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A fakereten párhuzamosan damilszál van kifeszítve,
rajta megdörzsölt mûanyag szívószálak vannak elhelyezve.
(lásd az ábrát) Ezen kísérleti eszközökkel végezz el
különbözõ kísérleteket és részletesen magyarázd is meg.
(mindenik részletesen leírt és megmagyarázott kísérlet 5-5
pontot ér)

8. 1997. március és április hónap folyamán ritka "égi jelenségben" gyönyörködhettünk. A
kora esti és hajnali égbolton sziporkázó üstökös vonult át. (Írj róla egy füzetlap oldalnyit!) (4
pont)

9. Fejtsd meg a rébuszokat! Mind a kettõ
valamilyen fizikában is használt fogalmat rejt. (4 pont)

10. Mi a mozdony, és milyen típusai van-
nak (írj róla kb. 5 mondatot)?

Mi a képen látható két mozdony neve ? (4 pont)

Minden fordulóra érvényes útmutatások

AJÁNLOTT FORRÁSANYAGOK:
§ Szemfüles évkönyvek 1998, 1999
§ Szemfüles folyóiratok 1997-1999
§ Tankönyvek
§ Firka folyóiratok 1996-1999
§ Ki kicsoda a tudományban?
§ Képes diáklexikon
§ 500 kérdés és válasz a fizika tárgykörébõl
§ 300 kérdés és válasz a fizika tárgykörébõl

Balogh D. Anikó
Szõcs Domokos
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Kémia

K.G. 199. Egy bezárt üvegedényben 6 g tömegû hélium-oxigén gázkeverékben az
oxigén tömege négyszer akkora, mint a héliumé. Állapítsd meg hány proton és neutron van a
gázkeverékben, amennyiben az csak
2He és 16O nuklidokat tartalmaz.

K.L. 289. Nyolc, a periódusos
rendszerben egymást követõ elem ioni-
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zációs energiáját mutatja a grafikon a rendszám függvényében. Tudott, hogy a H elem klór-
ral HCl3 vegyületet képez, amelynek klór-tartalma 79,78%. A H atommagjában a neutronok
száma eggyel több a protonok számánál. Állapítsuk meg:

a) az A, B, C, D, E, F, G, H betûkkel jelölt elemek valós vegyjelét;
b) vegyértékelektronjainak számát;
c) helyüket a periódusos rendszerben.

K.L. 290. Mekkora lehet a levegõ sûrûsége délben azon a hegyi üdülõtelepen, ahol
18o C a levegõ hõmérséklete és 720 Hgmm légnyomást mértek? Ha reggel a hõmérséklet
2oC volt, azonos légnyomás mellett, mikor volt oxigéndúsabb a levegõ? A számítással alátá-
masztott választ indokoljátok.

K.L. 291 Mekkora térfogatot foglal el 51 kg ammónia gyártásához szükséges
sztochiometrikus nitrogén és hidrogén keverék, ha a gázkeverék hõmérséklete 400oC és
nyomása 200 atmoszféra. Teljes átalakulást feltételezve mekkora térfogatot foglal el a kelet-
kezett ammónia.

K.L. 292 100 g 30%-os kénsavoldatból 60%-os oldatot kell készítenünk 20% SO3

tartalmú oleum segítségével. Mekkora tömegû oleumot kell kimérnünk a feladat elvégzésé-
hez (67,41g).

Fizika

F.L. 202. Az ábrán látható vízszintes asz-
tallap egy R=0,25 m sugarú félkörben végzõdik.
Az A pontból egy kis méretû testet indítunk el v0

kezdõsebességgel úgy, hogy a félkör befutása után
éppen az A pontba essen vissza. A félkör belsejé-
ben a súrlódás elhanyagolható, az asztallapon a
csúszási súrlódási együttható értéke µ=0,25.
AB=l= 1m.

a) Mekkora a test v0 kezdõsebessége?
b) Mekkora erõvel nyomja az m=0,2kg tömegû test a pályát a C illetve D pontokban?
c) Mekkora sebességgel érkezik vissza a test az A pontba? (g= 10 m/s2)

F.L. 203.  500 grammos 8 m/s sebességû és 300 grammos, 6 m/s sebességû, egyenlõ
hõmérsékletû ólomgolyók a levegõben pontosan egymásssal szemben repülve rugalmatlanul
ütköznek. Hány fokkal emelkedik hõmérsékletük, ha feltételezzük, hogy nincs hõleadás? Az
olóm fajhõje 0,003 cal/g0C.

F.L. 204. Vízszintesen fekvõ, hõszigetelt, zárt hengerben súrlódás- és szivárgásmen-
tesen mozoghat egy elhanyagolható hõkapacitású hõvezetõ dugattyú. Kezdetben a dugattyú
egyik oldalán 3dm3 térfogatú, 400 k0Pa nyomású, 1092 K hõmérsékletû héliumgáz, a másik
oldalán 2 dm3 térfogatú, 250 k0Pa nyomású, 1365 K hõmérsékletû héliumgáz található, a du-
gattyú pedig rögzítve van. Ezután a dugattyút elengedjük.

a) Mekkora lesz a kialakult végsõ hõmérséklet?
b) Mekkorák lesznek az egyes térfogatok a végsõ állapotban?
c) Határozzuk meg az egyensúlyi helyzetet jellemzõ nyomásértéket a dugattyú mindkét

oldalán.

F.L. 205.  Egy kúpinga fonalhossza l=1m. A fonalra erõsített m=10g tömegû,
q=1,7⋅10-7 C töltésû kis golyó vízszintes síkban körmozgást végez, melynek sugara r=0,5m.
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A felfügesztési pont alatt 36,6 cm-el egy Q=4,08⋅10-5 C töltésel rendelkezõ pontszerû ré-
szecske található. Határozzuk meg a körmozgás periódusidejét.

F.L. 206. Egy függõleges egyenes vezetõben 10 A-es áram folyik lefelé. A vezetõtõl
milyen távolságra található az a pont, amelyben a vezetõ által létesített mágneses tér és a föl-
di mágneses tér mágneses indukció vektorainak eredõje függõlegesen felfelé mutató? A földi
mágneses tér mágneses indukció vektorának vízszintes komponense 2⋅10-5T.

F.L. 207. Adott egy üvegprizma, melynek fõmetszete egyenlõ oldalú háromszög. A
prizmára a fõmetszet síkjában fénysugár esik, amely a prizmában párhuzamosan  halad az
alappal és 2ns alatt jut át a prizmán.

a) A törõéltõl mekkora s távolságban és mekkora i beesési szöggel érkezik a fénysugár a
prizmára?

b) Mekkora szöggel téríti el a prizma a fénysugarat?
Az üveg törésmutatója 1,5, a fény légürestérbeli sebessége 3⋅108 m/s.

A feladatok a Sopronban 1999. június 20-23. között megrendezett
Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny feladatai.

Informatika

I.143. Írjunk eljárást a következõ feladat megoldására: Adottak az x1, x2, …,xn

számok. Határozzuk meg az (o1,o2,…,on) sorrendet, amelyre a sorozat elemei csökkenõ sor-
rendben vannak.  Tehát  XO1 ≥ XO2 ≥ ….≥ XOn, ahol (o1,o2,…,on) az (1,2,…,n) indexek egy
permutációja.

I.144. Írjunk programot a következõ feladat megoldására: Egy versenyen több
csapat szerepel. A csapatokat egy részvételi szám azonosítja, és több versenyszámban sze-
rezhetnek pontot. A program csapatszám, pontszám alakú  számpárokat olvas be (ahol pontszám
>0), amelyek a csapatok különbözõ versenyszámon szerzett eredményét jelentik. Az olvasás
akkor fejezõdik be, ha a 0,0 számpárt olvassuk. Egy csapat többször is szerepel, ha több ver-
senyszámban szerzett pontot. Írjuk ki a következõ eredménytáblazatokat, amelyekben:
§ a csapatok a szerzett pontok csökkenõ sorrendjében vannak,
§ a csapatok által elért eredmények a csapatszámok növekvõ sorrendjében vannak,
§ a csapatok által elért eredmények azon versenyek számának csökkenõ sorrendjében sze-

repelnek, amelyeken a csapatok pontot szereztek.
Felvételi feladat a Matematika és Informatika Karon, BBTE,  Kolozsvár, 1999

Megoldott feladatok

Kémia

K.L.287. Egy telített monool és a neki megfelelõ alkén széntartalmának tömegszá-
zalékban kifejezett aránya: 0,823. Nevezd meg a két vegyületet!

Telített monool: CnH2n+1 – OH
Azonos C-atomszámú alkén: CnH2n

A két vegyület százalékos széntartalma:
(14n+18)g ............... 12n gC 14n g ...........12n gC
100............................ x=12⋅100⋅n/14n+18 100................y=12⋅100/14
0,823 = x/y = 14n/14n+18
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n=5,98, n a C atomok száma csak egészszámú értékének van értelme.
Következik n=6.

Kísérletezõk versenye

3. Készítsünk légnyomásmérõt!

Építsünk légnyomásmérõt (barométert), például:
1. befõttesüvegbõl -  léggömbdarab, gumiszalag, szívószál és ragasztószalag, vagy
2. mûanyagdobozból (pl. olajozóból) – gumiszalag (rugó), cérna, szívószál felhasználásával.
Útmutatás:
1. Húzzuk rá a befõttesüveg szájára a léggömbdarabot, majd szorítsuk is rá azt egy gumi-

szalaggal. Gondoskodjunk arról, hogy a befõttesüveg szája tökéletesen tömítsen! (A tömítést
úgy próbálhatjuk ki, hogy a lezárt üveget víz alá süllyesztjük, majd megnyomjuk a gumi felü-
letét. Ha nem keletkeznek buborékok, akkor a tömítés megfelel. A tömítés biztosabb, ha a
befõttesüveg száját elõzõleg bezsírozzuk.) Ragasszunk a léggömbdarabhoz ragasztószalaggal
egy szívószálat. Rögzítsük a befõttesüveget merevítõk segítségével egy deszkadarabhoz.

2. A légmentesen lezárt lapos, vékony falú mûanyagdoboz egyik oldalát deszkalaphoz
ragasztjuk, a másik oldalához pedig cérnavéget. A cérnát néhányszor rácsavarjuk a fémten-
gelyre (kötõtû), a másik végét gumiszalaggal (rugóval) kifeszítjük. A tengelyre függõleges
helyzetben szívószálat szúrunk, amelynek meghegyezett végéhez állítsunk egy beosztásos
skálát. Az eszköz jelezni fogja a légnyomás (és egyben az idõjárás) változását.

A skálán megfigyeléseitek alapján tüntessétek fel a jó idõ, változékony idõ, rossz idõ mutató-

állást. Akármilyen más típusú légnyomásmérõt is elfogadunk!
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Küldjétek be a szerkesztõség címére az egyik eszköz mûködési elvének rövid leírását, a mûködésérõl szóló
igazolást, az eszközrõl készített rajzot, ha lehetséges a fényképet is! A leírás mellett adjátok meg a nevete-
ket, iskolátok, osztályotok, fizikatanárotok nevét, valamint az iskola postai címét! A legjobb válaszokat
jutalomban részesítjük. Csoportok jelentkezését is elfogadjuk a tagok részvételi százalékarányának feltün-
tetésével.

Kovács Zoltán


