
Megoldandó feladatok 

Fizika 
F.G14. 20 Ω-os ellenállásokból hármat-hármat felhasználva kétféle kap-

csolást állítunk össze úgy, hogy az eredő ellenállás mindkét esetben kisebb 
legyen 20 Ω-nál. Készítsük el a kapcsolás vázlatát és számítsuk ki az eredő 
ellenállásokat. 50 V elektromotoros feszültségű és 10 Ω belsőellenállású 
feszültségforrásra  kapcsoljuk mind a két kapcsolást, mekkora az áramerősség 
az egyes ellenállásokon? 

F.G15. Az úszó jégtábla térfogatának hányad részét látjuk az 1080 kg/m3 

sűrűségű tengervíz felszíne felett, ha a jég sűrűsége 900 kg/m3? 

F.G16. Mozgó autót fényképezünk. Mennyi ideig kell exponálni, ahhoz, 
hogy a 25 m/s sebességgel haladó autó képének az elmozdulása ne legyen 
nagyobb, 0,1 mm-nél? Az autó hossza 3 m, a kép hossza 1,5 cm. 

F.L51. Üvegből készült, henger alakú rúd egyik végének határoló felülete 
R görbületi sugarú gömbsüveg, melynek görbületi középpontja a henger bel-
sejében és annak tengelyén található. Másik vége tükröző réteggel bevont és 
a henger tengelyére merőleges sík felület. Hatá-
rozzuk meg az üveg n törésmutatóját úgy, hogy a 
rendszer szimmetria tengelyén, a gömbsüveg 
csúcsától I távolságra elhelyezett S pontszerű 
fényforrás  képe S-ben keletkezzen. (Alkalmazás: 
I = 20 cm, R = 10 cm) 

Karácsony János, K-vár 

F.L52. Optikai középpontnak nevezzük egy optikai rendszer azon pontját, 
amelyen áthaladó fénysugarak irányváltoztatás nélkül haladnak tovább. Mek-
kora kell legyen egy I hosszúságú üveghenger két végének görbületi sugara 
ahhoz, hogy az így kapott vastag lencse optikai középponttal rendelkezzen? 

Karácsony János, K-vár 

, F .L53. Az r1 és n 2 törésmutatójú közeget elválasztó síkfelületen megtört 
fénysugarat Snellius-szerint úgy szerkesztjük meg, hogy a beesési pont mint 
középpont körül, a második közegben, r1, illetve r2 sugarú félköröket szerkesz-
tünk, amelyek kiegészítik az r1/r2 = n1/n2 feltételt. Meghosszabbítjuk a beeső 
sugarat, ez metszi az T1 sugarú félkört,  majd ezen metszéspontból párhuza-
most húzunk a beesési merőlegessel, ez metszi az r 2 sugarú félkört.  A beesési 
pontot összekötve ezen utóbbi metszésponttal megkapjuk a megtört sugarat. 
Igazoljuk a szerkesztés helyességét. 

Karácsony János, K-vár 
F.L54. Határozzuk meg, hogy terhelés alatti fe-

szültségosztó esetében mekkora értékre változik a 
feszültségosztási arány, ha a terhelőellenállás n-
szeres változást szenved. (Adatok: k = U1/U2, m 
= I 2 / I T ; RT' = NRT) 

Kovács Zoltán, K-vár 



F.L55. A mellékelt kapcsolási vázlatban sze-
replő kondenzátorok értékei: C1 = C4 = 4 μF, C2 = 
1,6 μF1 C3 = 6 μF; a C3 kondenzátor fegyverzetein 
a feszültség U3 = 20 V. Határozzuk meg: a) a 
feszültség forrásra  kapcsolódó kondenzátor-
rendszer eredő kapacitását, b) az egyes konden-
zátorokban tárolt töltés értékét, c) a tápforrás  U 
feszültségét, d) a rendszerben tárolt elektromos 
energiát. 

F.L56. A rövidhullámú technikában igen nagy szerepet játszik az ábrán 
feltüntetett, kapcsolási vázlatban látható Bouche-
rot-híd. Ez egy ki nem egyenlíthető hidas kapcso-
lás. A bemenő jel bármely frekvenciájánál az R 
kimenő ellenálláson, a frekvenciától  független 
áramerősség folyik, amelynek értéke csak a je-
lamplitúdótól függ. 

Ezt a kapcsolást a szimmetria-aszimmetria át-
menetnél használják, például a koaxiális kábelnek 
szalagkábelhez való illesztésénél. Igazoljuk, hogy 
az R ellenálláson folyó áramerősség effektív  érté-
ke: IR = –U1/R; haUi a bemenőjel feszültségének 
effektív  értéke. 

Puskás Ferenc, K-vár 

F.L57. Az XOY derékszögű koordináta-rendszer origójából, egyidejűleg (t0 
= 0), három testet hajítunk el. Az elsőt V1 függőleges, a másodikat ferden a 
szög alatt V2, a harmadikat V3 vízszintes irányú kezdősebességgel. Határozzuk 
meg: a) Milyen összefüggés kell létezzen a három kezdősebesség és az a szög 
között ahhoz, hogy a három test minden időpillanatban egy egyenesen helyez-
kedjen el? b) Milyen α szög esetén valósul meg a fenti mozgásállapot? c) 
Mekkora sebességgel halad a három testet összekötő egyenesnek és az 
x = 0 egyeneseknek a metszéspontja? 

Ballai István, K-vár 

F.L58. Ugyanazzal a mennyiségű ideális gázzal 
az ábra szerinti p-v diagramon ábrázolt 1–»2–»3–»1, 
illetve 1 –>3–>4–>1 körfolyamatokat végeztetjük. Me-
lyik körfolyamatnak nagyobb a hatásfoka és milyen 
összefüggés áll fenn a két hatásfok között? 

Varga István, Békéscsaba 

Kémia 

K.G.53. Egy 25%-os oldathoz 55 g sót kevertünk. Mekkora az így nyert 
275 g oldatnak a százalékos töménysége? 

K.G.54. Elemeiből 14,6 kg hidrogénkloridot gyártanak. Milyen mennyiségű 
20%-os sósavoldatot lehet a termékből készíteni? Az oldáshoz milyen tömegű 
vízre van szükség? Mekkora tömegű gázelegyből indultak ki, ha abban a kisebb 
molekulatömegű komponens minden 11 molekulájára 10 nehezebb molekula 
jutott? 



K.G.55. Egy építkezésnél 1750 m 2 falfelületet  2 cm vastagra vakolnak 
habarccsal, amelynek elkészítéséhez olyan m3 szükseges belőle. A mészpép 
kálcium-hidroxid tartalma 35%. Számítsd ki, milyen tömegű 80%-os tisztaságú 
mészkő égetésével állítható elő a vakoláshoz szükséges mészpép mennyiség! 

K.G.56. Az oleum a kéntrioxidnak 20%-os kénsavas oldata. Milyen tömegű 
kéntrioxidot kel! keverni 150 g 63%-os kénsavoldathoz a célból, hogy oleummá 
alakíthassuk? 

K.G.57. Megtisztított burgonyát vízsugár alatt reszeljétek meg, miközben a 
vizet egy nagyobb edényben gyűjtsétek meg. Az üledeket az edényből több-
ször öblítsétek tiszta vízzel, míg fehér szilárd maradék gyűl össze az edény 
aljára. Vegyetek ki belőle keveset egy kémcsőbe, s főzzétek fel az elegyet! 
Lehűtve cseppentsetek bele jódtinktura oldatból. Figyeljétek a változást! A 
kémcső tartalmát hevítsétek gázlángban, majd ismét hűtsétek Ie vízsugárral. 
Többször ismételjétek ezeket a műveleteket! Milyen jelenségek váltogatják 
egymást? Hogyan magyarázható az észlelt jelenség, ha a burgonyából elkü-
lönített fehér anyagról tudjuk, hogy keményítő? 

K.G.58. Milyen mennyiségű 89,091 %-os kénsavoldatot kell adagolni 250 g 
kálium-hidroxid oldathoz, ha 45%-os sóoldatra van szükségünk? Mekkora volt 
a kálium-hidroxid oldat százalékos töménysége? 

(Megyei olimpia Kolozsvár-1992.) 

K.L.78. Adott 200 g 20%-os NaCI oldat. Az oldat felét eltávolítjuk és a 
megmaradt részt 200 g-ig felöntjük desztillált vízzel, majd az így kapott oldat 
felét ismét desztillált vízzel csereijük ki. 

Határozzuk meg: 
a) a keletkezett oldat %-os koncentrációját; 
b) a keletkezett oldat %-os koncentrációját, ha a fenti módon leírt hígítást 

ötször egymás után megismételjük; 
c) annak az oldatnak a %-os koncentrációját, amelyet a fenti módon leírt 

n-edik hígítás után nyerünk. 

K.L.79. A királyvíz tömény HNO3 és HCI oldatok 1:3 térfogatarányú  keve-
réke. Tudva, hogy a felhasznált HNO3 oldat 69,2 tömegszázalekos és p = 1,41 
g/cm , valamint a HCI oldat 36 tömegszázalékos és p = 1,18 g/cm3, határozzuk 
meg: 

a) HCI/HNOp mólarányát a királyvízben: 
b) 1 mól salétromsavat tartalmazó királyvíz arannyal történő reakciója után 

visszamaradó oldat tömegszázalékos koncentrációját. 
Megjegyzés: A reakcióban komplex vegyület képződik, a keletkezett gáz 

pedig vízben oldhatatlan. 

K.L.80. 1 g Sr(NO3)2-I, 2 g Ba(NO3)2,-t és 3 g Pb(NO3)2-I tartalmazó 
2000,00 ml oldathoz 5 g kristályos CuS04.5H20-t adunk. 

a) Milyen anyagok csapódnak ki? 
b) Milyen anyagok találhatók az oldatban a csapadékok leszűrése után és 

mennyi ezeknek a normálkoncentrációja? 
Megjegyzés: az oldat térfogatát minden folyamatban állandónak tekintjük. 

K.L.81. C l 5 H 1 2 0 3 molekulaképletű A szerves anyag elszínteleníti a CCI4-0S 
brómoldatot, K2Cr2Oy kénsavas oldatával oxidálva pedig, két savas tulajdon-
ságú terméket eredményez: B: CyH6O3 és C: C8H6O4 . A és B vegyületek 
alkoholos oldatai a FeCI3 oldattal színes termékeket képeznek. B, a lehetséges 



izomérek közül a legnagyobb olvadáspontú, C pedig egy ismert szintetikus 
poliészter egyik monomerje. 

Határozzuk meg az A, B, C anyagok szerkezeti képleteit! 

K.L.82. Ismeretlen mennyiségű szénhidrogén égése során 1,6(6) mól égés-
termék keletkezik, amely 29,3(3) g C02-t tartalmaz. Határozzuk meg a szén-
hidrogén képletét és ennek elégetett tömegét. 

(Adott: AH = 1, Ac = 12, A 0 = 16.) 

K.L.83. Metánolból és etánolból álló elegy oxigéntartalma "a" tömegszáza-
lék. Határozzuk meg: , , 

a) az alkoholkeverék tömegszázalékos összetetelet; 
b) az "a" lehetséges értékeit. (Adott: AH = 1, A c = 12, A 0 =16) 
K.L.84. Mi annak az alkánnak a szerkezete, amelynek molekulatömege 

100<M<120 és fotokémiai klórozással egyetlen monoklórszármazék izomert 
képezhet? Hány diklórszármazék izomérje van az adott szerkezetű alkánnak? 

K.L.85. határozzuk meg a C5H12O4 összetételű A szerves anyag szerke-
zetét, tudva, hogy ecetsavanhidriddel Ci3H2OOs molekulaképletű B termek 
keletkezik belőle. Az A előállítható acetaldehidből és formaldehidből egymást 
követő többszöri kondenzációval és a termék hidrogénezésével C1D és E 
közbeeső anyagok keletkezése mellett. Az A nem tartalmaz aszimmetrikus 
szén atomot. 

K.L.86. Határozzuk meg a C12H12 összetételű A szénhidrogén szerkezetét, 
tudva, hogy K2Cr2Oy kénsavas oldatával oxidálva CgH6Oe molekulaképletű, 
szimmetrikus szerkezetű, savas kénhatású B anyag keletkezik. Az A vegyület 
1 atm. nyomáson történő hidrogénezésével Cl2H18 összetételű C termék, 
erélyes hidrogénezéssel pedig C l 2 H 2 4 összetételű telített D szénhidrogén 
keletkezik. 1 mól B sav három grammegyenértéknyi Ca(OH)2-dal semlegesít-
hető. 

K.L.87. Adottak az A1B1C1D1E aciklusos C4H8O összetételű szerves vegyü-
letek amelyek az alábbi tulajdonságokkal rendelkeznek: 

– egyenes szénláncúak; 
– A reagál a Tollens reagenssel; 
– C és D katalitikus hidrogénezéssel azonos F telített vegyületet kepez, de 

K2Cr2Oy kénsavas oldatával oxidálva különböző termékek keletkeznek: C-ből 
ecetsav és oxálsav, D-ből pedig maionsav, CO2 és H2O lesz; 

– B vegyület redukciójával és E vegyület hidrogénezesevel ugyanaz a G 
anyag keletkezik, amelyből dehidratácioval C 4H 8 összetételű szimmetrikus H 
alkén képződik; 

– az F erélyes oxidációjával ugyanaz az I anyag KeletkeziK, mint az A 
vegyület oxidációjával. 

Határozzuk meg az A,B,C,D,E,F,G,H,I, vegyületek szerkezet! kepletet! 
A KL. 78-87 feladatokat Horváth Gabriella küldte Marosvásárhelyről. 



Informatika 

1.10. A következő függvényeljárás az A tömb elemeiből számít ki egy értéket 
(a tömböt 1-től indexeljük): 

F(P): 
HaA(P)^O akkor F:=A(P) 

különben: l:=F(2*R): J:=F(2*P+1) 
Ha l=-1 vagy J=-1 akkor F:=-1 
különben HaA(P)=-I akkor F:=l+J 
különben Ha A(P) =-2 akkor F:=l-J 
különben Ha A(P)=-3 akkor F:=I*J 
különben Ha A(9)=-4 akkor Ha J=O akkor F:=-1 

különben F:=l/J 
különben F:=-1 

Elágazások vége 
Eljárás vége. 

A. Mi az A tömbben levő számok pontos szerepe, jelentése? 
B. Mi lesz F(1) értéke, ha az A tömb tartalma [-2,7,5]? 
C. Mi lesz F(1) értéke, ha az A tömb tartalma [-1 ,-3,-4,2,2,6,2]? 
D. Milyen esetekben ad F(1) függvénnyeljárás-hívás -1-et eredményül? 

1.11. Az alábbi programrészlet az A$ változó alapján állít elő egy szöveget 
a B$-ban. A$ csak nyomtatható karaktereket tartalmazhat! 

(RIGHT$(T$, i) : a T$ szöveg jobb szélső i db karaktere 
LEFT$(T$, 1) : a T$ szöveg bal szélső i db karaktere 
MID$(T$, k, i) : a T$ szöveg középső i db karaktere a k.-tól kezdve 
LEN(T$) : a T$ szöveg karaktereinek száma) 

1000 S=1: B$=LEFT$(A$,1) 
1010 IF B$=A$ THEN 1200 
1020 FOR l=2 TO LEN(A$) 
1030 IF RIGHT$(B$,1)=MID$(A$,I,1) THEN S=S+1: GOTO 1090 
1040 IF S>2 THEN B$=B$+CHR$(0)+CHR$(S) 
1050 IFS=2THEN B$=B$+RIGHT$(B$,1) 
1060 B$=B$+MID$(A$,I,1): S=1 
1090 NEXT 
1200... 
A. Mi lesz B$-ban az 1200-as sorban, ha A$ tartalma kezdetben 
A1. "Ipafai fapipa" 
A2. "Ezüsttel befuttatott". 
A3. "13333333-szor ismételd meg." 
A4. "Gyakorisága 888888" 
B. Fogalmazd meg tömören, mit csinál a fenti program! 
C. Milyen esetekben nem lehet előállítani B$-ból A$ értékét? 
D. Egészítsd ki a programot két új sorral (1100 és 1110) úgy, hogy B$-ból 

A$ mindig előállítható legyen! 

1.12. A következő programrészlet bemenete az A(N) vektor, értékei 0 és M-1 
közötti egész számok. 

A. Mit tartalmaz a megoldásban a B vektor a (*) ponton? 
B. Mit tartalmaz a megoldásban a B vektor a (**) ponton? 
C. Mit tartalmaz a megoldásban a B és a C vektor a (***) ponton? 

Ciklus l=0-tol M-1-ig 
B(l):=0 

Ciklus vége 



Ciklus 1=1-tői N-ig 
B(A(I)):=B(A(I))+1 

Ciklus vege (*) 
Ciklus 1=1-tol M-1-ig 

B(I):=B(I)+B(I-1) 
Ciklus vége 
n 
Ciklus 1=1-tői N-ig 

C(B(A(I))):=A(I):B(A(I)):=B(A(I))-1 
Ciklus vége 

1.13. Egy színes monitor a képen megjelenő színeket az RGB színmodell 
segítségével állítja elő (R=red, G=green, B=blue). A megjelenő szín fehér,  ha 
mindhárom alapszín benne van, fekete, ha egyik sem, alapszínű, ha a három 
közül csak az egyik szerepel a színben, s keverékszín, ha kettő. A színeket 
tehát egy három elemű logikai vektorral ábrázoljuk, azon alapszíneknél igaz 
értékkel, amelyek az adott színben szerepelnek. Milyen műveleteket végeznek 
a következő eljárások? 

A. E1(S1,S2,S3): C. E1(S1,SZ,I): 
Ciklus S=red-től blue-ig l:=1 
S3(S);=S1 (S) OR S2(S) Ciklus S=red-tői blue-ig 
Ciklus vége Ciklus J=1 -tői 3-ig 
Eljárás vége. SZ(J1S) :=hamis 

B. E2(S1,S2): Ciklus vége 
Ciklus S=red-től blue-ig SZ(I,S):=S1 (S) 

S2(S):=N0T S1 (S) Ha S1 (S) akkor l:=l+1 
Ciklus vége Ciklus vege 

Eljárás vége. Eljárás vége. 

1.14. Mit adnak eredményül a következő függvényeljárások (L,L1 ,L2 karak-
tersorozatok, E egy karakter): 

A. lsmerjfel(L1,L2) 
Ha üres (L1) akkor eredmény:=L2 

különben eredmény:=egymásután(első(L1)), 
lsmerjfel(elsőutániak(L1),L2)) 

Függvény vége. 

B. TaIaIjki(E1L): 
Ha üres(L) akkor eredmény:=L 
különben Ha E=első(L) akkor eredmény:=elsőutániak(L) 

különben eredmény:=egymásután(első(L), 
Találjki(E,elsőutániak(L))) 

Függvény vége. 
C. Mi az eredménye az IsmerjfelfNEMES",  egymásután("+","TIHAMÉR")) 

függvénnyel járáshívasnak? 
D. Mi az eredménye az Találjki("E","NEMES") függvényeljáráshivasnak? 
(1.10-1.14. Nemes Tihamér Számítástechnikai Verseny, 1992, Első forduló) 


