
K.L. 108. 136,11 g szennyezett KClO3 hidrogénklorid oldattal reagál sárgás-
zöld gáz képződése közben. A keletkező gázt maradéktalanul egy olyan 5 dm3 térfo-
gatú edénybe gyűjtik, amelyben H 2 található 27°C-on. Az edényben levő gázkeverék 
komponenseinek mólaránya 1:1. A reakció feltételeit  biztosítva, az 80 %-os hatásfok-
kal megy végbe, aminek eredményeként az edényben 6 mól gázelegy lesz. 

a) Írjuk fel  a reakciók egyenleteit 
b) Határozzuk meg a KClO3 tisztasági fokát,  a kezdeti nyomást az edényben és a 

gázkeverék átlagos molekulatömegét a reakció előtt és után 
c) Milyen térfogatú  ln-os HCl-oldatra van szükség ahhoz, hogy a reakció során 

keletkező HCl elnyeletése során 3n-os oldatot nyerjünk? 
(az oldásnál fellépő  térfogatváltozások  elhanyagolhatók) 
(Marosvásárhely - megyei olimpia 1993) 

K.L. 109. Etént és hidrogént tartalmazó gázelegyet Pt katalizátoron átvezetve 
30%-os térfogatcsökkenést  észleltek. Teljes átalakulást feltételezve  milyen térfo-
gatszázalékban tartalmazhatta az elegy a két komponenst? 

(Horváth Gabriella - Marosvásárhely) 
K.L. 110. 4,55 g szénhidrogén elégetésekor 185,091 kJ hőmennyiség és 7,8 1 

normál állapotú CO2 keletkezett. Határozzuk meg a szénhidrogén molekulaképletét. 
Adottak a következő képződéshő értékek: 

AH°szénhidrogén = 83 kJ/mól 
AH0CO2 (g)= - 394 kJ/mól 
AH0H2O (g)=-242 kJ/mól 
(Horváth Gabriella - Marosvásárhely) 

Informatika 
1.23. Az (xj, yj), i - 1, 2 n számpárok egy konvex sokszög csúcsainak a 

koordinátái, tetszőleges sorrendben felírva.  írjunk Pascal programot, amely lerajzol-
ja a sokszöget! 

1.24. Adott az a - (a 1, az , . . . . an) vektor, amelynek elemei természetes számok. 
Rendezzük át a vektor elemeit úgy, hogy a párosak a páratlanok elé kerüljenek! Az 
adott vektoron kívül más vektort ne használjunk! 

1.2 5. Adott egy x 1, xz,..., xn sorozat és egy k természetes szám (k < n). Határozzuk 
meg, a sorozat rendezése nélkül, a növekvő sorrendbe rendezett sorozat k-adik elemét! 

(1.23 –1.25. a Gazeta de Informatica  alapján) 

Véglegesítő vizsga tételek 
A véglegesítő vizsga írásbeli tételei fizikából  és szakmódszertanból. Babes - Bolyai 

Tudományegyetem, Kolozsvár, 1993. augusztus 28. 

I. kategóriás tanárok 

1. A termodinamika II. főtétele:  kijelentése; Carnot-ciklus; entrópia; irreverzibi-
litás. 

2. Egy áramforrás  egyaránt a P = 80 W teljesítményt szolgáltatja a külső áram-
körre, amikor annak ellenállása R1 = 5 ohm, illetve amikor R 2 = 20 ohm. Határozzuk 
meg: 

a) az áramforrás  r belső ellenállását és az e.m.f.-ét. 
b) az áramkör hatásfokát  az R 1 , ill. az R 2 ellenállásra juttatott teljesítményátadás 

szempontjából! 
3. A differenciált  oktatás megszervezésének módozatai a fizika  tanításában. 


