
fehér részek megfelelően átlátszóak lesznek. A film kidolgozása 20°C-on 
történik a következő munkamenet szerint: 

Első hívás 2 perc 
mosás 1 perc 
Halványítás 2 perc 
mosás 1 perc 
Tisztálás 1 perc 
Második megvi lágítás 2 x 2, 5 perc 
Második előhívás 1 perc 
mosás 1 perc 
Rögzítés 2 perc 

Mivel a kidolgozási idők rövidek, érdemes a munkát sötétkamrában végezni, 
két tankkal, a vegyszerek töltögetése nélkül. A második megvilágítást átlátszó 
előhívó spirál esetében vízalatt lehet végezni 100 W-os égővel 20 cm távolság-
ból. Az oldatok összetétele a következő (egy literre): 

Első hívó: metol 0,8 g 
Na-szulfit(vm.) 50 g 
hidrokincn 20 g 
kál ium-bromid 8 g 
Na v.K-rodanid 6 g 
Na-hidroxid 20 g 

Halványító: Kálium bikromát 9,5 g 
Kénsav (konc) 12 ml 

Tisztálás: Na-szulfit (vm.) 210 g 
Második hívó; metol 1 g 

Na-szulfit (vm) 50 g 
hidrokinon 20 g 
kál ium-bromid 5 g 
kál ium-jodid 0,15 g 
Na-hidroxid 15 g 

A rögzítéshez közönséges rögzítőt használunk. 
Jó munkát és sok sikert kíván 

Imecs Zoltán 

Megoldandó feladatok 

Fizika 
F-L. 43. Az asztallapján nyugvó, homogén tömegeloszlású, állandó kereszt-

metszetű rudat, függőleges helyzetbe kell vinni, a rúd egyik végére állandóan 
merőlegesen ható erővel. Legalább mekkora 
kell legyen a rúd másik vége és az asztallap 
közötti tapadási súrlódási együttható, hogy 
emelés közben a rúd ne csússzon meg? 

Varga István, Békéscsaba 



F.L. 44. Az ábrán látható félkör alakú ellenállások mindegyike 200 Ω. A kör 
középpontján átmenő, az ellenállások-
kal érintkező csúszka 2 másodperc 
alatt végez egy fél fordulatot.  Hogyan 
változik az idő függvényében az A és B 
pontok között mert ellenállás? 

Néda Árpád, Kolozsvár 

F.L., 45. A h = 2 m magasságú, a = 30°-os egyenlőoldalú háromszög 
csúcsaiban, egyenként 5 kg tömegű pont-
szerű testek vannak (a testeket összekötő 
rudak tömegei elhanyagolhatóak). Kezdet-
ben, függőleges szimmetriatengellyel a csú-
csán áll. A h á r o m s z ö g s í k j á b a n 
császásmentesen eldől. Mekkora a csúcsok-
ban levő testek sebességei, amikor a három-
szög egyik oldala földet ér? 

Néda Árpád, Kolozsvár 
F.L, 46. Állandó mennyiségű ideális gázt azonos kiindulási állapotból kétféle 

módon melegítünk az ábrán látható állapotvál-
tozásokkal, úgy hogy a végállapotokhoz tarto-
zó hőmérsékletek azonosak legyenek. Melyik 
esetben kell a gázzal több hőt közölni? 

Budó Ágoston, 
Fizika Feladatmegoldó verseny 1988 

F.L. 47. Két, csappal összekötött edényben ideális gáz van. A 3V térfogatú 
edényben a gáz nyomása p, a V térfogatúban 3V. Kinyitva a két edenyt 
összekötő csapot, mennyi lesz a végső egyensúlyi állapotban a nyomás, ha a 
hőmérséklet mindvégig allandó? 

Budó Ágoston Fizika Feladatmegoldó Verseny 1988 
F.L. 48. Egy erőmentes térben mozgó elektron mozgási energiája q-ad 

része, impulzusa q-szorosa valamely foton energiájának, illetve impulzusának. 
Látható-e a foton ha a) q = 100,. b) q = 2? 

Budó Ágoston Fizika Feladatmegoldó verseny 1985 
F.L. 49. Az ábrán látható henger belső felületén az m-1, m2 tömegű testek 

súrlódásmentesen csúszhatnak. Kezdetben 
mindkét test ugyanabban a síkban, a vízszin-
tes átmérő ellentétes pontjaiban helyezkedik 
el. A két testet egyszerre engedjük el, ütkö-
zésük centrálisnak és tökéletesen rugalmas-
nak tekinthető. Legalább mekkora kell legyen 
a k = ma/mi arány, ahhoz hogy ütközés után 
a kisebb tömegű test egy teljes körfordulatot 
tehessen meg? 

Varga István, Békéscsaba 
F.L. 50. Az ábrán látható 45°-os hajlásszögű lejtőhöz egy függőleges falat 

állítunk, amelyen a lejtő aljához viszonyított 
1 m magasságban egy kis nyilás található. 
Legalább mekkorra magasságból kell elen-
gedni egy kis méretű golyót úgy, hogy a 
lejtővel történő tökéletesen rugalmas ütkö-
zés után áthaladjon a nyíláson? 

Varga István, Békéscsaba 



F.G. 11. Egy 50 m hosszú mozgólépcsőn valaki, a lépcsőhöz viszonyítva 
5m/s sebességgel halad felfelé  és ugyanazzal a viszonylagos sebességgel tér 
vissza a lépcső aljára. Mekkora sebességgel kell mozogjon a lépcső ahhoz, 
hogy az oda-vissza utat a legrövidebb idő alatt tegye meg? Mennyi ez az idő? 

F.G. 12. Egy jénai üvegből készült edény (elhanyagolható a hőtágulása) 
folyadékot tartalmaz. A hőmérséklet változasa előidézi-e az edény alapjára 
ható hidrosztatikai nyomás változását, ha a folyadék hőkiterjedése jelenté-
keny? 

Varga István, Békéscsaba 
F.G. 13. Mennyivel csökken a 24 V-os akkumulátor elektromos energiája, 

ha a rákapcsolt 24 V-os és 20 W teljesítményű elektromos izzó 2 órán keresztül 
világít? 

Kémia 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK: Kedves feladatmegoldó barátaink! 
Örömmel bontottuk első postáinkat. Külön dicséret Csergezán Helén VIII. 

osztályos tanulónak (Kvár, 15-ös általános Isk.) aki az első megoldónk volt. 
Örömünkbe kis üröm is vegyült. Ennek okai: 
- viszonylag kevés megoldást kapunk 
- nem jelzitek a "nyomda-ördöge", vagy a szerkesztői figyelmetlenség szülte 

hibákat 
- nem gondolkodtok el eléggé a feladatok szövegén, ezért több a felületes 

megoldás 
- az 1 -es számban ajánlott munkamenetet (adatok helyes felírása, a kérdés 

feltevése, szükséges összefüggések megállapítása, következtetések levoná-
sa) nem alkalmazzátok, s ezért egyéni munkastílusotok gyakran téves ered-
ményre vezet 

- a kísérleti észlelésekkel kapcsolatos kérdéseket felületesen válaszoljátok. 
Szerettük volna ezekkel a kérdésekkel a kísérletező kedveteket növelni! Az 
elvégzett kísérletek során tapasztaltakat magyarázzátok elméleti ismereteitek 
alapján! 

További eredményes, élvezetes munkát kívánunk! 

K.G. 45. Destillált vizet, NaCI-vizes oldatát és NaJ-vizes oldatát tartalmazó 
három edénybe sorra klór-gázt vezetünk. Magyarázd a történteket! A kémiai 
jelenségeket reakcióegyenlettel is írd Iel 

K.G. 46. Mekkora a térfogata O C hőmérsékleten és 1 atm nyomáson 1,5 
g olyan oxigéngáz próbának, amely 15 térfogat%-ban ózonnal szennyezett? 

K.G. 47. Ket címkézetlen üveg közül az egyikben tömény sósav-oldat, a 
másikban ammónia-oldat van. Anélkül hogy megszagolnád az oldatokat ho-
gyan tudnád egyszerű módon meghatározni az üvegek tartalmát? 

K.G. 48. Diákvetélkedőn a VII. osztályosok szappanbuborékot fújnak hid-
rogénnel, illetve szén-dioxiddal. A gázfejlesztőket letakarták, a versenyzőknek 
azt kellett kitalálniuk, hogy melyik buborékot melyik gázzal fújták. Hogyan 
kellett érvelni a jó választ adó diaknak? 

K.G. 49. Egy fémdarabkát tömény kénsavoldatba teszünk. A fejlődő gázt 
Iakmusszal festett vízbe vezetjük. Mit állapíthatunk meg a fémről,  ha a vizes 
oldat színe pirosra vált? 

K.G. 50. Sárga, fémfényű  anyagot koncentrált kénsavoldatba teszünk. A 
fejlődő gázt Iakmusszal festett vizén átbuborékoltatva meggyújtjuk. Mi lehetett 



a savoidatba tett anyag, ha a Iakmuszos víz színe pirosra változott és az egész 
terméke víz? 

K.G. 51. Milyen mennyiségű kénport kellett tömény kénsavoldattal reagál-
tatnunk, ha ugyanannyi kéndioxidot akarunk fejleszteni, mint amennyi 19,2 g 
kénpor égésekor keletkezik. 

K.G. 52. 55,5 g 5%-os kalcium-klorid és 475,0 g magnézium-klorid oldat 
keverékéhez mennyi Na2COa-ot kell adagolni teljes kémiai reakció biztosí-
tására? A kejetkező oldat milyen töménységű? 

K.L. 86. írd fel és nevezd meg azokat az M = 72 molekulatömegű alkán 
izoméreket, melyekből egy, három, illetve négyféle monoklór származék állít-
ható elő! 

K.L. 67. A metán klórozásakor melléktermékként hexaklór-etán is képződ-
het. A reakciómehanizmusa ismeretében magyarázd a jelenséget! 

K.L. 68. Állíts elő két különböző reakciósor szerint metánból kiindulva 
propionsavat! Ird fel a reakciósorok lépéseinek reakcióegyenleteit! 

K.L. 69. A foszfor-pentoxid  adott hőmérsékleten trioxidra és klórra bomlik, 
egyensúlyra vezető folyamat eredményeként. Tudva, hogy az adott hőmérsék-
leten az egyensúly beálltakor a PCI5 tömegének 0,25-öd része alakult át, 
számítsuk ki az egyensúlyi nyomást, ismerve K p = 1,75 atm. 

A 66-69 feladatokat beküdte Paizs Csaba III. éves mérnökhallgató 
Kolozsvár. Babes-Bolyai Egyetem. 

K.L. 70. Milyen nitro-származékok képződnek az alábbi vegyületeknek egy 
lépésben való nitrálásakor? 

fenol, brom-benzol,fenil-metil-éter,  metil-benzoát.acetofenon, fluor-benzol, 
m-dinitro-benzol, o-hidroxi-benzoesav, bifenil 

Tárgyaljuk a felsorolt  vegyületek reakciókészségét a benzoléhoz hasonlítva! 
K.L. 71. A dietíl-éter és az 1 -butanol vízben való oldékonysága közel azonos 

mértékű (7,4 %), míg forráspontjuk  jelentősen különbözik. (Fp. éter = 35 C, Fp. 
alkohol = 118 C). Tárgyald a két viselkedésbeni különbséget! 

K.L. 72. Magyarázd a fenolok alábbi tulajdonságait: 
- legtöbbjük oldhatatlan vizes NaHCOs oldatban 
- a 2,4-dinitrofenol és a 2,4,6-trinitro-fenol  oldódik vizes NaHCOs-oldatban 
- a C-O kötésük erősebb, mint az alkoholok esetén 
K.L. 733 Egy telített alkoholból 4.18 mg-ot metil-magnézium-jodiddal kezel-

ve 1,56 cm normálállapotú gáz képződését észlelték. Határozd meg az alkohol 
molekulaképletét és lehetséges szerkezetét! 

K.L. 74. Bizonyos körülmények között a benzoesavszármazékok CO2 
vesztésével dekarboxileződnek. A Kekule-féle szerkezetelmélet megjelenése 
előtt egy évvel Griess a diamino-benzolokról a következőket állapította meg: 

1. 6 különböző diamino-benzoesav ismert 
2. Közülük három ugyanazt a diamino-benzolt adja (op.: 630C) dekarboxi-

lezés eredményeként 
3. Két savszármazékból ugyanaz a 1040C-on olvadó diamino-benzol kép-

ződik 
4. A hatodik djamino-benzoesav izomér egy 142°C olvadáspontú diamino-

benzollá alakul. Irjuk fel mindegyik diamino-benzolnak megfelelő savszárma-
zék szerkezeti képletet az 1 -4 kikötéseknek megfelelően! 

K.L. 75. Benzol klórt addicionálva 1,2,3,4,5,6-hexaklór-ciklohexán izomer-
keveréket eredményez. Ebből a y-hexaklór-ciklohexán (gamexán) hatásos 
rovarölő. Molekulájában három egymást követő C-atomhoz a klór axiálisan, a 
másik három C atomhoz ekvatoriálisan kötődik. Tárgyald, hogy vannak-e 
ennek a molekulának enantiomér formái! 

K.L. 76. Egy 1 dm térfogatú acél reaktorban 250C-on és 1 atm nyomáson 
nitrogén található. Befecskendeznek 11,5 ml (p= 0,8 g/cm ) etanolt és 3500C-



hevítik a reaktort. Számítsuk ki a gáznyomás értékét a reaktorban, ha az adott 
körülmények mellett az alkohol teljesen elpárolgott. 

K.L. 77. Számítsuk ki hány Cl atom van: a) 1 kg polivinil-kloridban 
b) 1 kg vinilklorid-vinilaceteat (3:1) kopolimerben 
c) 1 kg kloroprénben 

Katedra 
Az újonnan indított KATEDRA rovatunkban szeretnénk lehetőséget biztosí-

tani a fizika, kémia és az informatika tanároknak, a tantárgy tanításával kap-
csolatos kérdéseik kifejtésére. Ugy gondoljuk, hogy nem csak a tanárok, 
hanem a tanári pályára készülő egyetemi hallgatók számára is hasznos tudni-
valókat közölhetünk. Az olvasóink szíves együttműködésére számítunk, ezért 
várjuk közreműködésüket módszertani kérdeseik, tapasztalataik megírásával. 
Szívesen vennénk sikeres tanáraink életpályájának a bemutatását is. 

FIZIKA 
A fizika  tanítása 

A fizikatanítás kérdése a tantárgypedagógiák közé tartozik, mint ilyen a 
tantárgy tanulásának-tanításának, az általa gyakorolt sajátos nevelésnek az 
elmélete. 

A fizikaíudomány az élettelen anyag sajátos mozgásformáiról  szóló tudo-
mány, míg a fizikatantárgy didaktikai célból feldolgozott tudomány. Hogy mit 
tanít, az mindig a társadalmi szükségletektől, elvárásoktól függ. A tananyag 
tartalma időről-időre módosul. Célja is a mindenkori követelményekhez igazo-
dik. Ma a természettudományos nevelés céljait, szempontjait a következőkben 
lehet meghatározni: 

1. Motiváció. 
2. Módszer. 
3. Természettörvény. 
4. Információközlés. 
5. Tájékozódás. 
6. Világkép. 
7. Kreativitás. 
Ezeknek az általános szempontoknak az elérése a fizikatanítás során egyre 

inkább csak az ún. munkáltató oktatás keretén belül lehetséges. De egyelőre, 
e módszer költséges volta miatt többnyire megelégedhetünk a demonstrációs, 
kérdve kifejtő (heurisztikus) módszerrel is. A csak előadói módszer, amely némi 
demonstrációval is társult többnyire már a múlté, csak némelykor fogadható el. 
A dogmatikus oktatásról már csak történelmi kontextusban lenne szabad 
beszelni. 

Eszerint a tanár feladata a tanulás irányítása lenne ideális esetben. Mivel 
minden tevékenység a következő fázisokból kell álljon: 

1. A tevékenység céljának meghatározása; 
2. A tevékenység előkészítése; 
3. A tevékenység lefolytatása; 
4. A tevékenység eredményeinek a kiértékelése; 
5. A folyamat helyesbítése, újraillesztése, 
most foglalkozzunk a tevékenység előkészítésével. 
Minden fizikatanár az iskolai év elején kezébe kell vegye a tanterveket, 

amelyekből megtudja, hogy mit kell megtanítania. Ezekben általában megta-


