
Megállapították, hogy a repedés terjedését a szilikát típusú üvegtárgy 
környezetének víztartalma növeli. Ezt a tényt hasznosítják az üvegvágók, 
amikor a megkarcolt üvegfelületet megnedvesítik üvegvágáskor, vagy az 
indián harcosok a kovakőből pattintással készített nyílhegyeiket könnyeb-
ben tudták készíteni, ha a kovakövet először gőzölték. 

A víz hatását az üvegtörésnél, vágásnál könnyen magyarázhatjuk, ha 
annak szerkezetét vizsgáljuk. A szilikát alapú üvegekben a szilicium-ato-
mokat oxigén-atomok tetraéderesen veszik körül 4.a. ábra. A kvarc 
kristályban ezek a tetraéderek szabályos térhálós szerkezetet alakítanak 
ki. (4.b.), míg üvegállapotban szabálytalan C4.c). 

Máthé Enikő 

Fizika 

F.L. 118. Egy vízszintes s=10cm 2 keresztmetszetű, mindkét végén 
nyitott csőben két, rugóval összekötött, surlódásmentesen mozgatható, 
hőszigetelő és tökéletesen záró dugattyú található. A feszültségmentes 
rugó hossza l=1m és rugalmassági együtthatója k=100N/m. A kezdeti 
állapotban a dugattyúk 1 m-re találhatók egymástól és a levegő hőmérsék-
lete és nyomása a dugattyúk között és azokon kívűl t1=27°C és p o =10 5 

N/m . Határozzuk meg a rugó megnyúlását, valamint a gáz nyomását, ha 
a dugattyúk közti levegőt t2=159°C-ra melegítjük. 

F.L. 119. Egyik végén zárt s keresztmetszetű eléggé hosszú üvegcsövet 
nyitott végével S=3s keresztmetszetű, higanyt tartalmazó edénybe 
merítünk. A művelet során az üvegcsőből annyi levegő távozott, hogy a 
higany szintje az edényben és az üvegcsőben megegyezik. A levegő által 
elfoglalt rész hossza a csőben 1=50 cm, a légköri nyomás H o=750 Hgmm. 
Mekkora lesz a higany szintkülönbsége, ha az edényben található higany 
felületére ható nyomást 1,5-ra növeljük. 

F.L. 120. Az E1 és E2 elektromos feszültségű áramforrásokat az R 
ellenálláson keresztül sorba kapcsoljuk az ábrán látható módon. Ha E1=8V 
az A és B pontok között a VA-VB po-
tenciákülönbség 5V. Megfordítva az E2 

áramforrást az A és B pontok között a 
potenciálkülönbség értéke V'A-V'B=6V 
lesz. Határozzuk meg az E2 elektromos 
feszültséget. 



F.L. 121. R=10 cm sugarú és n törésmutatójú üveggömbre párhuzamos 
fénysugarakból álló, kör keresztmetszetű nyaláb esik úgy, hogy a 
központi fénysugár az üveggömb középpontján halad keresztül. 

a.) Határozzuk meg az üveg törésmutatóját, ha tudjuk, hogy a beesési 
oldalon az üveggömbön keletkezett fényes folt átmérője háromszorosa 
az üveget elhagyó fénynyaláb által létrehozott folt átmérőjének. 

b.) Milyen távolságra található az üveggömbnek, mint vastag lencsének 
a gyújtópontja a gömb középpontjától? 

c.) Mekkora kellene legyen a gömb anyagának törésmutatója, hogy 
szórólencseként viselkedjék? (A nyaláb átmérője elég kicsi ahhoz, hogy 
a feladatot Gauss közelítésben tárgyalhassuk.) 

Informatika 

I.74. Adott n darab szám. Adott k és T számokra határozzuk meg, hogy 
létezik-e k darab szám úgy, hogy összegük kisebb legyen mint T. (k<=n) 

I.75. Adott egy n*n-es sakktábla és egy (x,y) pozíció a táblán. 
Határozzuk meg, hogy a sakktábla minden egyes négyzetétől minimálisan 
hány lóugrással lehet elérni a sakktábla (x,y) pozicíóját. 

(Az I.74. és I.75. feladatokat szerzője Vajda Szilárd egyetemi hallgató) 

Kémia 

Pontverseny általános iskolásoknak: 
Vegyészfejek - Milyen atomok vegyjeleit tartalmazzák a „vegyészfejek"? 

Ha a vegyjel két betűből áll, ezeket egymás mellé, vagy egymásba írtuk. 
A vegyjelek jelölésére csak nagybetűket használtunk. Sorold fel minden 
vegyészfejet alkotó atomfajta nevét ahányszor előfordul az ábrán! 

K.L.179. Az élőszervezet a táplálék elégetésével termel energiát. 1 mol 
glükóz elégetésekor hasznosítható reakcióhő 2800 kJ. 

a.) Egy diétázó egyén hány gramm glükózzal egyenértékű táplálékot 
fogyaszthat, ha a megengedett napi fogyasztható táplálék 2400 cal-val 
egyenértékű? 

b.) Számítsuk ki a meghatározott glükóz oxidációja során elhasznált 
elemi oxigén mennyiségét. 


