
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' 


