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Kémia 

K. 503. 
a) A 25,0 tömeg%-os NaOH oldat sűrűsége 1,25g/cm3. Mekkora a mol/dm3-ben, 

illetve a g/L-ben kifejezett töménysége ennek az oldatnak? 
b) A 10mol/dm3 töménységű salétromsav-oldat sűrűsége 1,300g/cm3. Fejezd ki az 

elegy összetételét tömegszázalékos koncentrációval, moltört és molaritás segítsé-
gével. 

c) Fejezd ki moltört és molaritás segítségével annak a 10%(m/m)-os metanol ol-
datnak az összetételét, amelynek sűrűsége 0,9815g/cm3 !

K. 504. 
Mekkora mennyiségű Mohr-sót kell bemérni 1L olyan oldat készítéséhez, amelynek 

minden cm3-re 1mg vasat tartalmazz? 
 
K. 505. 
Mekkora a tömeg%-ban kifejezett nátrium-karbonát tartalma annak a szódaoldat-

nak, amely elkészítésekor 200,00g vízbe 42,93g kristályos szódát mértek be? 
 
K. 506. 
 Egészítsd ki az alábbi táblázatot: 
 

Oldat neve Tömeg % ρ g/cm3 Anyagmennyiség koncentráció 

Sósav 36,0 1,180  
Kénsav 98,0 1,839  
Salétromsav 67,0 1,400  

K. 507. 
500cm3 sósavba bemértek 74g magnéziumot. A teljes reakció végén az edény alján 

2,6g nem reagált magnézium maradt. Mekkora volt a felhasznált sósav g/dm3, mol/L-
ben kifejezett töménysége? 

 
K. 508. 
Kémiai elemzés során egy szénhidrogén minta 0,21g-ját égették el. A keletkezett 

szén-dioxid térfogata standard körülmények között 372,5cm3 volt. Ugyanilyen körül-
mények között a szénhidrogén sűrűsége 1,715g/cm3. Határozd meg a szénhidrogén 
molekulaképletét! 
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Fizika 
 

F. 355. R sugarú, belül üres, lefedett henger függőleges tengelye körül forgó moz-
gást végez. A henger fedőlapján, a tengelytől d távolságra m1 tömegű testet helyezünk 
el. A henger belső falához m2 tömegű test tapad. Határozzuk meg a testek és a felületek 
közötti µ súrlódási együttható értékét, ha mindkét test nyugalomban van a hengerhez 
képest.  

 
F. 356.  Egy teljesen felfújt kerékpártömlő térfogata 1,2. 10-3 m3 . A tömlőt egy 9.10-

5 m3 térfogatú pompával fújtuk fel. A tömlőben a végső nyomás 3.105 N/m2, a légköri 
nyomás 105 N/m2. Határozzuk meg hányszor kellett lenyomni a pompa dugattyúját. 

 
F. 357.  A levegőben található R1 = 1 cm, R2 = 2 cm és R3 = 3 cm vékony falú, 

koncentrikus fémgömbök közül a legbelsőt szigetelt vékony fémszállal földeljük, az R2
sugarút q2 = 4 nC míg az R3 sugarút q3 = 9 nC töltéssel töltjük fel. Határozzuk meg az 
R1 sugarú gömb töltését és a másik két gömb potenciálját. 

 
F. 358.  40 cm hosszú, homogén és izotrop üvegből készült henger alakú rúd egyik 

végét sík, másik végét 15 cm sugarú gömbsüveg alakúra csiszoljuk. A rúd közepén 
pontszerű fényforrás található. Ha a rúd sík oldala felöl nézzük, a fényforrást az oldaltól 
12,5 cm-re látjuk. A tetőponttól milyen távolságra látjuk a fényforrást, ha a gömbsüveg 
alakú vége felöl  nézzük a rudat?  

 
F. 359.  Melyik az a hidrogénszerű ion, amelyik Balmer és Lyman sorozata első vo-

nalai hullámhosszának különbsége 59,3 nm. 
 

Megoldott feladatok 

Informatika 
I.1. Feladat 

Vizsgáljuk meg, hogy egy tízes számrendszerben beolvasott n szám palindrom-e 16-
os számrendszerben (palindrom: Olyan betű- és szójáték, amelynek szavai, ill. az abból 
felépített mondatok visszafelé olvasva is értelmes szöveget adnak). 

Például a 111 281 szám palindrom 16-os számrendszerben (1B2B1). 
 

Megoldás 
function Dec2Hex(n: longint): string;
var 
s: string;

begin 
s := ''; 

 while (n > 0) do 
begin 
case (n mod 16) of 
0:  s := '0' + s; 

 1:  s := '1' + s; 
 2:  s := '2' + s; 
 3:  s := '3' + s; 
 4:  s := '4' + s; 
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5:  s := '5' + s; 
 6:  s := '6' + s; 
 7:  s := '7' + s; 
 8:  s := '8' + s; 
 9:  s := '9' + s; 
 10: s := 'A' + s; 
 11: s := 'B' + s; 
 12: s := 'C' + s; 
 13: s := 'D' + s; 
 14: s := 'E' + s; 
 15: s := 'F' + s; 
 end;

n := n div 16; 
 end;

Dec2Hex := s; 
end;

var 
n: longint; 
 i: byte; 
 s, z: string;
begin 
write('n: '); 

 readln(n); 
 writeln(Dec2Hex(n)); 
 s := Dec2Hex(n); 
 z := ''; 
 for i := 1 to length(s) do 

z := s[i] + z; 
 writeln(z); 
 if (s=z) then writeln('Palindrom.'); 
 readln; 
end.

I.2. ,�����	 
Beolvasunk n törtet (számláló, nevező alakban). Számoljuk ki irreducibilis alakban a 

törtek összegét. 

Példa: 20
43

5
2

4
1

3
1

6
7 =+++ .

Megoldás 
function Lnko(a, b: integer): integer; 
var r: integer; 
begin 
while (a mod b <> 0) do 

begin 
r := a mod b; 

 a := b; 
 b := r; 
 end;
Lnko := b; 

end;

var 
tortek: array[1..50] of record 

sz, n: word; 
 end;
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i, tsz: byte; 
 sz, n, l: word; 
 
begin 
write('Hany tortet adunk ossze? '); 

 readln(tsz); 
 for i := 1 to tsz do 

begin 
write('sz: '); 

 readln(tortek[i].sz); 
 write('n: '); 
 readln(tortek[i].n); 
 end;
sz := (tortek[1].sz*tortek[2].n + tortek[2].sz*tortek[1].n); 

 n := tortek[1].n*tortek[2].n; 
 for i := 3 to tsz do 

begin 
sz := (sz*tortek[i].n + tortek[i].sz*n); 

 n := n*tortek[i].n 
 end;
l := lnko(sz, n); 

 sz := sz div l; 
 n := n div l; 
 write(sz, '/', n); 
 readln; 
end.

I.3. ,�����	�
Számoljuk ki egy tetszőleges n szám kontroll számjegyét! Egy szám kontroll szám-

jegyét úgy számolhatjuk ki, hogy összeadjuk a szám számjegyeit, ha ez az összeg több 
számjegyből áll, akkor ennek is összeadjuk a számjegyeit egészen addig, amíg egyetlen 
számjegyet nem kapunk. 

Például az 1971 kontroll számjegye 9 (1971 -> 18 ->9). 
 

Megjegyzés
Egy a szám számjegyeinek számát megadja a trunc(ln(a)/ln(10))+1 össze-

függés. 

Megoldás 
function SzamjegyOsszege(a: word): word; 
var x: word; 
begin 
x := 0; 

 while (a > 0) do 
begin 
x := x + a mod 10; 

 a := a div 10; 
 end;
SzamjegyOsszege := x; 

end;

var 
n: word; 

 a: word; 
begin 

write('n: '); 
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readln(n); 
 a := SzamjegyOsszege(n); 
 while (trunc(ln(a)/ln(10))+1) > 1 do 

a := SzamjegyOsszege(a); 
 writeln(a); 
 readln; 
end.

hírado

Miért balraforgatók a természetes aminosavak? 
Az α-aminosavak optikailag aktív anyagok. Ez azt jelenti, hogy a polarizált fény po-

larizációs síkját elforgatják. 
Egy α-aminosav molekula általános képlete: R – C*H – COOH 

 |
NH2

A *-al jelzett szénatom aszimmetrikus, kiralitás 
centrumként viselkedik. Olyan összetételű moleku-
lában, amelyben van aszimmetrikus C-atom, kétféle 
szerkezet formájában létezhet:  

Ezekkel a szerkezetekkel rendelkező molekulák kémiai viselkedése azonos, csak ab-
ban különböznek egymástól, hogy a polarizált fény polarizációs síkját különböző irány-
ba forgatják (egyik a jobbraforgatónak nevezett, az óramutató járásával megegyező
irányba, a másik, a balraforgató ezzel ellentétes irányba). Amíg a szintétikusan előállított 
vegyületek esetén a kétféle szerkezet azonos valószínűséggel képződik, addig a termé-
szetes fehérjéket felépítő α-aminosavak csak balraforgatók. Ennek a ténynek az okát 
nem tudták magyarázni. A nyáron Meir Shinitzky kutató ötletes kísérletei eredménye-
ként magyarázatot talált a jelenségre. Szerinte a molekulák közti gyenge kölcsönhatások 
eredményezték azt a tényt, hogy a természet élővilágában a balraforgató aminosavak, s 
ezek származékai váltak dominálókká. Ugyanis a balraforgató aminosavak gyenge mág-
neses tere erősebb, s ezért energia tartalmuk is nagyobb, mint a jobbraforgatóké. Az élet 
kialakulása vizes közegben az α-aminosavak megjelenésének, belőlük a fehérjék képző-
désének köszönhető.

A természetes víz molekuláinak túlnyomó része közönséges hőmőrsékleten úgy ne-
vezett orto-molekula (75%), míg a para-molekulák száma sokkal kisebb (25%). Az orto 
és para elnevezést az elemi hidrogén kétatomos molekuláinak kvantummechanikai tár-
gyalásakor vezették be. Tudott, hogy a hidrogén atomban a magot egy proton alkotja, 
melynek perdülete következtében momentuma van, akárcsak a körülötte száguldó elekt-
ronnak is. Ezt nevezik magspinnek. Amennyiben egy molekulában a két hidrogén atom 


