
Sajó szerint az, hogy legközelebb melyik lámpa gyullad ki, csak attól függ,  hogy éppen 
melyik lámpa ég, és, hogy milyen zsetont dobunk be. Tapasztalatait a következő táb-
lázatban összegezte: 

Melyik lámpa ég: 
Milyen zsetont dobunk be: 

Serte Petra szerint a gép csak kilenccel osztható összegeket fizet  ki. De Petra nem 
igazán ismeri a gépet, és lehet, hogy téved. 

A. Kapunk-e a géptől pénzt a következő zsetonsorozatok bedobásával? 
a. 1,1,0 
b. 0,1,1,1 
c. 1,0,1,0,0 
d. 1,0,1,0,1 

B. Igaza van-e Petrának? Ha nincs, akkor mi jellemzi a gép által kifizetett  összege-
ket? 

C. Maximum mennyit fizet  a gép egyszerre, egy játékban? 
D. Legalább hány zsetont kell bedobnod ahhoz, hogy a játék nyereséges legyen? 

(Hiszen a zsetonok is pénzbe kerülnek.) 

Megoldás: 

A. a,d: igen; b,c: nem 
B. Nincs igaza. A gép hárommal oszható öszegeket hajlandó kifizetni.  (A 

piros lámpa akkor gyullad fel,  ha az addig bedobott összeg osztható hárommal. A zöld 
lámpa ég, ha egy a maradék, és a kék ég, ha kettő a maradék.) 

C. 510 forintot.  ( 2 9 - 1 =511,de mivel ez nem osztható hárommal, 510 a helyes 
megoldás.) 

D. Legalább hat zsetont. (Hat zsetonért hatvan forintot  kell fizetnem,  és 63 forin-
tot nyerhetek vele.) 

EGYETEMI FELVÉTELI 
A "Babes - Bolyai" Tudományegyetemen az 1992. évi felvételi  vizsgán kitőzött 

kérdések és feladatok: 

Fizika I (mechanika, hőtan, molekuláris fizika) 

1. Vezessük le: 
a. a harmonikus oszcillátor teljes energiáját 
b. a Robert-Mayer összefüggést 
c. kiindulva a molekuláris kinetikai elmélet nyomáskifelyezéséből,  az ideális gáz 

termikus állapotegyenletét 
2. Definiáljuk  és adjuk meg, megnevezve a jelölések fizikai  jelentését, a megfelelő 

összefüggéseket,  valamint a mértékegységeket: 
a. az erő által végzett mechanikai munkát 
b. az anyagi pont impulzusnyomatékát 
c. a mólhőt 
3. m tömegű gömb H magasságból szabadon esik, amikor eléri a h magasságot, 

rugalmatlanul ütközik a vízszintes irányban v0 sebességgel haladó m 0 tömegű gömb-
bel. Határozzuk meg: 

Melyik lámpa gyullad ki: 



a. az m tömegű gömb, közvetlen az ütközés előtti sebességét 
b. a gömbök ütközés utáni sebességét 
c. a szabadesés függőlegesén  elhelyezkedő C ponttól vízszintes irányban mért 

távolságát annak a pontnak, ahová az ütközés után a gömbök leesnek. 
4. A V1 =4.10 -3 m 3 ésV2= 1 0 - 2 m 3 térfogatú  tartályok, azonos T=300 Khőmérsék-

leten héliumot tartalmaznak. A tárgyakat csappal ellátott, elhanyagolható térfogatú 
cső köti össze. A csap kezdetben zárt és a tartályokban a nyomás p1=5.105 N/m2 és 
P2=106 N/m2. A hőmérsékletet állandó értéken tartva, kinyitjuk a csapot. Miután a 
nyomás kiegyenlítődik, a csapot újból zárjuk, az első tartályban a hőmérséklet nem 
változik, míg a második tartály hőmérsékletét T=400 K-re növeljük. Határozzuk meg: 

a. a gáz össztömegét, valamint a kezdeti állapotban, a gáz móljainak a számát, a 
tartályokban külön-külön 

b. a csap kinyitása után a hélium tömegét és a mólok számát a tartályokban 
külön-külön 

c. a melegítés utáni nyomásokat 
d. a gáz belső energiájának a változását mindenik tartályban külön-külön (μHe=4 

kg/kmol, R=8310 J/kmol-K). 
5. Az m=750 tonna tömegű vonat a hajlásszögű lejtőn (sin α=0,007) egyenletesen 

halad felfelé,  a súrlódási együttható μ= 0,003. A mozdony hatásfoka  10 %-os, a teljes 
úton 0,15 tonna 21 MJ/kg fűtőértékű  szenet fogyaszt  és közepes teljesítménye 0,74 
Mw. Határozzuk meg: 

a. azt a hasznos hőt, amely mechanikai munkává alakul a lejtőn megtett teljes 
úton 

b. a vonat közepes sebességét 
c. a lejtőn megtett út hosszát. 

Fizika II. (elektromosságtan, fénytan, atomfizikai alapismeretek) 

1. Vezessük le: 
a. két, sorba, illetve párhuzamosan kapcsolt ellenállással egyenértékű ellenállás 

kifejezését 
b. a távcső szögnagyításának a kifejezését,  és adjuk meg az eszköz optikai vázlatát 
c. a hidrogén atom első Bohr-pályajának megfelelő  energiaérték kifejezését 
2. Értelmezzük és írjuk fel  a következő fizikai  mennyiségek matematikai kifeje-

zését (kihangsúlyozva a jelölések fizikai  jelentését), valamint mértékegységeit: 
a. az elektromos tér térerősségét 
b. a fotometriai  megvilágítást 
c. az atommag kötési enrgiáját. 
3. Egy tekercs sarkaira 100 V egyenfeszültséget  kapcsolva, rajta 2,5 A erősségű 

áram, míg ugyanazon tekercsre 100 \/2  V feszültség  amplitúdójú és v « 50 Hz frek-
venciájú váltakozó feszültséget  kapcsolva 2 A effektív  értékű áramerősség folyik  át. 
A tekerccsel sorba kapcsolunk egy C = 500/3πμF kapacitású kondenzátort. Az így 
kapott áramkör sarkaira az előbbi váltakozó feszültséget  kapcsoljuk. Határozzuk 
meg: 

a. a tekercs ellenállását és induktivitását 
b. a tekercset és kondenzátort tartalmazó áramkörben folyó  áramerősség értékét 
c. a tekercs sarkain mért feszültséget 
d. annak a kondenzátornak a kapacitását, amelyet ha sorba kapcsolunk a te-

kerccsel rezonancia jön létre; az áramerősséget ebben az esetben 
e. a b. esetnek megfelelő  aktív teljesítményt 

4. Egy diffrakciós  síkrácsot, párhuzamos, a rács síkjára merőlegesen beeső fény-
nyalábbal világítunk meg. A síkrácsot egy gyűjtőlencse elé helyezzük. A lencse gyúj-
tópontjába, ennek optikai főtengelyére  merőlegesen megfigyelési  ernyőt helyezünk 
el. Határozzuk meg: 



a. a λ1 = 6,00 nm-es sugárzás maximumának azon k rendjét, amely az ernyőn a X2-
400 nm-es sugárzás (k+1 )-ed rendű maximumára tevődik rá. 

b. a lencse gyújtótávolságát, tudva azt, hogy ha a rácsot 55 cm-re helyeznénk a 
lencsétől, akkor annak valódi képe tízszer nagyobb lenne mint a tárgy. 

c. a rácsállandót, ha tudjuk, hogy a λ1 -es hullámhosszú sugárzásnak az a pontban 
meghatározott k-ad rendű maximuma az ernyőn xk=50 / a / 3 cm-re található a köz-
ponti sávtól. 

5. A Rn >He + P o radioaktív bomlás eredményeként kibocsá-
t o t t a részecske mozgási energiája 5,5 MeV. Határozzuk meg: 

a. a radioaktív bomlási folyamatban  felszabaduló  teljes energiamennyiséget 
b. a visszalökődő mag sebességét. 

Adott: l u = l , 6 6 . 1 0 - 2 ' k g . 

A F i z i k a k a r , M a t e m a t i k a F iz ika s z a k á n , f iz ikából  k i tűzö t t f e l a d a t o k 

1. Az m 1 =4 kg tömegű és m 2 = 12 kg tömegű golyók azonos hosszúságú, párhuza-
mos fonalakon  függenek,  úgy, hogy egyensúlyi állapotban egymást érintik. Az első 
golyót h= 1 m magasságig kiterítjük, és szabadon engedjük. Millyen magasságra emel-
kednek a golyók, ha ütközésük: 

a: rugalmas 
b. rugalmatlan 
c. mennyi hő szabadul fel  az utolsó esetben 

adott g= 10 m/s. 
2. Egy edény ma = 520 g tömegű és t a = 50°C hőmérsékletű vizet tartalmaz. Hoz-

záadunk m g = 20 g tömegű és tg = -10C hőmérsékletű jeget. Határozzuk meg: 
a. a keverék. egyensúlyi hőmérsékletét 
b. azt a teljes Q hőmennyiséget, amely a keletkezett teljes vízmennyiséget (m a + 

m g ) , t= 100°C hőmérsékletű vízgőzzé alakítja légköri nyomáson 
c. a q=7000 kcal/kg fűtőértékű  fűtőanyag  m tömegét, amely a vízgőz létrehozásá-

hoz szükséges, ha a felhasználás  hatásfoka  r| =60% 
Adottak: a víz fajhője  c a=4180 J/kg.K, a jég fajhője  cg=2040 J/kg.K, a jég fajlagos 

latens olvadáshője λg=330 KJ/kg és a víz fajlagos  latens párolgáshője λ a=2260 KJ/kg. 
3. Egy U=220 V effektív  feszültségű  és v - 50 Hz frekvenciájú  váltakozó feszült-

ségforrás  sarkaira egy tekercset kapcsolunk. A tekercsen átfolyó  áramerőség effektív 
értéke I1 =2 A . Ha sorbakötünk egy C=20 μF kapacitású kondenzátort az áramerősség 
effektív  értéke ugyanaz marad (12=2 A). Határozzuk meg: 

a. a tekercs R ellenállását és L induktivitását 
b. az áramkör Q jósági tényezőjét 
c. a P aktív és P r reaktív telj esítményeket a kondenzátor nélküli, és a kondenzátort 

tartalmazó áramkörben 
d. rajzoljuk le az impedanciák fazoriális  diagrammját mindkét esetben. 
4. Tárgyaljuk a következő tételt: "a Mendeleev-Clapeyron egyenlet" 
5. Értelmezzük: 
a. a nyomást és mértékegységét S.I.-ben 
b. egy termodinamikai rendszer belső energiáját 
c. a mágneses tér indukcióját és mértékegységét. 

K é m i a 

1.a. Az alkinek kémiai tulajdonságai 
b. 156 kg benzolt 60 %-os töménységű HNOg-al nitrálunk. Milyen mennyiségű 

H N O 3 szükséges, ha ezt 5 % feleslegben  alkalmazzuk? Milyen hozammal megy végbe 
a folyamat,  ha 184,5 kg nitrobenzol keletkezik? 

2. Egészítsük ki az alábbi anyagok közötti lehetséges kémiai reakciók egyenletét: 



a. N a B r + H 2 C O 3 
b.FeS + HCl 
c.ZnClz + KOH 
d . N H 4 C l + N a O H 
e.AgNOs + KCl 
Indokoljuk meg, röviden, a válaszokat! 
3 .8 g CuO-ot 12,25 %-os töménységű kénsawal kezelünk. Számítsuk ki: 

a. a szükséges oldat mennyiségét 
b. a keletkezett réz(H)-szulfát-oldat  tömegszázalékos koncentrációját. 
4.a. Adjuk meg a savállandó és az ionozációs fok  definícióját! 
b. Számítsuk ki a 3 .10 - 3 mól/l (K a =l ,33 .10 - 5 mól/l) koncentrációjú propionsav 

hidrogénion-koncentrációját! 
Atomtömegek: C=12; H=1;N=14; 0=16; Cu-64; S=32. 

BESZÁMOLÓ A VERMES MIKLÓS FIZIKAVERSENYRŐL 

Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) védnöksége alatt 1992 
júniusában, másodszor vettek részt erdélyi líceumi tanulók is a soproni Vermes Mik-
lós nemzetközi, barátsági fizikaversenyen.  Versenyen kívül részvehettek a Mikola 
Sándor országos tehetségkutató és a Fényes Imre olimpiai selejtezőversenyen is. 
Mindhárom vetélkedő június 10-14 között zajlott Sopronban, azzal a céllal, hogy a 
kiemelkedő tehetségek minél korábban felszínre  kerüljenek, s fokozzák  a fizika  iránti 
érdeklődést a líceumi osztályokban. 

A soproni Vermes Miklós Emlékverseny döntőjét két erdélyi forduló  előzte meg. 
A verseny első fordulójára  március 12-én került sor több száz tanuló részvételével. 

A tanulók a Mikola Sándor verseny első fordulójának  a feladatait  kapták. 
A másodikfordulót  Kolozsváron, a Brassai Sámuel Líceumban, illetve Sepsiszent-

györgyön, a Székely Mikó Kollégiumban tartottuk meg. A dolgozatokat egységesen 
javította egy megyeközi bizottság, a kolozsvári Brassai Sámuel Líceumban. 

A hazai döntőn (a második fordulóban)  a zsűri az alábbi díjakat osztotta ki: 
IX. osztály: I. díj: Ravasz Erzsébet (Mikes Kelemen Líceum, Sepsiszentgyörgy); 

II. díj: Vigh Csaba (Báthory István Líceum, Kolozsvár); IIl. díj: Szunyoghy Zsolt (Ady 
Endre Líceum, Nagyvárad) 

X. psztály: I. díj: Illyés Réka (1 sz. líceum, Szászrégen); II. díj: Ambrus Attila 
(Márton Aron Líceum, Csíkszereda); III. díj: Szilágyi Róbert (Márton Áron Líceum, 
Csíkszereda) 

XI. osztály: I. díj: Szilágyi László (Bolyai Farkas Líceum, Marosvásárhely); II. 
díj: Fazekas Sándor (Ady Endre Líceum, Nagyvárad); III. díj: Rácz Zsuzsanna és 
Buzogány Endre (mindketten a székelyudvarhelyi Tamási Áron Líceumból). 

Könyvjutalomban részesült harmincnégy tanuló, részvételi diplomát pedig, negy-
vennyolc tanuló kapott. 

A soproni döntőbe jutott húsz tanuló Bardocz Imre, Rákosi Zoltán, Szakács Zol-
tán és e sorok írójának kíséretében Sopronba utazott, ahol három kategóriában mérte 
össze tudását a szlovákiai és magyarországi iskolák több mint félszáz  tanulójával. 
. Az igényes zsűri - Dr. Radnai Gyula ELFT főtitkárhelyettesnek,  a zsűri elnökének 
és Varga István békéscsabai tanárnak, a Vermes verseny vezetőjének irányításával -
az alábbi díjakat osztotta ki: 

H í r a d ó 


