
8. A csőben 0,76 m magas higanyoszlop van. Hidrosztatikai nyo-
mása ... kPa. (6 pont) 

a). Mekkora a hidrosztatikai nyomása? 
b). Mekkora a levegő nyomása? 
c). Mi van a higanyoszlop felett? 
d). Hogyan változik a csőben levő higanyoszlop magassága, ha a 

légnyomás nő? 
e). Kinek a kísérlete? 
f). Írj a kísérletről! 

 

 

9. Rejtvény: (6 pont) 
Töltsd ki a hálót az alább megadott szavakkal, 

betűcsoportokkal. A számozott négyzetek betűit 
sorban összeolvasva egy holland fizikus nevét ka-
pod megfejtésül. (Christian, 1629-1695) 

 
2: HA, IO, NA, UE 
3: DÉR, ETE, ÉRA, HAL, IRA, ÓRA, OZT, ÖRE 
4. ÉGET, ÉREZ, FIÚS, OLEO, PÓLÓ,  
    REND, RIAD, SITE 
5. ENYÉM, KARÓZ, SZÖRP, SZŰRŐ, ÜREGI 
6. ÉKEZET, LENDÍT, REZEZŐ, ÜKANYA  
9. FÉNYTÖRÉS, ODARAGADÓ, TÜKÖRSIMA 
Neve: ...  
Ki ő? ...  

 

 
 

10. Az i.e. II. század (150-100) legnagyobb kísérletezője az alexandriai HÉRON 
volt. Ki volt ő és milyen eszközök készítésével vált híressé és maradt fenn a neve? (Írj le 
két félét) (4 pont) 

A rejtvényeket Szőcs Domokos tanár készítette 
A kérdéseket a verseny szervezője: Balogh Deák Anikó tanárnő állította össze 

(Mikes Kelemen Líceum, Sepsiszentgyörgy) 
 
 

f
r

eladatmegoldok 
ovata  

 
Kémia 

 
K.524. Laboratóriumban kalcium-hidroxidra van szükségünk. Ezért 28g  égetett 

meszet 160g vízzel oltottunk meg egy 250cm3-térfogatú pohárban. A kapott oldatnak 
mekkora a tömeg%-os töménysége? 

K.525  Amennyiben 1L térfogatú olyan töménységű NaOH-oldatot kell készíte-
nünk, amelynek pH-ja 10, mekkora tömegű nátrium-hidroxidot kell bemérnünk a mérő-
lombikba? 

K. 526. A cseppfolyós klór sűrűsége 1,5g/cm3. Mekkora térfogatú zárt edénybe kell ki-
mérnünk 2cm3 folyékony klórt, ha az edényben standard állapotú klórra van szükségünk? 

K. 527. Egy lemért tömegű, bróm oldatot  tartalmazó edényen átvezettek 120mL 
normálállapotú gázkeveréket, amely az alkánok csoportjába tartozó és egy telítetlen, 
aciklikus szénhidrogén elegye. A gázkeverék térfogata eközben 80mL-el csökkent, az 
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edény tömege 0,2g-al növekedett. Mekkora a telítetlen szénhidrogén mólnyi mennyisé-
gének a tömege? Hány szénatomot tartalmaz a telítetlen szénhidrogén egy molekulája, 
ha  az alkén?  

K. 528. Melyik az az alkin, amelynek teljes brómozásakor a tömege az eredeti érté-
kének a kilencszeresére nőtt? 

K. 529. Mononitro benzol előállítására benzolt nitráltak 1000kg 25% salétromsavat 
tartalmazó nitrálóeleggyel. A reakció végén a vizes fázisban a salétromsav koncentráció-
ja 4%. Mekkora mennyiségű salétromsav fogyott a nitrálásra? 

 
Fizika 

F. 375.  BBTE, Augustin Maior Fizikaverseny – 2007 (XI. – XII. oszt. ) 
 

1.  m = 6 kg tömegű, kezdetben a Föld felszínén nyugalomban lévő testre 
t1 = 5 s ideig F = 108 N nagyságú függőlegesen felfelé irányuló erő hat. Hatá-
rozzuk meg: 

a)  azt a h1 magasságot amelyre a test az F erő megszűnésének pillanatáig 
emelkedik 

b)  a test áltál elérhető maximális magasságot 
c)  a mozgás kezdetétől a földre való visszaérésig eltelt teljes időt  
d)  az F erő által végzett munkát, a test maximális helyzeti energiáját és moz-

gási energiáját a földretérés pillanatában. (Adott g = 10 m/s2) 
 

2. ν = 1 mól mennyiségű és T1 = 290 K hőmérsékletű ideális gáz az ábrán 
látható állapotváltozások eredményeként a T3 = T1 hőmérsékletű 3-as állapotba 
jut. Határozzuk meg: 

a)  a gáz belső energiájának ΔU13 változását az 1-
es és 3-as állapotok között, valamint a 
ΔU12/ΔU23 arányt 

b)  a gáz által végzett munkát és a gáz által fel-
vett hőt az ábrán látható állapotváltozások 
során 

c)  milyen egyszerű állapotváltozás során juthat 
vissza a gáz a 3-as állapotból az 1-es állapot-
ba a körfolyamatot bejárva? Ábrázoljuk ezt 
az állapotváltozást az adott grafikonon. 

 

d)  Számítsuk ki az így kapott körfolyamat hatásfokát és hasonlítsuk össze a 
T2 és T1 hőmérsékletek között lejátszodó Carnot körfolyamat  hatásfoká-
val. (Adott: R = 8310 J/kmolK, ln2 = 0,693, CV = 3R/2) 

3. Egymástól 80 cm-re található tárgy és ernyő közé lencsét helyezünk úgy, 
hogy  az ernyőn a tárgy háromszor nagyobb képét kapjuk. Határozzuk meg: 

a)  a tárgy-lencse távolságot 
b)  a lencse gyújtótávolságát 
c)  az ernyőt a lencse optikai főtengelyére merőleges síktükörrel helyettesít-

jük. Határozzuk meg a tárgy lencséhez viszonyított helyzeteit úgy, hogy a 
tárgy végső képe a tárgy síkjában keletkezzék. Rajzoljuk le a sugármene-
teket! 
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d)  a kezdeti körülményeknek megfelelő helyzetben a tárgyat és a lencsét 
vízbe merítjük (nvíz = 4/3). Határozzuk meg a kép helyzetét a lencséhez 
viszonyítva, milyenségét és a transzverzális lineáris nagyítását. A lencse 
anyagának törésmutatója n = 1,5. 

 

4. N = 100 menetből álló vezetőkeret, melynek méretei l = 5 cm és h = 2 cm, 
B = 0,1 T indukciójú homogén mágneses térben f = 50 Hz frekvenciával forog-
hat hosszanti tengelye körül, az ábrán megjelölt módon. Tudva, hogy a keret d 
= 0,1 mm átmérőjű rézhuzalból készült (ρCu = 1,75·10-8 Ωm): 

a)  számítsuk ki a tekercs ellenállását 
b)  magyarázzuk meg a lejátszódó jelenséget, 

írjuk fel a tekercs végei közötti feszültség 
időtől való függésének kifejezését és ábrá-
zoljuk ezt grafikusan 

c)  a keret végei két vezető gyűrűn mozoghat-
nak. A két gyűrűhöz egy C = 100 μF kon-
denzátort és egy rL = 31,61 Ω ellenállású 
tekercset kapcsolunk sorosan. Rajzoljuk le 
az így kialakított áramkört és adjuk meg az 
eredő impedancia kifejezését 

 
 

B

l

h

 

d)  mekkor kell, hogy legyen a tekercs induktanciája ahhoz, hogy eleget tegyen 
a rezonancia feltételnek? Mekkora az áramkörön átfolyó áram erősségének 
és a kondenzátoron mért feszültségnek a maximális értéke rezonancia ese-
tén? (az önindukciós jelenségektől és a vezetőkeret induktanciájától elte-
kintünk)  

5. a)  Jelentsük ki a tömegpontra vonatkozó munkatételt. 
 b)  Nevezzük meg az elektromos áram három hatását és értelmezzük 

őket egy-egy mondatban. 
 

Informatika 

I. 1. 
Írjunk grafikus alkalmazást a Lévy-fraktálgörbe kirajzolásához. A Lévy-fraktálgörbe 

iterációit a következő ábra mutatja: 

 
 
I. 2. 
Keressünk olyan ABCDEFGHIJ alakú számot, ahol „A” a számban szereplő nullák 

száma, „B” az egyesek száma, „C” a kettesek száma és így tovább, „J” a kilencesek 
száma. 
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Megoldott feladatok 
Kémia 
K. 520. CaO  +  H2O      →  Ca(OH)2  
  MCaO = 56 g⋅mol-1 MCa(OH)2  =74 g⋅mol-1
νCaO  =  νCa(OH)2  = 112g/56g⋅mol-1  =  2mol  
ν = m/M mCa(OH)2 =  148g 
melegy = 112g + 108g = 220g 
220g elegy … 148g Ca(OH)2  
100g ……….x = 67,27g   
Tehát az elegy  kalcium-hidroxid tartalma 67,27%m/m  
 

K. 521. CaCO3  + 2HCl  →  CaCl2  + H2O + CO2  
  1mol          1mol 
M CaCO3  = 100g/mol  Normál állapotban 1mol gáz térfogata = 22,4L 
100g CaCO3  ….22,4L CO2 

m CaCO3   …9,7⋅10-2L  
 

m CaCO3   = 0,433g   0,5g mészkő ….0,433g CaCO3 
      100g   …x = 86,6g 
Tehát az elemzett mintának 86,6 tömegszázalékos a kalcium-karbonát tartalma 
 

K. 522.  
 

2

CH3

+ 2Cl2

CH3

Cl
+

CH3

Cl

+ 2HCl

COOH

Cl
COOH

Cl

fizikai módszerrel (kristályosítás)
szétválasztva  

oxidáció

 
2mol toluol  →  1mol p-klórbenzoesav 
Mtoluol  = 92g/mol  Mklórbenzoesav = 156,5g/mol 
 
ρ = m/V mtoluol = 86,6g  2⋅92g toluol …156,5g p-klórbenzoesav 
         86,6g  x = 73,66g 
A reakcióegyenlet alapján számított mennyiségnél  kevesebb (72,5g) keletkezett, 

ezért a termelés hozama η = 72,5/73,66 = 0,984. Mivel a végtermék nyeréséig a ve-
gyésznek több műveletet kellett végeznie (toluol klórozása, a klórtoluolok keverékének 
oxidálása, a szilárd savak szétválasztása) és csak a végtermék mennyisége ismert, ezért 
csak átlagos hozamot lehet számítani, ami 98,4%-os.  
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K. 523.  Jelöljük 1-el a gázkeverékben a propánt és 2-vel a butánt.   
Mgázkev.  =  (ν1·M1 + ν2 ·M2 )/ (ν1 + ν2)    
A gázkeverék moláris mennyiségét (ν) az általános gáztörvény segítségével számít-

hatjuk ki: p⋅Vgázkev.  =   ν.R⋅T        ahol ν = ν1 + ν2     
A víz hevítéséhez szükséges hőmennyiség legyen Q = ν⋅Q1 + ν2⋅Q2   , mivel  
Q = mvíz.cvíz.ΔT        
És a víz térfogata Vvíz = m/ρ , a feladat adatainak behelyettesítésével kiszámítható a 

kért mennyiség.  

Fizika 
Firka 4/2005-2006  

F. 367.  
A mólnyi térfogatban levő elemi cellák száma NA/2, ezért  

3A
μ a

2
N

ρ
μV ⋅== . Innen 3

A aN
2μρ
⋅

= ,  

s számértékekkel ( )3
30326 kg/m675,88

101,7106,023
12ρ =

⋅⋅⋅
⋅

= −
. 

Megjegyzés: a legkönnyebb fém lenne! 
 

F. 368.  

 
Kövessük azt a fénysugarat, amely az üvegszál belsejében teljes visszaverődést szenved! 
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A centiméterenkénti visszaverődések maximális száma: N=L/x , ahol L=1 cm. 

Számértékekkel: 250
1050
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d
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F. 369. 
A sebességek transzformációjára vonatkozó relativisztikus összefüggést alkalmazzuk:  

c
vβ1

Vvv '
x

'
x

x

+

+
=  , ahol vx’=0,7·c és V=0,3·c. 
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Behelyettesítünk: vx= c0,826
1,21

c

c
c0,3

c
c0,71

c0,7c0,3
⋅==

⋅
⋅

⋅
+

⋅+⋅
 

Megjegyzés: a klasszikus mechanika keretében épp c-t kapnánk. 
 

hírado
 

 
Nemsokára nem kell félnünk a marhahús fogyasztástól 
A szivacsos agyvelőgyulladás (kergemarhakór) a szarvasmarhák súlyos betegsége, 

amelyről bebizonyosodott, hogy az ember is megkaphatja, ha fogyaszt a beteg állat agy-
velejéből, vagy húsából. A fertőzött embernél a Creutzfeldt-Jacob-kórnak nevezett vál-
tozata alakul ki. Amerikai  génkutatók a megbetegedés módját vizsgálva , az állat agyá-
ban levő prion-fehérje meghibásodásában találták annak okát. Ezért olyan genetikailag 
módosított szarvasmarhákat tenyésztettek, amelyek nem termelik a prion fehérjét. 
Hosszabb ideig vizsgálták a génmódosított állatokat, s azokat egészségeseknek minősí-
tették. A prionok hiánya nem befolyásolta vérképüket, immunrendszerük működését, 
reprodukciós képességüket. Eddigi kísérleteik azt mutatták, hogy ezek az állatok nem 
fertőződnek meg a kergemarhakórral. Amennyiben a további kísérletek véglegesen 
megerősítik az állításukat, akkor a géntechnológia jelentős vívmánya valósul meg, meg-
szabadulhat az emberiség az eddig gyógyíthatatlan betegségtől. 

 

Tiszta légkör, egészségesebb életfeltételek  
Egy japán cég fejlesztői olyan légszűrőt készítettek, amely a levegőben levő összes 

kórokozót, spórákat, polleneket képes kiszűrni. 
 

Újabb remények daganatos betegségek gyógyítására  
A Wistar Intézet (Philadelphia) kutatóinak sikerült klónozniuk olyan antigéneket, 

amelyek a szervezet immunrendszerének T-helper sejtjeit stimulálják. Ezek a sejtek 
azok, amelyek képesek felismerni a daganat-antigéneket, s kötődni tudnak azokhoz saját 
felületi receptoraik segítségével. Kísérleteik során a melanomából (festéksejtes bőrdaga-
nat) származó, egy eddig ismeretlen antigént, a riboszómális protein L8-at (RPL8) azo-
nosították, majd klónozták. Az RPL8 részt vesz a fehérjeszintézisben és megtalálható az 
egészséges sejtekben is, de melanomában, mellrákban, gliomában és a legtöbb agydaga-
natban szenvedő ember szervezetében sokkal több termelődik belőle. 

 Bonyolult izolálási és klónozási eljárásokkal sikerült egy vakcinát előállítaniuk, amely-
lyel végzett kísérletek során azt  találták, hogy a RPL8 fehérje egyik peptidje (fehérjeszaka-
sza) laboratóriumi körülmények között stimulálta a T-helper sejteknek és a limfocitáknak 
a sejtválaszát  daganatos betegeknél (9 melanomás betegből 4-nél), az egészséges embe-
rekből származó sejtekre azonban semmilyen hatással nem volt. Ez az új antigén 
klónozási módszer segíthet kifejleszteni olyan vakcinát, amely nemcsak a rák legyőzésében 
segít, hanem a fertőző betegségek ellen is véd a T-helper sejtek mozgósítása révén.  

 (Magyar Tudomány, Gimes Júlia közlése alapján) 

Számítástechnikai hírek 
Feltörhetelen e-mail kvantum-kriptográfiával 
Német kutatók új módszert dolgoztak ki a netes üzenetek kódolására: a pingpong pro-

tokollnak nevezett eljárás fénnyel működik, és állítólag legalább kétszer olyan biztonságos, 
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