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Kémia 

 
K. 464. A pétisó ammónium-nitrát és mészkőpor tartalmú műtrágya, aminek a 

nitrogéntartalma 25 tömeg%. Milyen tömegarányban kell keverni az ammónium-
nitrátot mészkőporral, hogy az adott összetételű műtrágyát nyerjék? 

 

K. 465. Azonos tömegű (pl.1g) hidrogén-kloridból, hidrogén-bromidból, hidrogén 
jodidból desztillált vízzel azonos térfogatú (1L) oldatokat készítettek. Az oldatok pH-ját 
megmérve és összehasonlítva őket, az  eredményt az alábbi sorok valamelyike tartalmazza: 

a)  pHHCl  = pHHBr = pHHI
b)  pHHCl > pHHBr > pHHI 
c)  pHHCl < pHHBr < pHHI 

Indokoljátok a kiválasztott helyes választ! 
 

K. 466. Számítsátok ki a következő híg oldatok pH-ját: 
a)  10-8 mol/L töménységű kénsav oldat 
b)  10-8 mol/L töménységű Ca(OH)2 oldat 

 

K. 467.  Vízmentes ecetsavból desztillált vízzel egy liter térfogatú oldatott készí-
tettek úgy, hogy abban a nem disszociált ecetsav molekulák száma tízszerese legyen az 
acetát-ionok számának. Számítsuk ki ennek az oldatnak a pH értékét, tudva, hogy az 
ecetsavnak a savállandója,  Ka = 1,8·10-5 . Mekkora tömegű ecetsavat kellett bemérni az 
oldat elkészítésére? 

 
Fizika 

AUGUSTIN MAIOR  fizika  verseny, 2005. 
XI. osztály  
1. m = 6 kg tömegű test h = 20 m magasról, nyugalmi helyzetből indulva, a vízszin-

tessel 30o-os szöget bezáró lejtőn csúszik lefelé, majd mozgását a vízszintes síkon foly-
tatja. A test a lejtőn is és a vízszintes síkon is súrlódással mozog, a súrlódási együttható 
µ = 0,2. Számítsuk ki: a) a test gyorsulását a lejtőn. b) a test mozgási energiáját a lejtő
alján. c) a megállásig megtett utat a vízszintes szakaszon. d) a mozgás teljes idejét és a 
súrlódási erők munkáját. Adott g = 10 m/s2.

2. Az 1-es és 2-es tartályok térfogata V1 = 8,31 m3, illetve V2 = 1,69 m3. A két tar-
tályt nagyon vékony (elhanyagolható térfogatú), csappal ellátott cső köti össze. Kezdet-
ben a csap zárva van. Mindkét tartályban ugyanannyi tömegű nitrogén található (m1 =
m2). Kezdeti állapotban az 1-es tartályban található gáz hőmérséklete t1 = 27 oC, nyomá-
sa pedig p1 = 3·105 Pa. A 2-es tartályban levő gáz hőmérséklete t2 = 127 oC. 

A) Az 1-es tartályban található gázt t1' = t2 = 127 oC hőmérsékletre melegítjük. Szá-
mítsuk ki: a) az 1-es tartályban található molekulák számát és a felmelegített gáz nyomá-
sát (p1’). b) a gáz által elnyelt hőmennyiséget, a belső energiájának változását és a gáz 
által végzett mechanikai munkát. 
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B) Kinyitjuk a csapot. Számítsuk ki: c) mindkét tartályban a gáz nyomását és 
kilomólokban kifejezett mennyiségét az egyensúly beállása után d) a rendszer belső
energiájának változását a kezdeti (t1, t2) és végső állapotok között. 

Adott: R = 8310 J/kmólK, CV = 5R/2, NA = 6,023·1026 molek/kmól 
 
3. Az ábrán látható áramkörben E = 12 V, r = 1 Ω, R1 = 19 Ω, R2 = 20 Ω és RX

pedig egy 20 Ω-os lineárisan változtatható ellenállás. Kezdetben a tolócsatlakozó közé-
pen található.  

Számítsuk ki a) az áramkör fő ágában az áram erős-
ségét. b) a feszültséget az RX ellenállás sarkain és az A és  
B pontok között. c) ábrázoljuk grafikusan a párhuzamo-
san csatol (R2, RX) ellenálláscsoport eredő ellenállását az 
RX ellenállás függvényében a 0 – 20 Ω intervallumban, ez 
utóbbi 5 különböző értékére és tárgyaljuk az eredő ellen-
állás változását a tolócsatlakozó helyzetének függvényé-
ben. d) ábrázoljuk grafikusan az RX ellenállás által felvett 
teljesítményt a következő RX értékekre: 2 Ω, 6 Ω, 10 Ω,
14 Ω és 20 Ω. Figyeljük meg a grafikon alakját és vonjuk 
le a következtetéseket. 
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4. Az OA hosszúságú vezető rúd ω állandó szögsebességgel forog az O középpontú 
és OA = l sugarú fémből készült körön. A rúd A vége és a kör között elektromos érint-
kezés van. A rúd O vége és a körön található tetszőleges pont közé egy R ellenállású 
fogyasztót kötünk. A rendszer a B mágneses indukciójú homogén mágneses térben 
található, a tér erővonalai merőlegesek a kör síkjára.  

Határozzuk meg: a) az indukált elektromotoros fe-
szültséget a rúd végei között, b) az áramerősséget az 
áramkörben, c) mekkora áramerősség hozna létre egy d
sugarú körvezető középpontjában B-vel megegyező
indukciójú mágneses teret, d) azt az erőt, amely a rúd A 
végére kell hasson, hogy mozgását megtartsa. A súrlódá-
sokat és a vezetők ellenállását elhanyagoljuk. 

B

l
O

A

R

5. a) Jelentsük ki az anyagi pont impulzusváltozásának tételét és írjuk fel vektoriális 
alakjban. b) Mit értünk hajszálcsövesség alatt? Jelentsük ki Jurin tételét. 

 
XII. osztály 
Az 1., 2., 3. és 5/a feladatok ugyanazok, mint a XI. osztály esetében. 
4. Két, egymástól 25 cm távolságra található vékony lencse optikai rendszert alkot. 

Az első lencse kétszerdomború, gyújtótávolsága 10 cm, n = 1,6 törésmutatójú üvegből
készült. A lencsét alkotó két gömb törőfelület  görbületi sugarai  moduluszának aránya 
3/2. A második lencse síkhomorú, görbült felületének sugara megegyezik az első lencse 
második felületének sugarával. A fény terjedési sebessége ebben a lencsében 2·108 m/s. 
Az első lencsétől 30 cm-re található tárgy magassága 1 cm. Határozzuk meg: a) az első
lencse által alkotott kép helyzetét és nagyságát. b) a második lencse gyújtótávolságát. c) 
a második lencse által alkotott kép helyzetét. d)  a szórólencse helyébe egy homorú 
tükröt helyezünk. Mekkora kell legyen a tükör sugara, hogy a végső kép (a lencse-tükör 
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rendszer által leképezve) ugyanabban a síkban legyen mint a tárgy? Adott a fény sebessége 
vákuumban c = 3·108 m/s. 

 
5. b) Megadva a jelölések fizikai értelmezését és az összefüggésben szereplő meny-

nyiségek mértékegységeit, írjuk le a Young-berendezés sávközének kifejezését. 
 
Pontozás: 1. – 4. tételek egyenként 20 pont, 5. tétel -10 pont, hivatalból: 10 pont,  
Teljes pontszám 100  
 

A 2005. AUGUSTIN MAIOR fizikaversenyen 
 az alábbi tanulók 70 pont fölötti pontszámot értek el: 

 
Név osztály iskola helység pontsz 

Csengeri Erika Tímea XII Kölcsey Ferenc Főgimn. Szatmárnémeti 87.50 

Kis Júlia XI János Zsigmond Unit. Koll. Kolozsvár 86.00 

Gergely József Ottó XII Kós Károly Iskolacsop. Székelyudvarhely 82.50 

Kolcza Mátyás-Barna XII Mikes Kelemen Líc. Sepsiszentgyörgy 80.00 

György Tímea XII Silvania Főgimn. Zilah 79.00 

Takács István Mihály XII Németh László Líc. Nagybánya 78.00 

Varga Melinda XII Mikes Kelemen Líc. Sepsiszentgyörgy 77.50 

Bényey Szabolcs Zsolt XII Németh László Líc. Nagybánya 74.00 

Tóth Beáta XII Silvania Főgimn. Zilah 73.00 

Boda Szilárd XII Silvania Főgimn. Zilah 71.00 

Szász Annamária XI Márton Áron Líc. Csíkszereda 71.00 

Erzse Levente XI Székely Mikó Koll. Sepsiszentgyörgy 70.50 

Kerekes Csaba XI Székely Mikó Koll. Sepsiszentgyörgy 70.50 

Dombi András XI Mikes Kelemen Líc. Sepsiszentgyörgy 70.00 

Váradi Levente XII Mikes Kelemen Líc. Sepsiszentgyörgy 70.00 

Megoldott feladatok 

Kémia 
K. 459.  100g oldat térfogata  100/1,84 cm3 …..98gH2SO4 …….1mol H2SO4

1000cm3 (1L) ……………………..CM
CM = 18,4mol/L 

 

K. 460.   2M + 2HCl = 2MCl + H2
Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2

2M/MZn = 13/10,9      mivel MZn  = 65,4  , M = 39 
 

K. 461.  2 Ag+ + Fe   =    2Ag  +  Fe2+ 
∆m = 48,57 – 20 = 28,57g.  

 

Mivel a lemez tömegváltozását a kioldódott vas és a lerakódott ezüst tömegei okoz-
zák, ezért  ∆m = mAg – mFe, tehát mAg = 28,57 + mFe2+ . Mivel egy kioldódott vas ion 
tömege azonos az oxidálódott vasatom tömegével, írható:  

56gFe ……2·108g Ag 
mFe  ……..28,57 + mFe       ahonnan mFe  = 10g.   
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Amennyiben a 20g tömegű vaslemezből 10g vas kioldódott, az átalakulás 50%-os. 
A feltételezett átalakuláshoz szükséges  AgNO3 –oldat térfogatának kiszámítására 

ismernünk kell az átalakult vas anyagmennyiségét: ν = m/M ν=10/56 mol. A reak-
cióegyenlet alapján:  

2mol AgNO3…….1 mol vas////
x…………………10/56,  ahonnan x  = 0,357mol Ag 
1L oldat ….. 0,5mol AgNO3
V ………… 0,357mol  ahonnan V =  0,714L 

 

K. 462.  CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O C3H8 + 5O2 = 3CO2 + 4H2O
C2H6 + 3,5O2 = 2CO2+ 3H2O C4H10 + 6,5O2 = 4CO2 + 5H2O

A gázkeverékre használjuk a következő jelöléseket: az alacsonyabb szénatom számú 
alkán tömege: x, a magasabb szénatom számúé: y. A feladat kikötései értelmében 
x=200g, y=100g 

A szénhidrogének moláris tömegeinek kiszámítása után a reakcióegyenletek alapján 
írhatjuk: 

az első keverékre:     a második keverékre: 
16gCH4 …2·24,5L O2 44g C3H8 ….5·24,5L O2
200g…….V1 =612,5L    200g………..V1 = 556,8L 
 
30gC2H6….3,5·24,4L O2 58gC4H10 …..6,5·24,5L O2
100g ………V2 = 285,8L    100g ……….V2 =274,6L  
 Vlevegő = 5·(V1 + V2 )
Vlevegő = 4,5m3 Vlevegő = 4,16m3

Mind a két gázelegyben az alkánok sorában szomszédos tagok találhatók (CnH2n+2  
és Cn+1H2(n+1)+2). Felírva az égési reakciók egyenletét, az egy mólnyi szénhidrogénhez 
szükséges oxigén mennyisége: ( 3n+1)/2 mol, illetve  3(n+1)+1/2mol. 

A 300g szénhidrogén elegy, melyben  2:1 tömegarányban található a két, egymást 
követő homológ tag, elégetéséhez szükséges oxigén mennyisége: 

(3n+1)/2· 200/(14n + 2)  +  (3n+4)/2 · 100/(14n + 16) mol. Az oxigén térfogata V 
= ν · Vo . Ahogyan nő a szénatom száma a keverékben levő szénhidrogénekben (n), a 
fenti összeg egyre kisebb. 

 

K. 463.  

CH3-CH = C(CH3)2 + K2Cr2O7 + 4H2SO4 = CH3COOH+(CH3)2CO +4H2O +Cr2(SO4)3 +K2SO4

Egy mólnyi aceton egy mólnyi izoprénből képződik. 
ν aceton = m/58     = 116/58,  mivel az oxidáció csak 80%-al ment végbe :  
100mol izoprén …………80mol oxidálódott 
 x …………………116/58mol      ahonnan x= 2,5mol 
1mol izoprén ………1mol K2Cr2O7 1L old.  ….. 2mol K2Cr2O7
2,5mol ……………..x = 2,5mol                 V ………2,5mol 
 V = 1,25L 


