
For I:=l to F_Hossz do 
If  N o l Then F_Rajzol(N-l,K+Szog[i],F_Hossz) 

Else RajzoKK+SzogtiD; 
End; 

{Főprogram} 

BEGIN 
Init; 
X:=20; 
Y:=GetMaxY div 2; 
Szog:=Fraktal[Tipus]; 
F_Rajzol(Lepes,0,Hossz[Tipus]); 
Readkey; 
CloseGraph; 

END. 

Feladatmegoldók  rovata 

Kémia 
K.G. 114. Különböző tömegarányban olvasztottak ónt és ólmot: 
a.) 20g ólom + l0g ón; b.) 20g ón + l0g ólom 
Melyik keverékben van több fématom?  Miért? 
K.G. 115. Szirup készítésekor vízben cukrot (molekulaképlete: 

C12H22O11) oldanak. A híg szirup 10 tömegszázalékos, a tömény szirup 
60 tömegszázalékos cukoroldat. Melyikben van több molekula? 

K.G. 116. 6,62g ólom(II)-nitrátot hevítve bontanak úgy, hogy az ólom(II)-
oxid mellett keletkező gázokat fél  liter vízben veszteség nélkül felfogják.  A 
teljes reakció után milyen jellegű az oldat, s mekkora a töménysége, ha a 
gázok oldódását kisérő térfogatváltozást  elhanyagolhatónak tekintjük? 

K.G. 117. Zárt tartályban 20 mólnyi levegő van, amelynek az 
összetételét a következő módon fejezte  ki az elemzést végző vegyész: 20 
mólszázalék oxigén, 79 mólszázalék nitrogén, s széndioxid és víz azonos 
molekulaszámban. A tartályban 2,4g szenet égettek el. Feltételezve, hogy 
a szén tökéletesen elégett, állapítsd meg a tartályban a gázelegy tömeg-
százalékos összetételét. 

K.G. 118. Egy vegyület molekulái csak szén és hidrogén atomokból 
épülnek fel.  lOg-ja 6,125 d m 3 térfogatot  foglal  el olyan állapotban, 
amelyben 32g oxigén térfogata  24,5 d m 3 . Elemezve az anyagot, megál-
lapították, hogy tömegének 10%-a hidrogén. írd fel  a molekulaképletét, 
s próbáld megállapítani a szerkezetét. 



K.L. 162. Laboratóriumban 5,2 g benzidinből kiindulva 12 g 
kongóvörös Na-sóját nyerik. Hány százalékos a reakció hozama? Az adott 
körülmények között milyen mennyiségű 1 -amino-4-naftalinszulfonsavra 
van szükség, ha azt sztöchiometrikus arányabn adagolják? 

K.L. 163. Milyen mennyiségű 10%-os oleumra van szükség és mennyi 
anionos detergens állítható elő 500 kg dodecilbenzolból (DB), ha 
kétszeres savfelesleggel  dolgoznak, a sóképzés NaOH-dal történik és 
5%-os veszteség lép fel? 

K.L. 164. Az izopentán fotokémiai  klórozása olyan termékelegyhez 
vezet, amely 45% primér, 33% szekundér és 22 % tercier monoklórszár-
mazékot tartalmaz. Határozzuk meg a primér, szekundér és tercier C-H 
kötések relatív reakcióképességét a klórozási reakcióban. 

K.L. 165- CH2=CH-CH=CH2 + HBr —> X 
CH2=CH-CH=CH2 + HBr Y 

párhuzamos reakciókban a keletkezett X és Y termékek izomérek és a 
folyamatok  sebességi állandóinak értékei: k x - 8 1 0 - 2 l /mól s (az első 
reakcióra) és k y = 2 10~2 l /mól s (a második reakcióra). 

Határozzuk meg a termékek százalékos összetételét és ennek alapján 
az X és Y izomérek szerkezetét. 

K.L. 166. Állítsuk a metánt és a monoszubsztituált halogénszármazékait 
a megfelelő  sorrendbe a következő tulajdonságok alapján: 

a) olvadás- és forráspont  értékek 
b) heterolítikus disszociációs energia 
c) képződéshők (C+2X2(g) reakciókra) 
d) dipólusmomentum 
e) SN1 mechanizmusú reakció sebessége 
D polarizálhatóság 
g) sűrűsségük cseppfolyós  állapotban. 
A sorrend kialakulását minden esetben indokoljuk meg! 

(A K.L. 162 -166 . feladatok  szerzője Horváth Gabriella-Marosvásárhely) 

Irinyi János Középsikolai Kémiaverseny 
megyei döntője - Magyarország 

1. A fémnátrium  klórgázba téve reakcióba lép vele és fehéren  felizzik. 
1,000 g nátrium reakciójához 600 c m 3 térfogatú  edényt standardállapotú 
klórgázzal töltünk meg. Számítsa ki, hogy elegendő-e a klórgáz a 
reakcióhoz! Adja meg, hogy melyik anyagból maradt a reakció után és 
hány %-os ez a felesleg! 

Számítsa ki, az alábbiakban felsorolt  adatok alapján, hogy mekkora 
hőváltozás kíséri az 1 gramm nátrium reakcióját! 


