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8. Egy ötletes hõlégballon
Vegyünk egy nagyon vékony nylonzacskót, melyre az ábra

szerint egy zongorahúrt ragasztunk ragasztószalag segítségével. A
húrhoz három darab igen vékony huzal segítségével egy
alufóliából vagy tojáshéjból készült tálkát rögzítünk. Ugyancsak a
húrhoz rögzítünk három vékony cérnaszálat, amivel az egyen-
súlyt tartjuk az elején. A tálkába egy darabka szeszbe mártott
papírszalvétát teszünk és meggyújtjuk. Kis idõ múlva a zacskó
felfújódik és a magasba száll, ha elengedjük a cérnaszálakat. A
magyarázat: a meleg levegõ könnyebb mint a kisebb hõmérsék-
letû, ezért az felszáll. Ha a huzalok hosszúsága nincs jól beállítva,
akkor vagy nem száll fel a kísérleti eszközünk (ha túl hosszúak a
huzalok),  vagy megolvad a zacskó (ha túl rövidek). Ilyen esetben
megfelelõ hosszúságú huzallal meg kell ismételni a kísérletet.
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Kémia

K.G. 202.  Mekkora tömegû foszfort tartalmaz az ember csontváza, mekkora
a százalékos foszfortartalma, ha átlagos tömege 11 kg és kalcium-foszfát tartalma
58 tömegszázalék (1,27kg, 11,6%)

K.G. 203.  Egy alkálifém és alkáliföldfém 1:1 anyagmennyiség-arányban öt-
vözetet képez. Az ötvözetbõl 10 grammot sósavban oldva 23,48 g fémkloridot
nyertek. Mi lehet az ötvözetet alkotó két fém? (K, Ca)

K.L. 299. 50 g 80%-os tisztaságú mészkövet mekkora térfogatú 25 tömeg
%-os, 1,12g/cm3 sûrûségû sósavban lehet feloldani, ha a szennyezõdések nem
oldódnak sósavban. Mekkora térfogatú standard állapotú gáztermék keletkezik az
oldás során. (104,36 dm3, 9,78 dm3)

K.L. 300. A nátrium szublimációs energiája 108 kJ/mol és ionizációs ener-
giája 502 kJ/mol. Mekkora energiabefektetésre van szükség 1,84 g fémnátriumnak
ionokká való alakítására? (48,8 kJ)

K.L. 301. Nikkel és rézpor keveréket ezüst-nitrát oldatba tettek. A teljes
reakció eredményeként 64,8 g ezüst vált ki. Ugyanolyan tömegû és összetételû
keveréket rézszulfát oldatba téve, az oldat tömege 5,39 g-mal nõtt. Mekkora volt
a kiindulási fémkeverék mólszázalékos összetétele? (66,66 mol%Ni, 33,33
mol%Cu)
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K.L. 302.  Vízmentes éterben fém magnéziummal reagáltattak 1,38 g mono-
bróm-alkánt, majd a terméket vízzel bontották. Ennek során 245 cm3 standard
állapotú gáz keletkezett. Amennyiben a monobróm-alkánt tovább brómoznák,
három dibróm-izomér keletkezhetne. Határozd meg az alkán molekula és
szerkezeti képletét!

Fizika

F.L. 213.  Két h magasságú acél-
tömb egymástól d távolságra található
(ábra). Az egyik acéltömb vízszintes
felületén v sebességgel m tömegû golyó
gurul. Határozzuk meg hányszor üt-
közik a golyó az acéltömbök függõ-
leges és tökéletesen rugalmas falával a
talajra érésig, ha az ütközési idõ zérus!

F.L. 214. Egy folyópart O pontjából, a folyópartra merõleges irányban,
követ hajítunk el. A kõ a parttól L távolságra esik a vízbe. Határozzuk meg, men-
nyi idõ múlva éri el az O pontot a kõ által keltett felületi hullám, ha a folyóvíz
sebessége u és a felületi hullámok a vízben v sebességgel terjednek.

F.L. 215. Vízszintes, tökéletesen sima (súrlódásmentes) asztallapon két azo-
nos ballon található. A ballonokat középen elválasztó membránnal ellátott vékony
csõ köti össze. A ballonok középpontjai közötti távolság d=58cm. Az egyik bal-
lon hidrogént, a másik nitrogént tartalmaz, ugyanazon a hõmérsékleten, de ké-
tszer nagyobb nyomáson. Mennyivel mozdul el a rendszer, ha a membrán megre-
ped? A ballonok és a csõ tömegét elhanyagoljuk.

F.L. 216. Q elektromos töltéssel egyenletesen feltöltött vékony vezetõ lap
elektrosztatikus energiája W. Az oldalfelezõ merõlegesek mentén a lapot négybe
hajtjuk. Mekkora lesz a végsõ állapotban az elektrosztatikus energia?

F.L. 217.  Egy fényforrás és végtelenre állított távcsõ közé, a fényforrástól
d=85 cm-re 15 cm gyújtótávolságú szórólencsét helyezünk. A fényforrástól mi-
lyen távolságra kell elhelyezni, a fényforrás és szórólencse közé, egy 16 cm
gyújtótávolságú gyûjtõlencsét, hogy a távcsõben megjelenjen a fényforrás éles
képe? A gyûjtõlencse melyik helyzetében látható a fényforrás képe nagyobb szög
alatt?
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Megoldott feladatok

Kémia
K.L. 293.  A réz nem reagál sósavoldattal.
2Al+3HCl →3H2 + 2AlCl3  reakcióegyenlet alapján:
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K.G. 200.
MHCOOH = 46
Ha mol% = x,tömeg%=2x
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K.G. 201.
MCuSO4=159,5 5%-os old. jelõljük o-val
MH2O=18 20%-os old. jelõljük O-val
MCuSO4 ⋅5H2O =249,5

249,5g kristály ..........159,5 g CuSo4

150g ..........................x=95,89
100g O .....................20g CuSO4

mo + 150 .....................mo ⋅ 5/100 + 95,98
innen mo = 439,27g

Irinyi versenyre való készülõk figyelmébe
A Középiskolái  Kémiai Lapok – 1999/4 anyagából átvett feladatot ajánljuk.

NaCl, KCl, MgCl2 és MgSO4 1:1:1:1 mólarányú elegyeinek 100g-ját 50 g 25°C
hõmérsékletû vízzel összeráztuk. A telítési egyensúly beállta után a szilárd fázis-
ban MgCl2 ⋅6H2O képzõdik, a többi só nem vesz fel kristályvizet. A telített oldat-
ban 2,54 m/m% NaCl, 3,20 m/m% KCl, 24,1 m/m% MgCl2 és 2,28 m/m%
MgSO4 van. Számítsa ki a szilárd és folyadékfázis mol %-os összetételét!

(MNa=23, M K=39, MMg=24,3, M O=16, M S=32, M Cl=35,5, M H=1)
Megoldás: a sókeverék tömege: m=100g
100g = ν(MNaCl + M KCl + M MgCl2 + M MgSO4)

mol278,0
3,348

100
≈=ν
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A telített oldat minden 100g-ban: 32,1 g só és 67, 88 g víz van azután hogy
kivált x mol MgCl2, ami 6.x mol vizet kötött magához. Az oldatban a
mMgCl2/mH2O arány:

88,67

1,24

10850

3,95)287,0( =
−
−

x

x x = 0,168 mol

Oldatban maradt 0,287 – 0,168 = 0,118 mol MgCl2
mMgCl2 az oldatban: 0,118 ⋅ 95,2 = 11,25 g
A feltételek szerint ez az oldat 24,1%-a

11,25 ........mold

24,1 ..........100 g
mold = 46,7 g

A szilárd fázis tömege: 150-46,7 = 103,3 g

Telitett oldat összetétele Szilárd fázis összetételeKeverék összetevõi
mol mol % mol mol%

NaCl
02,0

58,5100

54,27,46 =
⋅
⋅ 1,03 0,267 13,34

KCl
02,0

5,74100

20,37,46 =
⋅
⋅ 1,03 0,267 13,34

MgCl2
118,0

3,95100

1,247,46 =
⋅
⋅ 6,19 0,169 8,45

MgSO4
0089,0

3,120100

28,27,46 =
⋅
⋅ 0,46 0,278 13,89

H2O
76,1

18,1100

88,776,46 =
⋅
⋅ 91,3 1,02 50,97

Σν=1,926 Σν=2,601

Fizika

F.L. 197. Az A téglára a C súlypontjában G  erõ hat, míg az M végén a B

tégla 
2

G erõvel hat. Annak feltétele, hogy az

A tégla ne forduljon el az N pont körül:
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F.L. 198. A gázkeverék állandó térfogaton mért mólhõjének meghatározása
alapján:
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F.L. 199. Az emelkedés magasságát az F=G feltétel határozza meg. A
felületi feszültségi erõk eredõje:
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F.L. 200. Mivel a rendszer impulzusa és energiája megmarad
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F.L. 201. Az elektromos tér létrehozásakor a gömb úgy polarizálódik, hogy
belsejében az elektromos térerõsség értéke zérus. A töltésszétválasztásra használt
energia egyenlõ azzal az energiával, amely a gömb térfogatának megfelelõ tér-
részben felszabadul, amikor ott megszûnik az elektrosztatikus tér. Tehát:
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Informatika
I.144. Írjunk programot a következõ feladat megoldására: Egy versenyen

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

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

Megoldás:
program felveteli;
const max = 25;
type sor = array[1..max] of integer;
     verseny = record
               csapatszam,          {csapat azonositoja}
               pontszam,            {csapat osszpontszama}
               versenyek: integer; {versenyek szama}
             end;
var   n, i, j: integer;
      x, o: sor;
      y: array[1..max] of verseny;

procedure rendez (x: sor; n: integer; var o: sor);
{Az x sorozat elemeit rendezi, eredmenyul megadja az o sorozatban
a
csokkenoen rendezett sorozat elemeinek eredeti indexet}
var jel, k, t, i: integer;
begin
    for i := 1 to n do o[i]:= i;
    jel := n;
    repeat
        k := jel-1;  jel := 0;
        for i := 1 to k do
            if x[i] < x[i+1]
            then  begin
                         t      := x[i];
                         x[i]   := x[i+1];
                         x[i+1] := t;
                         t      := o[i];
                         o[i]   := o[i+1];
                         o[i+1] := t;
                         jel    := i
                  end;
    until jel = 0;
end;

procedure kiir(o: sor); {kiirja a megfeleloen rendezett sorozatot}
var i: integer;
begin
    writeln('Csapatszam Pontszam Versenyek szama');
    for i : = 1 to n do
    with y[o[i]] do
         writeln (csapatszam:5, pontszam:12, versenyek:10);
end;

procedure csere(var a, b: integer); {felcserel ket egesz szamot}
var x: integer;
begin
     x := a;
     a := b;
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     b := x;
end;

BEGIN
{adatok olvasasa, osszpontszamok szamolasa}
    writeln('csapatszam, pontszam');
    for i := 1 to max do y[i].versenyek := 1;
    n := 1;
    write('* ');
    readln(y[n].csapatszam, y[n].pontszam);
    while (y[n].csapatszam<>0) or (y[n].pontszam<>0) do
    begin
       j := 1;  {megnezzuk, szerepelt-e mar a csapat}
       while (j <= n-1) and (y[n].csapatszam <> y[j].csapatszam)do
j := j+1;
         if j < n then begin
                 y[j].pontszam := y[j].pontszam +y[n].pontszam;
                 y[j].versenyek := y[i].versenyek+1;
                 end
             else begin n := n+1;
                   if n > max then
                                   begin
                                   writeln('Noveld max erteket!');
                                   halt;
                                  end;
                  end;
         write('* '); readln(y[n].csapatszam, y[n].pontszam);
    end;
    n := n-1;
    {eredmenytablazatok}
    writeln('Csapatok a szerzett pontok csokkeno sorrendjeben');
    for i := 1 to n do x[i] := y[i].pontszam;
    rendez(x,n,o);
    kiir(o);

    writeln;
    writeln('Az elert eredmenyek a csapatszamok novekvo
sorrendjeben');
    for i := 1 to n do x[i] := y[i].csapatszam;
    rendez (x,n,o);
    for i := 1 to n div 2 do csere (o[i],o[n+1-i]);
    kiir(o);

    writeln;
    writeln('Az elert eredmenyek a versenyek szamanak csokkeno
sorrendjeben');
    for i := 1 to n do x[i] := y[i].versenyek;
    rendez(x,n,o);
    kiir(o);

    readln;
END.


