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9. Rejtvény:  (4 pont) 
Húzd ki a kiemelt szavakat a betűhalmazból, a lehetséges nyolc irányban. A megma-

radt 11 betűt sorban összeolvasva, megkapod a feltaláló nevét. 
 
A budapesti Ganz-gyár vállalkozása-

ként villamosítják az észak-olaszországi 
Valtellina-völgyi, 106 km hosszú vasút-
vonalat 3 kV-os, 15 Hz-es, háromfázisú 
árammal. A tervezést és a gyártást a fel-
találó (rejtvényben) irányítja. 

Ez Európa első villamosított vasúti 
fővonala és a világ első középfeszültsé-
gű, váltakozó áramú, villamosított vas-
útvonala. Az említett feltaláló által ter-
vezett vasútvonalat 1902. szeptember 
2-án nyitják meg. 

 

a rejtvényt Szőcs Domokos, tanár készítette 
 
10. Kiről van szó a rejtvényben és mikor élt? (Írj röviden munkásságáról!)  (5 pont) 

 
 

A kérdéseket a verseny szervezője  
Balogh Deák Anikó tanárnő állította össze (Mikes Kelemen Líceum, Sepsiszentgyörgy) 

 
 
 
 

f
r

eladatmegoldok 
ovata  

 

Kémia 
 
 

K. 567.  Számítsd ki, hogy  
− hány darab proton található egy 0,46g tömegű nátrium darabkában 
− mekkora tömegű oxigén-gáz tartalmaz 1·1023 darab neutront 
 
K. 568. Mekkora a normálállapotú szén-dioxid sűrűsége? Hogyan és hány százalék-

kal változik annak az értéke, ha a gáz hőmérsékletét 33 fokkal és a nyomását 0,5atm-al 
növeljük? 
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K. 569. Az 5 tömegszázalékos magnézium-szulfát oldat 200g-jához mekkora töme-
gű kristályos magnézium-szulfátot kell adagolni, amennyiben 10%-os oldatra van szük-
ségünk, tudva, hogy a kristályos só tömegének 51,22%-a kristályvíz? 

 
K. 570. Mekkora tömegű alkoholelegyet égettek el, ha abban a metanol molekulák 

száma kétszerese volt az etanol molekulák számának, és 134,4L 20tf.% oxigéntartalmú 
levegő fogyott az égésre. Mekkora tömegű 20%-os kalcium-hidroxid oldat volt szüksé-
ges a keletkezett szén-dioxid megkötésére? 

 
K. 571. Két savoldatot készítettek a következő módon: 
− egy 250cm3 térfogatú mérőlombikba bemértek 2,1g salétromsavat, majd jelig 

desztillált vízzel hígították. 
− egy 500cm3 térfogatú mérőlombikba 24,5g kénsavat mértek, majd desztillált víz-

zel jelig hígították. 
Melyik oldat pH-ja nagyobb? Hasonlítsátok össze a két oldat savasságát!   
 
 
 
 

Fizika 
 

 
F. 408.  Számítsuk ki egy jármű középsebességét, ha egy útszakasz első felét v1 se-

bességgel, második felét v2 = 2v1 sebességgel teszi meg! Általánosítsuk a feladatot úgy, 
hogy az első harmadát v1 sebességgel, a második harmadát v2 = 2v1 sebességgel, míg az 
utolsó harmadát v3 = 3v1 sebességgel tegye meg. Ezután az első negyedét v1 sebesség-
gel, a második negyedét v2 = 2v1 sebességgel, a harmadik negyedét v3 = 3v1 sebességgel, 
míg az utolsó negyedét v4 = 4v1 sebességgel tegye meg. És így tovább... 

 

F. 409. Állítsuk fel a Fahrenheit- és a Celsius- hőmérsékleti skála átszámítási képle-
tét, ha a jég normál nyomáson 32°F-on olvad, és a víz 212°F-on forr. Mekkora Celsius 
hőmérsékletnek felel meg a 78°F? Hány Fahrenheit foknak felel meg a -15°C és a 
+25°C közötti hőmérsékletintervallum? 

 

F. 410. Mechanikai analógiát alkalmazva bizonyítsuk be a fény terjedésével kapcso-
latos Fermat-elvet alkalmazva – miszerint a fény két olyan pont között. A távolságot, 
amelyek különböző optikai sűrűségű közegben találhatók, a legrövidebb idő alatt teszi 
meg –, hogy a fény a Snellius-Descartes-féle törési törvény szerinti útvonalat követi! 

 

F. 411. Számítsuk ki az m = 100 g tömegű és r = 2 cm sugarú hengeres testnek egy 
R = 1m görbületi sugarú vályúban súrlódásmentesen gördülve végzett harmonikus rez-
géseinek a periódusát, ha a henger tehetetlenségi nyomatéka J = mr2/2. 

 

F. 412.  Számítsuk ki, hány évig kellene a Föld körül keringenie húszszoros hangse-
bességgel egy űrhajónak ahhoz, hogy a földi órához képest az óráján egy másodpercnyi 
idődilatációt tapasztaljunk? Mekkora hosszúság-kontrakciót érzékelünk a 20 m hosszú 
űrhajó hosszán a Földről? 

Kovács Zoltán 
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Megoldott feladatok 
Kémia – Firka 2008-2009/1. 
 

K. 562. 
A két fiú egyszerű anyagát jelöljük az őket felépítő atomok vegyjeleivel, tehát a Jan-

csi mintadarabja: Al, a Petié: Cu 
 mAl  = 10g   mCu = 8g 
A tankönyvetek táblázatában megtalálható ezeknek az elemeknek a moláros tömege: 
MAl = 27g/mol  MCu = 64g/mol 
 Egy mol fémben az Avogadro-számmal ( 6·1023) azonos számú atom van 
1. Az elektronok száma minden atomban egyenlő a protonok számával, aminek 

számértéke a rendszámmal (Z)egyenlő: 
ZAl = 13   ZCu = 29 
Ezek ismeretében kiszámíthatjuk a megadott tömegű fémekben levő elektronok 

számát: 
27g Al ……..13·6·1023 elektron   64g Cu ……29·6·1023 elektron 
10g …………x = 2,89·1024     8g ………….  Y =  2,16·1024 

Mivel x > y, a Jancsi fémdarabja tartalmaz több elektront. 
2. Az atomban a neutronok számát (nrno)  megkapjuk, ha a tömegszám (A) értéké-

ből levonjuk az atomszám (rendszám, protonok száma) értékét: nrno = A – Z. Ennek 
ismeretében jelöljük a Peti fémlemezének tömegét m-el: 

27g Al ………14·6·1023 neutron  64g Cu ……35·6·1023 neutron 
10g  …………x      mg  ………..y 
ha x = y, akkor azonos számú neutront tartalmaz a két fémdarab: 
10·14/ 27  =  m·35 / 64    ahonnan m = 9,48g 
 
K. 563. 
A kikristályosítandó oldatban levő réz-szulfát tömege m: 
100g old. …….20g CuSO4 
250g     ………m = 50g  
Amennyiben bepárlás után csak kristályos réz-szulfát (ebben minden réz-ion 5 mo-

lekula vizet tart maga körül kötve) marad az edényben, akkor annak a tömegét kiszá-
molhatjuk: mivel 1mólnyi réz-szulfát tömege 160g (ellenőrizd az atomtömegek összege-
zésével), s ez 5mólnyi vizet, vagyis 5·18g = 90g vizet köt meg, akkor az 50g oldott só 
50·90 / 160 = 28,13g víz. Tehát a 250g oldatból az edényben marad 50 + 28,13 = 
78,13g kristályos só, a többi az elpárolgott víz, aminek tömege 250 – 78,13 = 171,87g. 

 
K. 564. 
A rendelkezésre álló hígabb oldatból úgy készíthetünk töményebb oldatot, ha a fé-

mes nátriumból teszünk bele. A végbemenő reakció során nátrium-hidroxid keletkezik . 
A reakció során képződő hidrogén viszont nem oldódik az oldatban, s mennyisége 
csökkenteni fogja az oldat össztömegét (jelöljük a híg oldat tömegét m1-el, a keletkező 
nátrium-hidroxidét x-el és az elszálló hidrogénét y-al), így írhatjuk: 

m1 + mNa –y = 50g 
m1 ·20/100 + x = 50·40/100 
Az oldatban végbemenő reakció egyenlete: 
2H2O + 2Na  =  2NaOH + H2 
A reakcióegyenlet alapján kiszámítható a szükséges mennyiségű nátrium és az eltá-

vozó hidrogén tömege: 
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23gNa …..40gNaOH    23g Na …..1gH2  
mNa ……..x = 40/23 ·mNa   mNa ………y = 1/23·mNa  
Elvégezve a behelyettesítéseket m1 = 43,83g és mNa = 6,46g 

 
K. 565. 
A feladat feltétele alapján az  1kg tömegű oleumban 341,2g kén van. (egy része az 

eredeti kénsav anyagmennyiségével azonos mennyiség, mivel minden kénsav-molekula 
1 kén-atomot tartalmaz, másik része a kén-trioxid anyagmennyiségével azonos  mennyi-
ség),  amely mind kénsav formájában lesz a végső oldatban. 

Az oleumban levő kén-trioxid vízzel való hígításkor azzal reagál és kénsavat képez 
SO3 + H2O  = H2SO4 
1mol  1mol 
Ezért a végső oldatban 341,2 / 32 = 10,66 mol kénsav lesz. 
1L oldat ……2mol H2SO4 
V  ………..  10,66mol, ahonnan V = 5,33L, mold. = ρ·V = 1,3· 5,33 = 6,93kg 
Az oldat elkészítésére szükséges víz tömege: 6,93 – 1 = 5,93kg 
 
K. 566. 
CnH2n  +  H2 O  = CnH2n+2O 
alkén   alkohol 
14n g alkén    …..12ng  C   (14n + 18)g alkohol …..12n gC 
100 ……………x = 85,71  100 …………………  y = 1200n/14n+18 
 
x/y = 1,32  1,32 = 85,71(14n + 18) / 1200n 
    n = 4 
alkén: C4H8   alkohol: C4H10O, vagy C4H9–OH 
 
 
 
 

hírado
 

 
 

Új, papírszerű anyagféleség  a környezetvédelem szolgálatában 
Az amerikai Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) egyik kutatócsoportja 

Francesco Stellacci vezetésével olyan papírszerű anyag előállításán dolgozik, amely ké-
pes olajszármazékokból saját súlyának húszszorosát magába zárni. Eredményeikről ez 
év júniusában adtak hírt. 

A sajátosan viselkedő anyag nagyon finom és nagyon hosszú kálium-oxid és mangán-
oxid szálakból (nanocső szerkezetű) épül fel, melyek felületét speciális víztaszító vegyület-
tel vonták be. Az anyagot szuszpenzió formájában készítették, s a papírgyártás technológi-
ája szerint szárították, míg a megfelelő tulajdonságú membránt kapták (innen a papír elne-
vezés, habár nem tartalmazza a papírok alapanyagát, a cellulózt). Az így kialakított szerke-
zet hézagaiba az olajszármazék molekulái behatolnak, de a kis vízmolekulák nem. Ezért 
alkalmasnak bizonyul a tenger-, vagy folyóvíz felszínére jutó olajfoltok, vagy más szerves 
szennyezések összegyűjtésére, megkötésére (az olajfoltok eltávolítására eddig használt 


