
K.L. 190. A 3 pH-jú hangyasav-oldatban a forrniát-anionok 85%-a pro-
tonálódott. 

a.) Mekkora a hangyasav disszociáció-(protolízis)-állandója, és hány mólos 
az oldat? 

b.) Egy csepp 36%-os (m) HCl-oldat hatására a protonálódás foka 90%-ra 
nőtt. Hány cm volt ez a csepp? (p - 1,18 g/cm3) (Cl: 35,5 g/mol) 

(A K.L. 186.-190. feladatok az Irinyi János Középiskolai 
Kémiaverseny 1996-os országos döntőjén szerepeltek) 
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VII. OSZTÁLY 
F.G. 65- Az ábrán megadott rendszer egyensúlyban van. 
a.) Az F erőnek melyik az a leg-

nagyobb illetve legkisebb értéke amely-
nél a rendszer még egyensúlyban ma-
rad? Ismerjük az AB elhanyagolható 
tömegű merev rúd hosszát l=2m, a rúd 
végére erősített gömb tömegét, m=2kg, 
a gömb sugarát, r=20cm, az alátámasztó 
ékek távolságát, d=40 c m és a gravitációs gyorsulás értékét, g=10 m/s 2 . 

b.) Az F erő melyik értéke mellett lesz egyenlő a két alátámasztás visszaható 
ereje és mekkorák ezek az erők 

(Mihail Sandu, Calimanesti) 

F.G. 66. A vízen, részben lemerülve 
úszik egy h magasságú, S keresztmet-
szetű, elhanyagolható tömegű hengeres 
pohár, melynek alján m tömegű, p 
sűrűségű higany található. A pohárba 
lassan vizet töltünk mindaddig mígnem 
a pohár alja le nem süllyed a pohár 
magasságának f-ed részére. Ismerjük a 
víz po sűrűségét és a g szabadesési 
gyorsulást, valamint azt is, hogy a po-
háron kívüli vízfelszín sokkal nagyobb az S-nél. 

a.) A szabad vízfelszínek között mekkora az X szintkülönbség? 
b.) Miként fog változni az a.) pont szerinti szintkülönbség miután a pohárban 

levő víz k-ad része elpárolog? 
c.) Mekkora munkát végez az archimédeszi erő mialatt a pohárból a víz teljesen 

elpárolog (a henger térfogata V=S.h)? 
(Lucian Oprea, Konstanca; Viorel Jiganescu, Bukarest) 



F.G. 67. Két testet egy csigarendszer C1 és C2 végére kötünk. Azt tapasztaljuk, 
hogy amennyiben a csigák ideálisak, azaz nincs tömegük, súrlódásmentesek és 
a zsinegek nyújthatatlanok, a rendszer az m1 = k m2 összefüggés teljesülése 
esetén egyensúlyban van (az m1 a C 1-hez, az m2 a C 2-hez van csatolva, míg a 
k egy nullától különböző természtetes szám). 

a.) A k=2 esetben rajzoljuk le a csigák-
ból alkotott rendszer egyik lehetséges 
szerkezetét. 

b.) Legyen k=2 és tételezzük fel, hogy 
a csigarendszer egyensúlyban van és a 
hatásfoka 0,8 (mindkét irányban). 
Határozzuk meg az mi/1112 tömegarány 
értékét. 

c.) Rajzoljuk le rendszerünknek egy 
másik lehetséges, egyszerű gépekből 
(mechanizmusokból) történő felépítését, 
ha k=6. 

(Dorel Haralamb, Piatra Neamţ) 

F.G. 68. Kísérteti feladat 
A dolgozat célja: Meghatározni annak az anyagnak a sűrűségét, amelyből a 

dobozok készültek, valamint a dobozokban levő csavarok számát. 

A rendelkezésünkre álló anyagok 
— kifúrt üres doboz; n1 csavart tartalmazó kifúrt doboz 
— n2 csavart tartalmazó kifúrt doboz 
— dinamóméter (0-2,5N) 
— rövid rúd, hosszabb rúd, állvány talapzat, rúdrögzítő, mérőhenger 
— Berzelius pohár 
— papírcsíkok, víz, ragasztószalag, zsineg 
A csavarokat és a kifúrt dobozokat üresen azonosnak tekintjük. 

Ismerjük, hogy: 
a.) a csavarok száma n-8 
b.) a víz sűrűsége =1 g/cm 3 

c.) a gravitációs gyorsulás g = 9,81m/s2 

Az üres doboz térfogatának meghatározásánál a következő képpen járunk el: 
— megjelöljük a víz szintjét a Berzelius poháron 
— az üres dobozt a pohárba helyezzük 
— bejelöljük a víz újabb szintjét 
— kivesszük a dobozt a pohárból 
— a doboz térfogatának meghatározásáért a mérőhengerből annyi vizet 

töltünk a pohárba, míg elérjük újból azt a vízszintet, mely akkor volt, mikor az 
üres hengert a pohárban tartottuk. 

Elvárások: 
a.) határozzátok meg a dobozok anyagának sűrűségét 
b.) állapítsátok meg a dobozokban levő csavarok számát 
c.) készítsetek el egy beszámolót, amely tartalmazza: 



— a használt módszerek leírását és a kért mennyiségek meghatározásának 
lépéseit 

— a kapott eredményeket 
— mutassatok rá a főbb hibaforrásokra 

(Mihail Sandu, Călimăneşti) 

MII. OSZTÁLY 

F.G. 69. Négy egyforma, elektromos ellenállással ellátott kaloriméterbe egyen-
lően elosztunk egy bizonyos vízmennyiséget. Ha a kalorimétereket vagy mind 
sorba, vagy mind párhuzamosan kötjük ugyanarra az áramforrásra, a víz azonos 
idő alatt ugyanannyi fokkal fog felmelegedni. Mindegyik kaloriméter ellenállása 
R0=10 omega. 

a.) A négy kalorimétert milyen kapcsolásban kössük rá az áramforrásra, ha a 
vizet a lehető legrövidebb idő alatt óhajtjuk felmelegíteni 

b.) Az előbbi áramköröknél használt áramforrást — telepet — N=90 azonos 
elektromos feszültségű, r=1 Q. ellenállású elem alkotja. Ezekből np számú egy-
forma csoport párhuzamosan van kötve és minden csoport ns számú sorba kötött 
elemet tartalmaz. Határozzuk meg az ns és az np értékét. 

c.) A továbbiakban kössünk sorba n=15 darab E=2V elektromos feszültségű 
és r=lQ belső ellenállású egyforma elemet. Ezekkel alkossunk olyan áramkört, 
amely minimális t idő alatt felmelegít m=0,6 kg vizet At =20°C-kal. Határozzuk 
meg a x értékét és a kaloriméterek mindegyikében levő víz mennyiségét. Az 
előbbi négy kaloriméterből akárhányat használhatunk. Adott a víz fajhője, 
c = 4 2 0 0 J / k g K . 

(Seryl Talpalaru, Iasi) 

F.G. 70 . Az 1. ábrán látható elektromos áramkör adatai: R 1=100C2, R2=10Q, 
R 3 = 4 9 0 , r 1 = 1 0 , r 2 =2Q, E 1 =15V és E 2=12V. Tételezzük fel, hogy az összekötő 
huzalok, az elektromágneses jelfogók (relék) tekercseinek RL1 és R L 2 , valamint 
K 0 , K1 és K2 érintkezők ellenállása zéró. 



a.) Elemezzük az áramkör működését a K0 érintkező zárása után és adjuk meg 
az érintkezők egymás utáni záródása pillanatában az ellenállásokon áthaladó 
áramok erősségét. Csak az ideális eseteket vesszük figyelembe: az érintkező 
tökéletesen zárt vagy tökéletesen nyitott. 

b.) A 2. ábrán látható áramkörben I0 

áram folyik, az ellenállásokon létrejött 
feszültségesések U10 és U 2 0 . Amennyi-
ben beiktatunk az áramkörbe egy am-
permérőt az áramerősség értéke I 0-hoz 
viszonyítva 10%-kal fog csökkenni. 
Tudva, hogy az ampermérő által mért 
áram maximális értéke Imax=10A, módosítsuk a készüléket úgy, hogy alkalmas 
legyen az áramkör kapocsfeszültségével egyenlő maximális feszültség meg-
mérésére. Az így módosított műszerrel mérve hány százalékkal különbözik az 
R1 ellenálláson mért feszültség az U 1 0 -hoz viszonyítva? 

Ismert R 1 =3H , R 2 = 6 í , U=90V. 
(Ion Torna, Bukarest) 

F.G. 71 . Két egyforma, m tömegű golyó, melyeket anyagi pontoknak 
tekinthetünk, +q valamint -q elektromos töltésekkel rendelkeznek és ezek 
ugyanazon a függőleges egyenesen találhatók. Az egyik nagyon könnyű, k 
rugalmas állandójú, szigetelő rugóra van 
függesztve, míg a másikat nyújthatatlan, 
függőleges szigetelő szál felső végéhez 
rögzítették (3. ábra). A rugó felső végét 
nagyon lassan emeljük úgy, hogy bár-
mely pillanatban a rendszert egyensúly-
ban levőnek tekinthetjük. A kezdeti 
állapotnak megfelelően, melyet a rajz 
mutat, a gömbök között ható elek-
trosztatikus erő F0 = nmg, ahol n>l . 

Határozzuk meg: 
a.) az alsó szálban ható feszítőerőt 
b.) a rugó felső vége által megtett 

távolságot addig, amíg az alsó gömb esni 
kezd 

c.) a rugó hosszát a végső állapotban és a megnemnyújtott rugóhosszat, ha 
a kezdeti állapotban a rugó hossza L0. 

(Mihail Sandu, Calimanesti) 

F.G. 72. Gyakorlati feladat 
Adott; 
Egy 0-24 V között folyamatosan állítható feszültségű egyenáramú áramforrás. 
Egy multiampermérő 1mA, 10mA és 100mA-es cserélhető skálákkal. 
Egy multivoltmérő IV, 30V és 300V-os skálákkal. 
Egy gépkocsilámpa égő. 
Összekötő huzalok (10 db). 



a.) Az 1. ábra áramkörét használva, amelybe rendre beiktatod az 1mA, 10mA, 
100mA-es skálájú multiampermérőt, leolvasod a mutatott értékeket és beírod az 
alábbi táblázatba: 

Használt skála 

1 mA 10 mA 1 0 0 mA 

U I U I U I 

A táblázat adataival határozd meg: 
— az 1mA-es skála 10mA-es skálára való felcserélésekor, az ampermérő 

belsejében, mekkora Rs sönt (védőellenállás) kapcsolódik be. 
— az Rs' bekapcsolódó sönt ellenállását, amikor a 10mA-es skálát kicseréled 

a 100mA-es skálával 
b.) Kapcsold az ampermérőt és a voltmérőt az áramforrásra (2. ábra). Rendre 

bekapcsolod a multivoltmérő 1V, 30V, 300V-os skáláját, leolvasod a mutatott 
értékeket, és beírod az alábbi táblázatba: 

Használt skála 

1 V 3C V 3 0 0 V 

U I U I U I 

A táblázat adataival határozd meg: 
— Az 1V-os skála 30V-os skálára való kicserélésekor a voltmérőben 

bekapcsolódó Ra előtét elklenállás értékét 
— Az R a' bekapcsolódó előtét ellenállás értékét, ha a 30V-os skálát a 300V-osra 

cseréled. 
Sorold fel mindazokat a hibaforrásokat, amelyek a táblázatokba bejegyzett 

értékek pontosságát befolyásolják. 


