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Fizika 

F. 569. Pisti régi fakockáit rendezi. A függőlegesre 
állított játéktartó fadobozban a két egymásra rakott 
félkockát egyenletesen le-, majd felfelé mozgatja. Ujjá-
val tartva az alsó félkocka alját – úgy értékeli –, hogy le-
felé haladásnál éppen fele akkora erőt fejt ki, mint a fel-
felé történő mozgásnál (ábra).  

Segítsünk neki a doboz és a kocka közötti csúszó 
súrlódási együttható kiszámításában (a két félkocka kö-
zé még egy gömbölyű ceruzát is helyezett).  

 

F. 570. Két egyforma, 5l m  hosszúságú szőnyeg 

egymásra téve a parketten fekszik. A felső szőnyeg 
egyik végét rögzítjük, majd az alsót lassan kihúzzuk aló-
la. Kezdetben a szükséges húzóerő 

1
100F N , mely lecsökken  

2
20F N -ra. Mekko-

ra munkát kell végezzünk, és mekkora a szőnyeg-szőnyegen, valamint a szőnyeg-
parketten való csúszási súrlódási együtthatók aránya?  

Bíró Tibor feladatai 
(A feladatok megoldásait lásd a következő oldalon!) 
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K. 829. Az eredeti oldat adatait 1-es indexszel, a 100g cukor oldása után kapott ol-
datét 2-es indexszel jelöljük 

m1 = 400g mc= 400·0,25 =100g  m2 = 400 +  100 = 500g 
500g old2 … 200gcukor 
100g    …..  x = 200·100/500 = 40g  
Tehát a cukor oldása után az oldat töménysége 40%(m/m). 
Az 500g cukoroldatban 200g cukor és 300g víz van, ezeknek az anyagmennyiségét 

(n) az  n = m/M összefüggéssel számíthatjuk ki. 
MH2O = 18g/mol MC12H22O11 = 342g/mol 

nH2O = 300/18 = 16,667mol  nC12H22O11 = 200/342 = 0,585 
nH2O /n C12H22O11 = 16,667/0,585 = 28,5:1 

 
K. 830. Ha 1mol HCl térfogata normál körülményeken 22,4dm3, akkor 8,96dm3 tér-

fogatban 8,96/22,4 = 0,4 mólnyi HCl van. Az oldat moláros töménységén az 1dm3 ol-
datban levő anyagmennyiséget értjük. A feladat adatai szerint 400cm3 oldatban 0,4mol 
oldódott, akkor 1dm3 oldatban 1mol oldott HCl van. Tehát az oldat moláros töménysé-
ge 1mol/dm3. Vízben oldva a HCl gyakorlatilag teljes mértékben disszociál:  

HCl + H2O → H3O+ + Cl-, tehát [H3O+] = [HCl] , ezért [H3O+] = 1mol/dm3.  
Mivel a pH = -lg[H3O+], az oldat pH-ja = 0. 
 


