldani 1 dm oldatban, hogy annak pH-ja 1,5 
legyen' 


