
- az egyensúlyi elegy moláros töménységét, ha az oldatok elegyítésekor 
történő térfogatváltozás elhanyagolható 

- az egyensúlyi elegyben található észter, alkohol és ecetsav tömegét 
- az ecetsav és etilalkohol átalakulási fokát 

K.L. 200. 50cm 3 térfogatú oldat hangyasav és ecetsav elegyét tartalmazza. Ezek 
mennyiségének meghatározásához 25cm 3 0,4 n-os NaOH oldatra, illetve 20 cm 3 

0,5 n-os KMnO4 kénsavas oldatára volt szükség. Határozzuk meg mindkét sav 
komponens normalitását a vizsgált oldatban 

K.L. 201. Egy gázkeverékben a szénmonoxid, széndioxid és levegő tér-
fogataránya 1:2:3. Egy adott mennyiségű keverékben zárt térben szikrát ger-
jesztenek. Határozzuk meg az égés után a gáztérben az elegy mólszázalékos 
összetételét, tudva, hogy az eredeti keverékben jelen levő levegő 20 térfogat-
százaléka oxigén volt, a többi nitrogén. 

(a K.L. 199-201 feladatok szerzője Horváth Gabriella - Marosvásárhely) 

K . L 202. A hidrogén a jövő egyik legjelentősebb tüzelőanyaga. Tárolható 
cseppfolyósítva nagy nyomáson, vagy fém-, illetve fémötvözetek kristályrácsa 
üregeiben abszorbeálva. 

Viszonylag alacsony nyomáson és szobahőmérsékleten egy adott térfogatú 
fémben pár százszor nagyobb térfogatú hidrogén is tárolható. Az adott 
körülmények között vegyület úgynevezett interszticiális hidridképződés történik. 
Ezekben a vegyületekben a fém-hidrogén vegyülési arány nem egésszámokkal 
fejezhető ki. Melegítésre elbomlanak és hidrogén gáz szabadul fel belőlük. 

Egy LaNi5 képletű ötvözet 1cm 3-e 25°C-on és 12 atmoszféra nyomáson 1,68 1 
(normál körülmények között mért) hidrogént képest adszorbeálni, miközben 1,6 
cm 3 LaNi5Hx összetételű hidrid képződik, melynek sűrűsége 5,5g/cm3. 

- Állapítsuk meg a hidrid molekulaképletét 
- Az 1,6 cm 3 hidridben tárolt hidrogént milyen nyomásra kéne sűríteni ahhoz, 

hogy egy azonos térfogatú (1,6 cm 3 ) csőben 0°C-on tárolható legyen? 
(ismert M L a=139, M N i = 5 8 , 7 , M H = 1 ) 

Országos Kémia Olimpia IX. osztály, 1996 

Fizika 
Romániai Országos Fizikaverseny 
Râmnicu Vâlcea - 1996 

X. osztály 
F.L. 129. Amint tudjuk, a hő nem megy át hidegebb testről a melegebbre, ez 

csak munkavégzés árán valósítható meg, úgy mint ezt a mellékelt ábra vázlatosan 
mutatja. 

Az ilyen hőátadást megvalósító hőerőgépek a hűtőgép és a hőszivattyú. 
Mindannak ellenére, hogy mindkét gép hőt vesz fel egy hidegebb testtől (a 
hidegforrástól), és ezt átviszi a melegebbre (a melegforrásra), ezek különböző 
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célokat valósítanak meg. A 
hűtőgép „hűti a hideg hőtartályt", 
a hőszivattyú viszont „melegíti a 
meleg hőtartályt". 

a) Milyen szerepet játszik a 
környezet a hűtőgépnél és a 
hőszivattyúnál? A nagyobb 
hűtőgépekkel felszerelt helyi-
ségeket miért kell jól szellőztetni? 
Írjuk fel a |Qleadott|, Qfelvett és |Lfelhasznált|, valamint a Q l e a d o t t , Qfelvett és 
Lfelhasznált mennyiségek közötti összefüggést. 

b) Ha egy hűtőgép és egy hőszivattyú Carnot ciklus szerint működnének, 

akkor miben különböznének ezek a hőmotoroknál megismert Carnot-féle kör-

folyamattól? Határozzuk meg a hűtőgép valamint a hőszi-

vattyú jósági tényezőjét amennyiben mindkettő a Carnot-féle 
ciklus szerint működik és a hidegforrás hőmérséklete T h , a meleg-forrásé pedig 
T m . Hűtőgép felhasználásával elérhető lenne-e a Th = 0 K hőmérséklet? 

c) Azonos (m-2 kg) mennyiségű, 0°C-os hőmérsékletű vizet két, Carnot ciklus 
szerint működő, egyforma hűtőgéppel jéggé fagyasztunk. Az egyik hűtőgép 
t 1=20°C, a másik t2=40°C hőmérsékletű helyiségben van felszerelve. A víz fajlagos 
fagyáshője λ= 330 kJ/kg. Számítsuk ki, hogy a hűtőgépek mekkora mechanikai 
munka befektetésével alakítják jéggé a vizet. 

(Mihai Sandu, Călimăneşti) 

F.L. 130. Adott a mellékelt ábrán látható elektromos áramkör: C1 = 30 μF, 
C2 = C3 = C6 = 60 μF, és U = 150 V. 

a) Kezdetben a K1 kapcsoló zárt, a K2 nyitott állású. A kondenzátorok 
feltöltődése után nyitjuk a K1-et és rendre a C5 valamint a C6 kondenzátorok 
fegyverzetei közé, ezekkel párhuzamosan, betolunk egy-egy, a fegyverzetek 
közti távolság felével egyenlő vastagságú szigetelő lemezt (e - 2). Ha tudjuk, 
hogy a szigetelőlap C5-be való betolásakor nem történik munkavégzés, adjuk 
meg a C6 elektromos tere energiájának változását miután a szigetelőlapot ide is 
betoltuk. 

b) Ezután zárjuk a K2 kapcsolót, 
eltávolítjuk a szigetelő lemezt és a C6 

kondenzátor d távolságra fekvő fegy-
verzetei közé, ezekkel párhu-
zamosan, egy b<d vastagságú, S 
felületű, q>0 töltésű fémlemezt he-
lyezünk. Határozzuk meg a fémlapra 
ható erő kifejezését az x távolság függ-
vényében (jelölje x a fémlapnak a 
pozitív fegyverzettől mért távolságát). 
Vegyük úgy, hogy a levegő tökélete-
sen szigetel és kisülések nem történnek. 

(Sorin Chirilă, Gyulafehérvár; Octavian Rusu, Bukarest; Seryl Tălparu, Iaşi) 
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F.L. 130. (XI. oszt.) Egy ismert I fényerősségű, pontszerű fényforrás - az f 
fókusztávolsággal rendelkező, tökéletesen átlátszó, vékony lencse optikai 
főtengelyén - a lencsétől adott d távolságra helyezkedik el. A lencse túlsó 
oldalára, tőle x távolságra, merőlegesen a főtengelyre, egy ernyőt teszünk. 

- Határozzuk meg az ernyő megvilágítását annak a főtengelyen levő 
pontjában. 

- Ábrázoljuk grafikusan a megvilágítás változását miközben az ernyőt a 
lencsétől -a főtengely mentén- távolítjuk (gyűjtőlencsére és szórólencsére külön-
külön). 

F.L. 131. (IX. oszt.) Egy kiránduló az erdőben bolyong. Megtesz 20 km-t és 
balra fordul, utána 10 km-t és balra fordul, és így tovább, mindig az előző távolság 
felének megtétele után balra fordulva folytatja útját. 

• - mekkora út áll a kiránduló előtt? 
- hosszabb idő múltán keresésére indulunk; milyen szög alatt és mennyit 

menjünk, hogy egyből rátaláljunk? 
(Az F.L. 130-131. feladatok szerzője Bíró Tibor - Marosvásárhely) 

Megoldott feladatok 
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) 

Megoldás: 

{ Megjegyzes: } 
{ Az a program becsapoja, hogy mindenki } 
{ (a jo infosok) kombinaciokra gondol, } 
{ de teved, mert letezik egy sokkal } 
{ rovidebb ut. } 

UsesCrt; 
Var 
X:array[1..25] of Integer; { a tomb, amelyben tarolom a 

szamokat} 
N: Integer; { a szamok s z a m a } 
k: Integer; { } 
T: Integer; {az osszeg, amelynel kisebb kell } 

{ Eljaras, amely beolvassa az elemeket } 
{**************************************} 
Procedure Szamok_Beolvasasa; 
Var 
i,j:Integer; 
Begin 
ClrScr; 
Write ('Kerem a szamok szamat:'); 
Readln(n); 
For i:=1 To n Do 
Begin 
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