
A napjainkban alkotó vegyészeknek is ezek az elvek határozzák meg alkotó 
tevékenységüket. Az 1994-ben kémiai Nobel díjat nyert magyar tudós, Oláh György 
kutatásairól nyilatkozva a következőket mondta: 

„A környezet védelme, megőrzése nyilvánvalóan lényeges, hiszen ez is öröksége 
a következő nemzedékeknek. Az állam, a hatóságok főként csak szabályozzák, hogy 
mit nem lehet csinálni. Viszont az emberek szeretnek kényelmesen élni. Vegyük az 
autót: bár mindenki panaszkodik, hogy szennyezi a levegőt, de azért mindenki autón 
akar járni. A legelszántabb környezetvédő is. Mindenki csak arról szeret beszélni, 
hogy más mit ne csináljon. Ezért hiszem megfelelő megoldásnak, hogy igyekezzünk 
megjavítani a termelési és használati körülményeket. Ahogy az orvosnál sem 
elegendő, hogy csupán megállapítja a betegséget: a gyógymódot is ki kell dolgoznia. 
Kutatásaim bizonyos mértékben segítették az olajipart, hogy biztonságosabban, a 
környezetet kevésbé szennyezve termeljen. Azt hiszem valahogy így kell 
együttműködnie az alapkutatásnak és a felhasználásnak." 

Érdemes ma tudományt tanulnia annak, aki holnap versenyképesen alkalmazni 
szeretné. Ezek közé tartoztok ti is! 

A kémia mint tantárgy, a tudomány alapfogalmaival, alaptörvényszerűségeivel 
ismertet meg. Sajátos jelrendszert használ, azért, hogy minél egyszerűbben, tömöreb-
ben lehessen kifejezni, leírni a kémiai folyamatok során történteket. Ehhez a 
megismerő érdekes munkához kívánunk nektek kedvet, kitartást, sok sikerélményt! 

Mathé E n i k ő 

Fizika 
F.L. 1 5 8 . Az ábrán látható golyók rugalmasan és centrálisan ütköznek, amikor az 

m0 tömegű golyót v0 sebességgel nekilökjük a golyóláncnak. 
a. Határozzuk meg adott m0 és 

mn e s e t é n az m 1, m 2, ... mn-1 

tömegeket úgy, hogy az m n tömegű 
golyó sebessége maximális legyen. 

b. Mekkora ekkor az utolsó 
golyó v n sebessége? 

c. Mekkora a rendszer energeti
kai hatásfoka, En/E0? 

F.L. 1 5 9 . Az elhanyagolható tömegű l=2 m hosszú, egyenes rúd súrlódás nélkül 
foroghat a közzéppontján átmenő vízszintes tengely körül a függőleges síkban. A rúd 
végeire kisméretű, azonos testeket kapcsolunk. Ha a rúd-test rendszer a kezdeti 
pillanatban nyugalomban van vízszintes állapotban, becsüljük meg a testek se
bességét, amikor a rúd függőleges irányba jut. 

F.L. 1 6 0 . Az a oldalélű, négyzetalapú és h= 2a magasságú egyenes, hasáb alakú, 
elhanyagolható tömegű edényt függőleges helyzetben teletöltjük vízzel. 

a. Mekkora szöggel kell lassan megdöntenünk az edényt ahhoz, hogy onnan már 
magától felboruljon? 

b. Mennyi munkavégzésre volt szükség, ha a víz tömege m=l kg és a=10 cm (g=10 
m/s 2)? 
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F.L. 1 6 1 . Egy edényt megtöltünk tengervízzel, majd az így „megjelent" 
vízmolekulákat visszaöntjük a tengerbe. Feltételezzük, hogy bizonyos idő után a 
jelzett molekulák egyenletesen eloszlanak a Föld vízkészletében. Ismét megtöltjük 
az előbbi edényt. 

a. Becsüljük meg az edény térfogatát úgy, hogy átlagosan egy „jelzett" vízmolekula 
kerüljön újra az edénybe. 

b. Analóg módon, oldjuk meg az előbbi feladatot, ha az „edényt" levegővel töltjük 
meg és tartalmát a föld levegőkészletében oldjuk fel. 

F.L. 162 . Egy kocka éleinek ellenállása R. 
a. Határozzuk meg a kocka lehetséges három különböző relatív helyzetű csúcsai 

közötti eredő ellenállást. 
b. Ha az R ellenállásokat azonos C kapacitású kondenzátorokkal cseréljük ki, 

mennyi lesz az eredő kapacitás az előbbi csúcsok között? 
L á z á r J ó z s e f 

Kémia 
K.G. 1 7 5 . Egy 10 m hosszú, 6 m széles és 3,5 m magas tanterem térfogatának egy 

tizedét bútorzat foglalja el. A teremben a levegő 0,03 térfogatszázaléka széndioxid. 
Ha a tanteremben uralkodó körülmények között 1 mólnyi gáz térfogata 24 dm 3, 
határozd meg, hány széndioxid molekula van a teremben! Mekkora a tömege ennyi 
szén-dioxidnak? (1 ,42 .10 2 4 , 103,95 g). 

K.G. 176 . Határozd meg a tömeg %-os és mólszázalékos összetételét annak az 
elegynek, amely 15 g hidrogént, 25,5 g ammóniát és 112 g nitrogént tartalmaz! (9,84 
m/m% H 2, 16,72% NH 3, 73,44% N 2, 57,69 mol/mol% H 2, 11,53% NH 3, 30,78% N 2). 

K.G. 177. Segíts a kémiatanárodnak feltölteni a vegyszeres üvegeket a későbbi 
gyakorlatokhoz szükséges oldatokkal! Az osztályban 25 tanuló a gyakorlatokon ötös 
csoportokban dolgozik. Minden csoport 5 üveget tartalmazó vegyszeroldatot kap. 
Egy vegyszeres üvegbe 150 g oldatot töltsetek. 

Az oldatok elkészítésére rendelkezésetekre áll: desztillált víz, szilérd nátrium
hidroxid, kristályos nátrium-klorid és rézszulfát, 35 %-os sósavoldat és 90 %-os 
kénsav-oldat. 

Az elkészítendő oldatok a következő töménységűek kell legyenek. 
NaOH oldat 20%-os 
CuSO 4 oldat, H 2 S O 4 oldat mindegyike 10%-os 
NaCl oldat 5%-os. 
Számítsátok ki, hogy mekkora tömegűt kell bemérnetek mindegyik anyagból, ha 

az osztály részére szükséges oldatmennyiséeket akarjátok elkészíteni. 

K.L. 2 4 4 . A szilárd állapotú nemesgázok sűrűségeire a következő adataink 
vannak: 

ρNe=l,44 g/cm 3 , ρAρ=l,65 g/cm 3 , ρKr=3,13 g/cm 3 , ρxe=3,55 g /cm 3 

Tudva, hogy a kristályrácsukban a térkitöltés 76%-os, határozzuk meg a nemesgáz 
atomok atomsugarait! 

K.L. 2 4 5 . Határozzuk meg a molekulaképletét és lehetséges szerkezetét annak a 
szenet, hidrogént, és klórt tartalmazó gáznak, amelyből 5,0 dm 3 normál állapotú 
próbát elégetve az égéstermék elegy 19,65 g C O 2 mellett 2,5 dm 3 klórgázt tartalmaz. 
Az elégetett vegyület sűrűsége normál állapotban 2,79g/dm 3. (C2H3Cl) 
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