
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? 
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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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K.L. 2 4 6 . 530 cm3 50°C hőmérsékletű és 1 atm nyomású gáz tömege 1,6 g. A gáz 
tömegének 60%-a oxigén, a másik alkotóelemének a rendszáma az oxigén rend
számának kétszerese, s atomjaiban ugyanannyi proton van, mint neutron. Határozzuk 
meg a gázállapotú anyag molekulaképletét! (SO 3 ) 

K.L. 247 . Egy szénhidrogénből egy mólnyit 1562,88 dm 3 127°C hőmérsékletű és 
80 kPa nyomású levegővel elégetünk. A levegő 21 térf% oxigént tartalmaz. Az 
égéstermék elegy térfogatszázalékos összetétele 73,23 % N2, 12,16 % CO2, 14,60 % 
H2O. Határozzuk meg a szénhidrogén molekulaképletét és az égési gázok térfogatát 
az adott körülmények között. (C5H12, 1686,02 dm 3). 

K.L. 2 4 8 . Hány széndioxid molekula található abban a 3 dm 3 térfogatú tartályban, 
amelyben a gáz 27°C hőmérsékletű és 1,6 bar nyomású. (1,17.1023). 

K.L. 149 . Egy ólomakkumulátorban 1,0 kg 32%-os kénsavoldat található. Az 
akkumulátor 5 órán keresztül 1,6 A-es áramot szolgáltat. Milyen mértékben változik 
az akkumulátor elektrolitjának az összetétele? (csökken, kénsavoldat töménység, 
29,78%). 

Informatika 
Eredményhirdetés 
A tavalyi feladatokra sajnos kevés megoldást kaptunk. Egyedül Szabó János Lehel 

(Szászrégen) küldött be több alkalommal megoldásokat (380 pont). A többi megoldó 
mindegyike (mivel csak egy-egy alkalommal jelentkezett) 100-nál kevesebb pont
számot szerzett. Ezek a következők: Nagy Ákos, Ópécska (Arad megye), Kovács 
Péter, Kiss Lehel és Magos Szilárd Szabolcs (mindhárman Marosvásárhelyről). 

Szabó János Lehel jutalma Évfordulóink a műszaki és természettudományokban 
- 1997 című könyv. 

I. 120 . Írjunk programot, amely tetszőleges természetes számra ellenőrzi a 
Goldbach-tételt! (A Goldbach-tétel kimondja, hogy minden 3-nál nagyobb páros szám 
mindig felírható két prímszám összegeként, míg bármely 6-nál nagyobb páratlan szám 
felírható három prímszám összegeként. Pl. 4=2+2, 6=3+3, 8=3+5, 10=3+7, 7=2+2+3, 
9=3+3+3, 11=2+2+7) 

I. 1 2 1 . Írjunk programot, amely egy adott számot, ha az nem Fibonacci-szám, 
felbont Fibonacci-számok összegére! (Egy szám Fibonacci-szám, ha az F(0)=0, F ( l )= l 
és nl-re F(n)=F(n-l)+F(n-2) képletekkel meghatározott sorozat eleme.) Pl. Fibonacci-
számok: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ... 25=21+3+1, 59=34+21+3+1 

I. 122 . Írjunk egy DOS-parancsállományt, amely egy adott szövegállományba 
beírja a következő DOS-parancsok szintaxisát (amelyeket a HELP parancs segít
ségével kapunk meg): cd, copy, format, print. 

(A fenti feladatokat a következő, érettségire felkészítő példatárból vettük: 
Culegere de probleme, Editura Computer Libris Agora, Cluj, 1998. Tel. 064-192422) 
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