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9. Rejtvény. (6 pont)  
Helyezd el az alább megadott szavakat, betű-

csoportokat az ábrában. Ha jól dolgoztál, a nyíllal 
jelölt átló mentén olvasható a megfejtés. Ez része 
egy idézetnek, ami a további fordulók rejtvényeinek 
megfejtéséből lesz összeállítható. Tehát, vigyázz rá! 
AEROMÉTER, ATOMÓRA, BIT, BRD, CO-
TANGENS, DRR, ED, EKKORA, ERGO, ÉLET, 
ÉO, ÉSZ, GET, HALAD, KAN, MAG, MIG-
RÉN, MO, MOST, MOTOROS, NG, OH, OKÉ, 
ÓRZ, RA, RO, ROHAN, SOHA, TAT, TK, TOK, 
TOT 

Megfejtés: .........................................................................................................  
A rejtvényt Szőcs Domokos tanár készítette 

 
10. Mi az aerométer jelentése és mire használják?  (6 pont) 
 

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

Sepsiszentgyörgy) 
 
 

 

f
r

eladatmegoldok 
ovata

 
 

Kémia 
 

Válogatások a Temesváron megrendezett 45. Országos Kémiaolimpia feladataiból 
 
VIII. osztály:  
1. 1g ionos hidrid vízzel való reakciójakor (hidrolízis) hidrogén keletkezik. Az a 

hidrid, amely a maximális térfogatú hidrogént eredményezi: 
a) CaH2 b) MgH2 c) LiH d) NaH  e) KH 
 
2. Egy CaSO4nH2O képletű kristályhidrát 55,81% oxigént tartalmaz. Az n értéke: 
a)1  b)2 c)1/2 d)7 e)5 
 
3. 30,5g tömegű BaCl22H2O vízben való oldásával 10%-os oldatot kapunk, amely-

hez 33,5g 40%-os Na2SO4 vizes oldatát adjuk. A végső oldatban a SO42- -ionok tömeg-
százaléka: 

a)3,52  b)3,25  c)0 d)1,25  e)1,69 
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4. Cink-kloridnak és ferri-kloridnak 3,93g tömegű keverékéből 20mL vizes oldatot állí-
tanak elő, amelyhez 50mL 2mol/L töménységű ezüst-nitrát oldatot adnak. A keletkezett 
csapadékot leszűrik és a szűrletbe ólomlemezt helyeznek. A lemez tömege 135g-al nőtt. 

 Írjátok fel a lejátszódott reakciók egyenleteit! 
 Határozzátok meg a kezdeti klorid-keverék tömegszázalékos összetételét! 

 
 
IX. osztály:  
1. Ismerve, hogy a klórnak két természetes izotópja van: 35Cl (75%),37Cl (25%), a 

természetben a M = 70, M = 72, M = 74 molekulatömegű klór-molekulák eloszlásának 
mólaránya: 

a) 9:3:1 b) 9:2:1 c) 1:2.1  d) 9:6:1  e) 1:1:1 
 
2. Klórt állítanak elő hidrogén-kloridot kálium-kloráttal oxidálva. A keletkezett 

klórban elégetnek 10g elemi vasat, miközben 20,65g szilárd anyag keletkezik. 
Válaszd ki a helyes megállapítást: 
a) a szilárd anyag Fe-at és FeCl2-ot tartalmaz,  
b) a szilárd anyag Fe-at és FeCl3-ot tartalmaz 
c) a keletkezett klór tömege 10,65g,  
d) a szilárd anyag Fe, FeCl2 és FeCl3  tartalmú 
e) a keletkezett klór tömege 7,10g 
 

3. 1kg tömegű 6,675%-os alumínium-klorid oldathoz 500g 20%-os nátrium-
hidroxid oldatot öntünk. Határozd meg a végső oldat mólszázalékos összetételét! 

 

X. osztály:  
1. Hány alifás monohidroxi-alkohol tartalmaz 21%-nál nagyobb százalékban oxi-

gént? 
 

2. A metán fotokémiai klórozásakor keletkező egyik melléktermék az 1,1,1,2,2,2,-
hexaklóretán. Mekkora minimális metán : klór aránnyal dolgoztak? 

 

3. Az oxálsav észterezésekor keletkezett diészter a fumársavval izomer. Melyik al-
kohollal végezték az észterezést? 

 

XI. osztály:  
1. Egy nátrium-acetátot  és nátrium-glutarátot tartalmazó oldaton egyenáramot ve-

zetnek át (Kolbe-szintézis), a termék: 
a) propán  b) ciklobután  c) ciklopropán  d) bután  c) cikloheptán 
 

2. Egy optikailag aktív szintetikus glicerid savas hidrolízisekor 2,30g glicerin, 21,30g 
sztearinsav és 2,6g 4-hidroxi-butánsav keletkezik. Írjátok fel a glicerid szerkezeti képle-
tét! 

 

XII.osztály: 
1. Ismertek az alábbi reakciók és azok standard reakcióhői: 
 B2H6(g) + 3O2(g)   B2O3(s) + 3H2O  rH1o = -1941kJ/mol 
 2B(s) + 3/2O2(g)   B2O3(s)     rHo2  = -2368kJ/mol 
 H2(g) + 1/2O2(g)   H2O(g)    rHo3 = -241,8kJ/mol 
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Mekkora a diborán (B2H6(g)) standard képződéshője? 
 
2. 100cm3 oldatot, melynek pH-ja 2, V1 térfogatú 1-es pH-jú  HCl-oldat és V2 térfoga-

tú 13-as pH-jú NaOH oldat keverékéből készítnek.  Mekkora a V1 és V2? 
 
A kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Kémia Karán évenként megrendezik az egyetem 

volt neves analitikai kémia professzoráról elnevezett Candin Liteanu Kémiaversenyt a XI. és XII. 
osztályos tanulók számára. A versennyel kapcsolatos tudnivalók, a felkészülésre javasolt tesztkérdé-
sek megtekinthetők a Babes-Bolyai Tudományegyeten Kémia Karának honlapján. A 2011. április 3-
án megrendezett verseny feladataiból közlünk párat: 

 
1. Egy 4L térfogatú hengert p1 = 2atm nyomású Cl2-al töltenek meg. Egy másik V2 = 2L 

térfogatú hengerben N2 található p2 = 5atm nyomáson. A hőmérséklet állandó értéke mellett 
a tartályok összekapcsolásakor mekkora lesz a  gáznyomás értéke? 

 
2. Sósavgyártás céljából 4m3 térfogatú H2 és Cl2 sztöchiometrikus elegyét reagáltat-

ják. Tudva, hogy a reakció hatásfoka 80%, határozzátok meg a termékelegy 
térfogatszázalékos összetételét és átlagos moláris tömegét! 

 
3. Egy 41m3 térfogatú reaktorba 1kmol metánt vezetnek, amit pirolízisnek vetnek 

alá. Tudva azt, hogy a reakció során a metán 60%-a acetilénné alakul és 20%-a elemeire 
bomlik, határozzuk meg az acetilén mennyiséget mol%-ban, valamint a reaktorban a 
végső nyomás értékét, tudva, hogy a hőmérsékletet állandó értéken, 1227oC-on tartják 
és a keletkező gázkorom térfogata elhanyagolható mértékű.  

 

 

Fizika 
 

 
F. 476. Az 1m  tömegű, 1v  sebességű részecske ütközik egy nyugalomban található 

2m  tömegű részecskével. Ütközés után a részecskék mozgási irányai 1 , illetve 2  

szöget zárnak be a 1v


 sebesség vektorának irányával. Határozzuk meg a részecskék üt-
közés utáni sebességeit! Igazoljuk, hogy tökéletesen rugalmas ütközéskor, ha a két ré-
szecske tömege megegyezik, mozgási irányaik egymással 090 -os szöget zárnak be!  

 
F. 477. Függőlegesen elhelyezett V térfogatú hengert két egyenlő részre oszt egy m 

tömegű dugattyú. A dugattyú felett hélium, míg alatta oxigén található. Egy adott pilla-
natban a dugattyú áteresztővé válik a hélium számára. Tudva, hogy a hőmérséklet állan-
dó marad, határozzuk meg, mennyivel mozdul el a dugattyú! 

 
F. 478. Két azonos elektromotoros feszültségű akkumulátor egyike 20W, míg 

másika 30W maximális teljesítményt képes biztosítani egy külső áramkörben. Mekkora 
maximális teljesítmény biztosítására képes a két akkumulátor együttese, ha sorosan köt-
jük őket? 
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F. 479. Valódi koherens fényforrások előállítására használjuk az ábrán látható – két 
féllencséből álló – Billet-féle kettős lencsét. Az cmf 50 gyújtótávolságú két féllencse 
optikai középpontját mme 1 -rel toltuk el egymáshoz viszonyítva. A nm450  mo-
nokromatikus fényforrással megvilágított S rés md 10  -re található a kettős lencsétől. 

A kettős lencsétől md 3 -re elhelyezett ernyőn vizsgáljuk az interferenciaképet. Hatá-
rozzuk meg az ernyőn megfigyelhető maximumok számát! 

 

 
 
F. 480. Számítsuk ki a vanádium K elektronjának kötési energiáját, ha tudjuk, hogy 

L sorozatának legkisebb hullámhossza nmL 4,2 ! 

 

 
 

Megoldott feladatok 
Kémia FIRKA 2010-2011/4. 
 
K. 664. NaCl + AgNO3 = AgCl + NaNO3 
MNaCl = 58,5  MAgNO3 = 143,5 
 
143,5gAgNO3 … 58,8gNaCl   6,5g old. … 0,195g NaCl 
0,478g  …   x = 0,195g  100g old      ….      x = 3g NaCl 
Tehát az oldat 3%   
 
K. 665. Mivel a szilárd keverékben csak Na+, Ca2+, Cl- -ionok vannak, akkor a  só 

keverék NaCl és CaCl2 tartalmaz.  
Az oldás után a mérőlombikban 5,7g keverék volt 100cm3 oldatban. Ha ebből 

10cm3-térfogatú mintát használtunk az elemzéshez, abban az eredeti mennyiség 1/10-
ed része található, vagyis 0,57g. A keverék összetevői közül csak a Ca2+-ionok képeznek 
csapadékot oxálsavval, amely oldatban disszociál:   

COOH   COO– 

COOH  


 COO– 
+ 2H+
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      COO– 

 
Ca2+  +   

COO–
 Ca(COO)2

 

 
MCa = 40g/mol  MCa(COO)2 = 88g/mol  MCaCl2 = 111g/mol 
88g Ca(COO)2    …   40gCa2+    40gCa2+ … 111g CaCl2 

0,32g Ca(COO)2 … x = 0,145g Ca2+  0,145g  …. x = 0,40g CaCl2 
   0,57g keverék … 0,40g CaCl2 
   100g ………  x = 70,16g CaCl2 

Tehát a kristályos sókeveréknek 70,16%-a CaCl2 és 100-70,16 = 29,84%-a NaCl. 
 
K. 666. Karbidból vízzel acetilén keletkezik a következő reakcióegyenlet értelmé-

ben: 
CaC2 + 2H2O + Ca(OH)2, vagyis 1mólnyi karbidból 1mólnyi gáz, acetilén képződik. 

Normál körülmények között minden gáz moláris térfogata 22,4dm3. 
22,4dm3 acetilén … 64g CaC2   1g karbid …. 0,84g CaC2 

0,294dm3 …      x = 0,84g   100g   …      x = 84g 
Tehát 84% CaC2 tartalmú a szennyezett karbid. 
 
K. 667. Az 1M-os töménységű  etanol oldat 1L térfogatában 1móltömegnyi etanol 

van oldva. Ezért ki kell számítanunk, hogy 1móltömegnyi, vagyis 46g etanol mekkora 
térfogatú tömény oldatban (jelöljük V1-el) van, amit kimérve az 1L-térfogatú mérőlom-
bikba, desztillált vízzel jelig töltve kapjuk meg a kért töménységű oldatot. 

96,8g  C2H5OH …. 100g old.  = m/V  V1 = 47,52g/0,803gcm-3 = 59,12 cm3 
 46g     …. m1 = 47,52g 
 
K. 668.  Jelöljük a vegyületet a CxHyBrz képlettel. Az adatok alapján számolva irreá-

lis eredmény adódik, annak következtében, hogy a feladat gépelésekor az mC : mH : mBr 

arány beírásánál 9 : ½ :20 helyett 9 : 1 : 20 jelent meg, s átolvasásnál a szerző (M.E.) 
nem vette észre a hibát, amiért elnézést kérünk. 
12x + y + 80z = 236 (1) 12x/y = 9/0,5 (2) y/80z = 0,5/20 (3) 

     12x = 18y   z = y/2 
A (2) és (3) összefüggésekből az x és z értékeit behelyettesítve az (1)-be, 

kapjuk: 18y + y + 80y/2 = 236, ahonnan y = 4, akkor x = 6 és z = 2, tehát 
a vegyület molekulaképlete: C6H4Br2, a szerkezete a telítetlenség mértékét 
tekintve aromás gyűrűt tartalmazó kell legyen, s mivel további halogénezés-
re csak egyféle terméket eredményez, a gyűrűn a két Br- atom 1,4-
helyzetben kell, hogy legyen:  

 

 
 
Fizika – FIRKA 2009-2010/1  
 
F. 429. Az ábra alapján, felhasználva az impulzus és energia megmaradásának törvényeit, 

valamint figyelembe véve, hogy vvv  21


, írhatjuk: vmvmMv  330cos2 0  

Br

Br
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Az első egyenletből kifejezve v -et és behelyettesítve a másodikba, kapjuk: 
gmM 6003   

 

 
 
F. 430. A dugattyú rezgéseinek megállása után a rendszer u sebessége meghatároz-

ható az impulzus megmaradásának törvényéből:    mMmvu   . Felhasználva u  
kifejezését és az energia megmaradásának törvényét, a mozgási energia változására  kap-

juk:  mM

mMv
Ec 


2

2

, amely a belsőenergia TCU V 2  változásával egyenlő. A két 

kifejezést egyenlővé téve, a hőmérséklet megváltozására a  mMC

mMv
T

V 


4

2

 adódik. 

 
F. 431. Ha a kondenzátort mindvégig az E  állandó elektromotoros feszültségű 

áramforrásra kapcsolva tartjuk, 22CEW   energiájának változását a kapacitás megvál-

tozása eredményezheti, tehát C
E

W 
2

2

. A kapacitás megváltozása miatt megválto-

zik töltése, melynek kifejezése CEq  . A töltések szállítására az áramforrás 

CEqEL  2  munkát végez, amely kétszerese a kondenzátor W  energiavál-
tozásának. 

 
F. 432. Figyelembe véve a Hold-Föld távolság nagy értékét, az okulár és objektív afokális 

rendszert alkot. A Holdnak az objektív által alkotott képe az objektív képtéri gyújtósíkjában 
keletkezik, amely egybeesik az okulár tárgytéri gyújtósíkjával. Az ábra alapján, pozitívnak vé-

ve a trigonometriai irányban mért szögeket,  írhatjuk:   
ok

ob

f

f

tg

tg


1

2




, ahol 2  az a szög 

amely alatt a megfigyelő látja a Hold átmérőjét a távcsövön keresztül, míg 1  az a szög 

amely alatt szabad szemmel figyelhető meg a Hold. Ennek tangense 
2

1
1 d

d
tg  . Ezt fel-

használva 2tg -re a  01,0
000.350

3500

2

1
2 

d

d

f

f
tg

ok

ob  értéket kapjuk. 
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Ha azt akarjuk, hogy a Hold képe az okulártól cmx 502  -re elhelyezett fényképe-

zőlemezen keletkezzék, az okulár tárgyának az okulártól az 
okfxx

111

12

  képalkotási 

egyenletből meghatározható 1x  távolságra kell elhelyezkednie. Ennek értéke 

.55,51 cmx   Tehát az okulárt 5,5 mm-rel kell eltávolítanunk. 
 
 

 
 
 

F.433. A fényelektromos hatás maxEL
c

hh 


  törvényéből, felhasználva, 

hogy eUE max , meghatározhatjuk a másodrendű spektrumban 30o-os szög alatt meg-

figyelhető fény hullámhosszát. Ennek értéke m7105  . Ismerve  -át, az optikai rácsok 

 kd sin  maximum feltételéből, 2k -re kapjuk: mmd 3

0
102

30sin

2 


, és így 

1500
1  mm
d

N  

 
 
 
 

hírado
 

 
A Föld és Hold közeli rokonságának bizonyítékai 
A Hold belső szerkezete eddig ismeretlen volt, annak ellenére, hogy már rég vizsgál-

ták, de a mérések eredményei a jelek gyengesége és a kísérő zavaró jelek (zaj) miatt kiérté-
kelhetetlenek voltak. Amerikai és francia kutatók az Apollo-program során felvett szeiz-
mogramokat az idén új módszerekkel értékelték ki. E vizsgálatok eredményeként állítható, 


