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1. M.P.E. 
2. Szélhárfa 
3. Rajzfilmhős
4. Az egyik múzsa 
5. Recseg-.... 
6. Folyóágy 
7. Japán fővárosa 
8. Híres detektív 
9. Laprész! 
10. Odáz 
11. Dugi.....,  

horvát sziget (OTOK) 
12. Becézett Vilmoska 

13. Jasszer. . ., politikus 
14. Rakétaorr görbéje 
15. Ilyen írás az ogam 
16. a. Los Angeles 
16. b. Római 100 
17. Sír 
18. Terület, latinul 
19. Nyomásegység 
20. Díszítés a ruhán 
21. Egyiptom fővárosa 
22. Földönkívüli! 
23. Félerős! 
24. Arra fele! 

10. 400 éve született Otto von Gueriche német fizikus.  
Ki volt ő és mit alkotott meg? (6 pont) 

A rejtvényt Szőcs Domokos tanár készítette 
A kérdéseket összeállította a verseny szervezője: Balogh Deák Anikó tanárnő,

Mikes Kelemen Líceum, Sepsiszentgyörgy 
 

f
r

eladatmegoldok 
ovata

Kémia 

(A 2005. évi magyarországi emeltszintű érettségi vizsga  
kémia írásbeli nyilvánossá tett tételeiből közlünk megoldandó feladatok) 

K. 481. Azonos tömegű kálium-nitrát és nátrium-klorid forrón telített oldatát lehű-
tik. Mi történik, miért? 

 
K. 482.  Hány darab ion van 24g (NH4)2CO3 –ban? 
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K. 483.  A répacukor egy viszonylag összetett vegyület. Elemeiből közvetlenül nem 
lehet előállítani. Képződéshője mégis megállapítható! 

Ha 5,000g répacukrot tökéletesen elégetünk, 82,69kJ hő szabadul fel, miközben fo-
lyékony víz keletkezik. Ismerjük még az alábbi reakcióhőket: 

C(sz) + O2(g)  = CO2(g) ∆fH1 = -394,0kJ/mol 
2H2(g) + O2(g)  = 2H2O(f) ∆fH2 = -572,0kJ/mol 
Írja fel a tökéletes égés reakcióegyenletét, határozza meg a reakcióhőt, majd számít-

sa ki a répacukor képződéshőjét! 
 
K. 484.  Kétvegyértékű ismeretlen fém kristályvíz tartalmú szulfátja hevítés hatására 

elveszti teljesen kristályvíztartalmát. A hevítés során bekövetkező tömegcsökkenés 
43,9%-os. A maradék kristályvíz mentes vegyület 40,5 tömeg% fémet tartalmaz. Hatá-
rozza meg az ismeretlen fémet! Számítsa ki, hány mól kristályvizet tartalmaz a kiindulási 
vegyület egy mólja és írja fel a vegyület képletét, tudva hogy: 

Ar(S) = 32,0          Ar(O) = 16,0           Ar(H) = 1,01 
 
K. 485. Egy etanol – aceton folyadékelegyet tökéletesen elégetünk stöchiometrikus 

mennyiségű oxigénben. A kapott, forró gázelegy össztömege 31,22g, benne a szén-
dioxid-víz anyagmennyiség aránya 3,0 : 4,0 

Írja fel az égés egyenletét! Számítsa ki a folyadékelegy tömeg%-os összetételét! 
Határozza meg az elégetett folyadékminta tömegét! 
 
K. 486.  Két szerves vegyületnek azonos a tömegszázalékos összetétele: 40,0% 

szén, 53,3% oxigén és ezeken kívül még hidrogén. 
 

a)  Milyen képletre következtethetünk ezek alapján? Az egyik vegyületről azt is 
tudjuk, hogy gázhalmazállapotú, 1,00g-jának térfogata 25oC-on és standard 
nyomáson 817cm3.

b)  Számítsa ki a vegyület moláris tömegét! Rajzolja fel a szerves anyag konstitú-
cióját és adja meg a nevét! A másik vegyületről kiderült, hogy a moláris tö-
mege az előzőének duplája, vízben oldódik és vizes oldata savas kémhatású. 

 

c)  Állapítsa meg a vegyület konstitúcióját és nevét! 
 

Informatika 

Kedves diákok! A FIRKA 2005/2006-os számaiban egy-egy érdekesebb informatika 
feladat alkalmazás specifikációját közöljük. A súgókkal ellátott alkalmazásokat bármi-
lyen Windows alatti vizuális programozási nyelvben (Delphi, Visual C++, Visual 
Basic, C# stb.) meg lehet írni, és év végéig folyamatosan beküldeni az EMT-hez 
(emt@emt.ro). Év végén a legszebb, legjobb, legérdekesebb megoldásokat díjazzuk 
(beküldendő a forráskód). 

 

3. Feladat 
Írjunk alkalmazást, amely egy tetszőleges évre kirajzolja / megjeleníti hónapok és 

hetek szerinti lebontásban a naptárt. Az alkalmazás tudjon zsebnaptárakat (7 cm × 10 
cm) és fali naptárakat (A4-es lapon) nyomtatni. 
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Fizika 

F. 336. v sebessegű mozgólépcsőn felfelé szaladva egy m tömegű ember t idő alatt 
érkezik h magasságra. Határozzuk meg, mekkora teljesítményt fejtett ki ehhez. 

 

F. 337. V=2 liter térfogatú tartályban m=12,7 g jódgőz található. A jódgőzök nyo-
mása 1000 K hőmérsékleten 2,26 atm. Határozzuk meg a jód molekuláinak 
disszociációfokát. (Disszociációfokon az ütközések hatására atomjaira szétesett moleku-
lák és a kezdetben jelenlevő molekulák számának arányát értjük)  

 

F. 338. Egy olvadó biztosíték fémszála megolvad, ha rajta hosszabb ideig I1 = 8 A –
es áram halad át. Határozzuk meg milyen I2 áramerősségnél olvad meg a biztosíték 
fémszála, ha átmérőjét megkétszerezzük. 

 

F. 339. R görbületi sugarú domború tükör optikai főtengelyén a tetőponttól R/2 tá-
volságra pontszerű fényforrás található. Határozzuk meg a megvilágítást a tetőponttól R 
távolságra található és az optikai tengelyre merőleges ernyőn, az optikai tengely közelében, 
ismerve, hogy ha az ernyőt a tetőponttól 2R távolságra helyezzük, a megvilágítása Eo.

F. 340. α-bomlás eredményeként a Po 200-as atomszámú izotopjának nyugalom-
ban levő atommagja 5,77 MeV energiájú α részecskét bocsát ki. Határozzuk meg mek-
kora sebességgel lökődik vissza a keletkezett mag. 

 

Megoldott feladatok 

Kémia 
K. 469. A tioszulfát oldat tömege (m = ρ.V) 1,32.500 = 660g. Ebben 660.35/100 = 

231g feloldott Na2S2O3 van. 
M Na2S2O3=158           M Na2S2O3.5H2O=248 
248g Na2S2O3.5H2O ……..158g Na2S2O3
120g         ………………….x = 76,45g Na2S2O3 vált ki az oldatból, oldatban ma-

radt 231-76,45 = 154,55g. Az oldódási feltétel mellett ez a sómennyiség 347,73g oldat-
ban található, mivel: 

180g old. ……..80g Na2S2O3
x …………..154,55g        ahonnan x = 347,73g 
Jelöljük az elpárolgott víz tömegét m-el, felírható a következő tömegmérleg: 
660g old1 = 347,73g old2 + 120g Na2S2O3.5H2O + m ahonnan m = 192,27g víz. 
 
K. 470. A benzin égésekor történő kémiai változás egyenlete: 
C8H18  +  12,5O2 = 8CO2 + 9H2O

1km távolságon 4,7.10-2L benzin (oktán) fogy, ennek tömege (ρ= m/V): 
 4,7⋅10-2⋅103cm3⋅0,680g/cm3 = 31,96g 
Moktán = 114 g/mol  MCO2 = 44g/mol 
114g oktán  …8.44g CO2
31,96g ……….x = 98,68g      

Tehát a gépkocsi CO2 kibocsátása kilométerenként 98,6g 
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K. 471. A feladat információi szerint egy telített dikarbonsavról lehet szó, ezért a 
megoldásához túl sok az adat. A kristályvizes és a víztelenített sav széntartalmának 
ismeretében megválaszolható a kérdés. A kristályvíztartalmú sav képlete: 
(HOOC)2(CH2)x⋅yH2O, a víztelenítetté: (HOOC)2(CH2)x, amire felírható az atomtöme-
gek ismeretében: 90 + 14x …..(2+x)12 

 100  ……..26,67 ahonnan x = 0, tehát a dikarbonsav az oxálsav. 
A kristályvizes savra írható: 90 + 18y  …2⋅12gC 

 100 ……..19,04          y = 2 
COOH   COOH 
 ⋅2H2O → + 2H2O
COOH              COOH 
 
126g kristályvíztartalmú sav  ……36g Víz 
 100g  ………………………… x = 28,57g   Tehát a víztelenítéskor 28,57%-os 

tömegcsökkenés történik. 
 
K. 473.  
mfém = 1g 
moxid = 1,89g  Tehát a feladat adatai alapján 1g fém 0,89g oxigént kötött meg, ezért 

írhatjuk,    
M → M2O3 hogy:    1g fém………0,89g oxigén 
 2M                  48 g                    innen M = 27 
 
K. 474.  Amennyiben a két fém adott tömegei azonos mennyiségű hidrogént szaba-

dítottak fel, akkor azok egymással egyenértékűek, tehát tömegeik aránya az egyenértéke-
ik arányával azonos: 3/1,35 = EAl /ECa, mivel az alumínium három vegyértékű fém, 
ezért az egyenértéktömege 27/3=9g, tehát az előbbi aránypárból a kalcium egyenérték 
tömege ECa = 20g. 

 
K. 475. Az 500g szirupból akkora tömegű (x) vizet kell elpárologtatnunk, hogy a 

visszamaradt oldat cukortartalma 60% legyen. Tehát: 
100g sűrített szirup  …  60g cukor 
500-x    ……………….500⋅15/100   innen x = 375g 
 
K. 476. A mintában a NaCl tömege legyen m1, a Na2CO3 tömege m2. Csak a NaCl 

tartalmaz klórt 
MNaCl = 58,5g/mol        MCl = 35,5g/mol 
58,5g NaCl ….35,5gCl      5g keverék ….1,65gNaCl 
m1 …………1g        m1 = 1,65g                              100g ………….x = 33g 
Tehát a minta 33% NaCl-ot tartalmaz. 
 
K. 477. Mivel C% + N% + H% < 100, tehát a molekula tartalmaz oxigént is 

16,4%-ban. Molekulaképlete: CxHyNzOt
194g koffein…12xC....... yH   …14zN........16tO 
 100  ………..49,48g ......5,15g    28,87g ...........16,4g  ahonnan x = 8, y = 10, z = 4, t = 2 
Tehát a koffein molekulaképlete: C8H10N4O2

K. 478.  CnH2n + H2 → CnH2n + 2 
ρ = M/Vo = 1,92 = [0,5(14n+2) + 0,5.14n]/22,4  Innen n = 3 
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Tehát az alkén: C3H6, az alkán C3H8.

K. 479. Az elegy komponensei közül csak a butén reagál vizes oldatban brómmal, 
addicionálva azt: C4H8 + Br2 → C4H8Br2

1000mL old. …. 0,5molBr2
20mL ……..x = 0,01mol           

Mivel νC4H8 = νBr2 , az elegyben a butén tömege 56⋅0,01 =0,56g. Ez a mennyiség az 
elegy 25%-a, vagyis az ¼-e, akkor az elegy tömege = 4⋅0,56 = 2,24g. 

 
K. 480. Az A szerves anyag molekulaképlete: (C2H3Cl2)n
(C2H3Cl2)n → 4CO2

Mivel égés során mólonként 4 molCO2 keletkezik, a molekulában 4 szénatomnak 
kell lennie, tehát az n értéke 2, ezért az A molekulaképlete: C4H6Cl4

Erélyes oxidációkor a molekula hasad a kettőskötés mentén, két molekulát eredményezve. 
Mivel csak egyféle karbonsav képződött, a kettőskötéssel összekapcsolt két szénatom tercier 
atom kellett legyen és a molekula szimmetrikus szerkezetű a kettőskötésre nézve: 

hírado

Az „ügyes”, maláriát terjesztő szúnyogoknak végre van egy hatásos ellensége, egy gomba! 
Az emberiség egyik ádáz ellenségét, az Anopheles-szúnyogot, amely a maláriát terjeszti 

és évente egy milliónál több ember halálát okozza, eddig nem sikerült rovarirtókkal, 
gyógyszerekkel hatástalanítani. Ennek fő oka az, hogy nagyon hamar képesek rezisztenciát 
kialakítani ezekkel az anyagokkal szemben. Az Edingburghi Egyetem kutatói  rájöttek, 
hogy van egy gombaféleség (Beauveria bassiana), amelynek  spórái ha érintkeznek a szú-
nyogokkal, abban csírázni kezdenek, s néhány napon belül megölik őket. Ugyanakkor 
közvetlen bénító hatásuk is van a szúnyogokra, lelassul a sebességük, nem tudnak gyorsan 
továbbrepülni. Megállapították, hogy a gombával szemben nem alakul ki rezisztenciájuk a 
szúnyogoknak. A laboratóriumi mérések szerint a malária terjesztésének esélye akár 98%-
al is csökkent, ha a gomba spórát spray formájában használták a szúnyogok ellen. 

 

Érdekességek a virágok világából 
A gének szerkezetének vizsgálata mind több rejtélyre derít fényt a növény és állatvi-

lágban egyaránt. 
Eddig nem tudták a magyarázatát annak, hogy mi az oka, hogy egyes virágok kora-

tavasszal, mások később, vagy éppen a nap különböző szakaszában virágzanak. Felfe-
deztek már két olyan, fényérzékeny fehérjemolekulát, amelyek a növények virágzásában 
jelentős szerepet játszanak. Az egyik, a CONSTANS nevű, a naphossz változásának 
függvényében irányítja a virágzást. A frissen felfedezett FKF1 névvel jelölt fehérje a 
CONSTANS hatását szabályozza annak a gátlására hivatott transzkripciós faktor 


