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Csíkszereda 

Fizika 

F.G. 62. Az óramutatók (perc, óra) éjfélkor, illetve déli 12 órakor fedik 
egymást. Határozzuk meg, hogy egy nap alatt hányszor és mikor fedik 
újból egymást. 

F.G. 63. A 10 m nyílású hídon állandó, 10 m/s sebességgel egy 30 tonna 
tömegű mozdony halad át. Ábrázoljuk grafikusan a híd tartóoszlopaira 
ható erőket az idő függvényében. 

F.G. 64. Képzeletben jelöljük meg egy pohár víz mindenik molekuláját. 
Öntsük a vizet a tengerbe és várjuk meg a megjelölt molekulák teljes 
el keveredését. Ezután merítsünk a tengerből egy pohár vizet. Az előzőleg 
megjelölt molekulákból hányat találunk a kimerített vízmennyiségben. 
Ismeretes, hogy 18 kg vízben 6,023 1 0 2 6 molekula van, a víz sűrűsége 
1000 kg/m3, a tengerek felszíne 361 1 0 1 2 m 2 , átlagos mélységük 4 103 m, 
a pohár térfogata 250 cm3. 

Veres Áron, Kolozsvár 
F.L. 108. Az ábrán vázolt ho-

mogén lánc akkor kezd csúszni a 
lejtőn a jelzett irányban, amikor a 
lejtőn levő része 1 hosszúságúra 
csökken. Határozzuk meg a lánc 
végsebességét amikor elhagyja a 
lejtőt, tudva, hogy azon súrlódva 
csúszik. (Tételezzük fel, hogy a 
láncnak a lejtőt elhagyó része füg-
gőlegesen mozog.) 

Lázár József, Kolozsvár 



F.L. 109. Egy kocsin 1 m magasságig vízzel telt hengeres tartály van. 
A henger egymással szembenfekvő alkotóin két, azonos 10 cm 2 felületű 
nyílás található, h1 = 25 cm, illetve h2 = 50 cm magasságban. A csapok, 
egyidejű megnyitásakor mekkora és milyen irányú erővel kell hatni a 
kocsira ahhoz, hogy nyugalomban maradjon. 

F.L. 110. Két azonos hosszúságú húrt azonos erőkkel feszítünk ki. A 
húrok átmérőinek aránya 2. Mekkora a húrokban kialakukó saját rezgések 
frekvenciájának az aránya? 

F.L. 112. A 40 V elektromos feszültségű és 5 ohm belső ellenállású 
egyenfeszültség-forrásra 0 és 35 ohm értékek között változó terhelő el-
lenállást kapcsolunk. Ábrázoljuk ugyanazon a grafikonon: 

a) a terhelő ellenállás által felvett teljesítményt, 
b) a belső ellenállás által felvett teljesítményt, 
c) az áramkör teljesítményét 
a terhelő ellenállás értékének a függvényében 

Kémia 

K.G. 119- Tudott, hogy a természetben a hidrogénnek és oxigénnek 
nevezett kémiai elemeknek több izotóp atomja létezik: 

1H, 2H, l 6 O , 1 7 O , 1 8 0 

99,955; 0,015; 99,76; 0,04; 0,20 %-os előfordulási gyakorisággal. 
Ezért feltételezhető, hogy a természetes vizekben különböző tömegű 
vízmolekulák találhatók. 

Határozd meg, hogy hány féle vízmolekula létezhet! 

K.G. 120. Mekkora a tömege annak a vízmennyiségnek, amelyben 
annyi proton található, mint 10 g hidrogénben? 


