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A mérések alapján állapítsátok meg: 
— hogyan hat a növény fejlődésére  az oxigénben dús légtér 
— hogyan hat a növény fejlődésére  a szén-dioxidban dús légtér 
— hogyan fejlődik  a növény szén-dioxid mentes térben 
— hogyan befolyásolja  a növény fejlődését  a légtérben levő kén-dioxid 
— a vizsgált anyagok közül melyik felelős  azért, hogy a nagyvárosokban a 

fák  levelei elsárgulnak, megbarnulnak és elszáradnak? 

Máthé Enikő 

Feladatmegoldók  rovata 

Fizika 

F.G. 50. Mekkora sebssége van a vonatnak, ha: 
a) a vonatból mérve tíz vezetéktartó oszlop közötti elhaladási idő 1 perc, az 

oszlopok közötti távolság pedig 50 m; 
b) a vasúti menetrendben ezt találjuk: 

Kolozsvár 496 km 12hl0min 
Nagyvárad 652 km I4h30min 



F.G. 51. a) Mekkora tömeget mértünk, ha a mérleg kiegyensúlyozására a 
következő mérősúlyokból használtuk fel  egyet-egyet: 100g, 50g, 20g, 20g, 5g, 
500mg, 200mg, 20mg, 10mg. 

b) Hányat használunk fel  a fenti  mérősúlyokból ahhoz, hogy megmérjünk 
237,25 g-nyi tömeget? 

F.G. 52. Milyen anyagból készült testekről van szó az alábbi táblázatban? 

Tömeg (g) Térfogat (cm3 ) 

30,24 4 

10,24 4 

19,5 1,75 

86,34 12 

F.G. 53- Milyen tulajdonság játszik szerepet az alábbi folyamatokban: 
— kiloccsan a leves, ha megrántjuk a tányért; 
— a vizes ruhát kirázva, kipriccol a víz; 
— a hőmérő lerázása. 
F.G. 54. Milyen mély a fraknói  vár kútja, ha a taps visszhangját pontosan 2/3 

másodperc múlva halljuk meg? A hang terjedési sebessége levegőben 330 m/s. 
F.G. 55- Miért ragadja meg a súlyemelő a súly rúdját a széleinél? (Készíts rajzot 

a hatóerőkről!) 
F.G. 56. Egy dobozon három izzó és két kapcsoló látható. Hogyan vannak 

összekötve a ,feketedoboz"  izzói, ha a kapcsolók és izzók igazságtáblázata az 
alábbi (K1, K2 - kapcsolók; E1, E2, E3 - izzók; 0 - nyitva, ill. nem ég; 1 zárva, ill. ég) 

Ki K2 El E2 e 3 

0 0 0 0 0 

0 1 0 0 1 

1 0 0 0 0 

1 1 1 1 1 

Az F.G. 50 - 56 feladatok  szerzője Kovács Zoltán - tanár, Kolozsvár -

F.L. 96. 1 mol, 100 1 térfogatú  ideális gáz térfogatát  állandó hőmérsékleten 1 
1-rel megnöveli. Mennyit változott az entrópiája? 

F.L. 97. Ideális gáz a Ti hőmérséklettel jellemzett állapotból átmegy a T2 
hőmérséklettel jelzett állapotba. Igazoljuk, hogy entalpiájának változása a 
folyamattól  függetlenül  mindig kiszámítható a ΔH - v Cp (T2 - Ti ) összefüg-
géssel. 



F.L. 98. Egy fordított  Carnot-ciklus szerint működő hűtőgép 400 W teljesít-
ményt vesz fel  a hálózatból. A hűtött tér hőmérséklete -3°C, a külső környezeté 
27°C. Számítsuk ki azt a hőmennyiséget: 

a) amelyet a hűtött tértől felvesz; 
b) amelyet a meleg forrásnak  lead 10 perc alatt. 
c) Mekkora mindkét esetben a gép termodinamikai jósági tényezője? 
F.L. 99. Kétatomos ideális gáz térfogatát  negyedére csökkentjük. Az összen-

yomást először adiabatikusan, másodszor izotermikusan végzik. 
a) A két eset közül melyikben volt magasabb a végzett mechanikai munka? 
b) Mekkorának kell lennie a végállapot és kezdeti állapot nyomásainak aránya 

ahhoz, hogy az összenyomási munka ne függjön  az előbb említett összenyomási 
formától? 

F.L. 100. Két egyforma  zárt edényt egy csap köt össze. Az egyikben 1 mol 
ideális gáz van, a másik légüres. A csap kinyitása után a gáz irreverzibilisen kitölti 
a rendelkezésére álló teret. Ezután dugattyú segítségével a gázt reverzibilisen 
összenyomjuk, míg ismételten csak az első edényt foglalja  el. Mindkét folyamat 
adiabatikus. 

a) Tekinthetjük-e körfolyamatnak  a teljes állapotváltozást? 
b) Mennyit és melyik folyamatban  változott a rendszer entrópiája? 
c) Melyik folyamatra  alkalmazhatjuk a Poisson-féle  összefüggést? 

A F.L. 96 - 100 feladatok  szerzője Tellmanti Jenő - tanár, Kolozsvár -

Kémia 

K.G. 94. Egyik kémiai elem atomjának magjában ugyanannyi proton van, mint 
neutron. A semleges atom harmadik elektronhéját két elektron alkotja. Számítsd 
ki, hogy mekkora a tömege annak az elemi állapotú anyag 0, 15 mólnyi 
mennyiségének, amely ebből az atomfajtából  épül fel. 

K-G. 95. Hidrogén-kloridot összekevernek vízzel úgy, hogy a keveredő 
molekulák egyötöde hidrogén-klorid legyen. Határozd meg az elegy tömeg-
százalékos és mólszázalékos összetételét! 

K.G. 96. Az alumínium sűrűsége 2,7 g/cm3. Hány atom található 1 mm3 

nagyságú térfogatban' 
KG. 97. Egy lombikban 25 cm3 10%-os HCl vizes oldata található. Egy 

mérőedényből 20 cm3 kalcium-hidroxid oldatot kellett hozzákevernünk ahhoz, 
hogy az elegy semlegessé váljék. Amennyiben a két oldat sűrűsége gyakorlatilag 
egyforma:  1,12 g/cm , határozd meg: 

a) a kalcium-hidroxid oldat tömegszázalékos töménységét; 
b) a sav- és bázis-oldat moláros töménységét; 
c) a két oldat elegyítése után az edényben található vegyület tömegszázalékos 

és moláros koncentrációját; 
d) az elegy 1 cm3-ben található kalcium- és hidrogénatomféleségek  számát. 
Feltételezzük, hogy az elegyítés során a térfogatok  algebrailag összegeződnek. 


