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XI. osztály 
F.L. 132. Egy m tömegű és k rugalmassági állandójú nagyon vékony rugóból 

körgyűrűt készítünk, amelynek (megnyújtatlan) sugara R0. Miután a gyűrűt egy 
tökéletesen sima, vízszintes síklapra helyeztük egy bizonyos eljárással egyenlete-
sen megnyújtjuk (megőrizve kör alakú formáját) majd egyből elengedjük. 

a) Határozzuk meg a gyűrű - saját síkjában történő- kis rezgéseinek a 
periódusát. A súrlódást elhanyagoljuk. 

b) A gyűrű középpontjában egy +Q töltésű pontszerű testet rögzítünk és a 
gyűrűt egyenletesen feltöltjük +q töltéssel. Határozzuk meg a gyűrű kis rezgése-
inek a periódusát, valamint a gyűrű azon R sugarát, amely körül a rezgések 
létrejönnek. (A rezgés gerjesztése az előbbivel 
azonos módon történik; a gyűrűt tartó síklap 
szigetelő; a levegő permittivitása legyen ε0. A 
súrlódást, valamint a gyűrű részei közötti elek-
trosztatikus kölcsönhatásokat elhanyagoljuk.). 

c) A továbbiakban a körgyűrűből kis részt 
kivágunk és a keletkezett végeket egy S longi-
tudinális hullámforráshoz kötjük. Így y=f(x,t), 
ahol x a nyugalomban levő gyűrű p pontjának 
hosszmenti koordinátája. (lásd az ábrát). 
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Hogy tudod bizonyítani, hogy az elektromos áram hatására kémiai változás 
történt az edényben? 

Számolj egy kicsit! A kémcső hossza 20 cm, s a fejlődő gáz az egy negyedéből 
szorította ki a vizet. Meghatározták, hogy a gáznemű anyag sűrűsége 0,56 g/l. 
Hány vízmolekula bomlott el a kísérlet alatt? 



Alkalmazva Hooke törvényét a gyűrű (egyensúlyban levő) x és x+Ax között 
található kis darabjára, számítsuk ki a benne létrejövő feszültség rezgésének 
amplitúdóját, ha a gyűrűben az alapfrekvencián állóhullám alakul ki, és ha a gyűrű 
rezgő végeinek amplitúdója A-20 μm, továbbá R 0 =0 , lm és E=2*10 1 1 Nm . 

(Mihail Sandu - Călimăneşti; Dan Iordache - Bukarest) 

F.L.133. Az ábra A és B kapcsolási rajzai két végtelen L-C hálózatot ábrázolnak. 
Mindkét hálózat bemenetén a váltófeszültség: u=U 0sinωt. 

Vezessük le, hogy e végtelen hálóza-
tok esetén milyen feltételek mellett lesz 
azonos a fáziskülönbség az A kapcsolás 
két szomszédos kondenzátorán, vagy a 
B kapcsolás két szomszédos tekercsén 
mért feszültség között, függetlenül az 
illető pár hálózatbeli helyzetétől. 
Vezessük le ennek a fáziseltolódásnak a 
kifejezését: 

a) az A kapcsolás 
b) a B kapcsolás esetén. 
c) Vezessük le a végtelen hálózat 

(egyenértékű) impedanciáját az A 

kapcsolás esetén valamint a 

B kapcsolásnál az. ω körfrekvenciára. 

(Mihail Sandu - Călimănelti; Dan Iordache - Bukarest) 

F.L.134. (IX. oszt.) Egy R-4 cm su-
garú papírtekercsről, melynek tengelye 
1 hosszúságú tartókkal csuklósan a fal-
hoz van rögzítve, a papírt lassan húzzuk. 
Mérjük a szükséges F húzóerőt, és annak 
vízszintessel alkotott a szögét. A mért 
erő értékei, ha a papírt felfelé, vízszinte-
sen majd lefelé húzzuk: F 1 =4/3 N, 
F 2 =10/7N, valamint F 3 = 2 O / 7 N . 

Határozzuk meg a tengelyt tartó kar 1 
hosszát, a papírtekercs G súlyát, és a 
papír valamint a fal közti csúszósúr-
lódási együttható értékét. 

Bíró Tibor, Marosvásárhely 

F.L.135. (IX. oszt.) Képzeljünk el egy egyenletes eloszlású, nagyon apró 
testekből álló m tömegű R sugarú gyűrűt, (például a Szaturnusz gyűrűjét a 
Szaturnusz nélkül). 

a) Bizonyítsuk be, hogy a kezdeti pillanatban nyugalomban levő gyűrű minden 
apró részecskéje úgy fog zuhanni a gyűrű középpontja felé, mintha azt egy 
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bizonyos M tömegű, a gyűrű középpontjában rögzített test gravitációs vonzó 
hatása idézné elő. 

b) Ahhoz, hogy a gyűrű megőrizze sugarát, megfelelő szögsebességgel kell 
forogjon. Mutassuk ki, hogy az ilyen egyensúlyi állapotban levő, adott tömeggel 
rendelkező gyűrű forgási periódusának a négyzete arányos sugarának a köbével. 
(hasonlóan Kepler harmadik törvényéhez). 

Bíró Tibor, Marosvásárhely 

Informatika 
I.92. Írjunk programot, amely kivezet egy labirintusból! A labirintust egy 

mxn-es mátrixszal jelöljük, amelyben egy l-es fal, egy 0-s folyosó. Haladni csak 
vízszintesen és függőlegesen lehet. Megadunk egy poziciót, ahonnan indulunk. 
A program írja ki a mátrixot és egy kivezető utat! (15 pont) 

I.93. Írjunk programot, amely kirajzol egy nxn-es keresztrejtvényhálót, ame-
lyet véletlenszerűen generál! A fekete négyzetek száma (lekerekítve) az összes 
négyzet 15%-a. Fekete négyzetek csak sarkosan érintkezhetnek. Számozzuk meg 
a szokásos módon azokat a fehér négyzeteket, ahol szavak kezdődnek! (20 pont) 

I.94. Írjunk programot az összes olyan 4x4-es mátrix generálására, amely 0 és 
1 elemeket tartalmaz, minden sorban és oszlopban pontosan egy 1-est! (20 pont) 

Kémia 
K.G. 146. Egy szilárd sóelegyben MgCb, 6 H 2 O és CaCl2 6 H 2 O található olyan 

arányban, hogy minden Mg-ionra egy Ca-ion jut. Állapítsd meg az elegyben a 
vízmentes sók tömegarányát és a keverék tömegszázalékos víztartalmát. (22,51% 
MgCl2; 26,3 % CaCl2; 51,19 % H 2 O) 

K.G. 147. 10 g hidrogén és 40 g oxigén keverékét meggyújtják egy zárt 
edényben. A gázkeverék reakciója során a hőmérséklet 100°C felett lesz. 
Határozd meg az edényben levő keverék tartalmának tömegszázalékos 
összetételét. (90% H 2O; 10% H 2 ) 

K.G. 148. Egy edényben 180g vizet és 20 g sót elegyítenek. Az ábra szerint 
minden művelet során az oldószer felét elpárologtatják, miközben még 10 g sót 
oldanak az elegyben. Határozd meg a C állapotban az elegy százalékos sótar-
talmát! A sóként használt anyag lehetett-e NaCl? 
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