
F.L. 109. Egy kocsin 1 m magasságig vízzel telt hengeres tartály van. 
A henger egymással szembenfekvő alkotóin két, azonos 10 cm 2 felületű 
nyílás található, h1 = 25 cm, illetve h2 = 50 cm magasságban. A csapok, 
egyidejű megnyitásakor mekkora és milyen irányú erővel kell hatni a 
kocsira ahhoz, hogy nyugalomban maradjon. 

F.L. 110. Két azonos hosszúságú húrt azonos erőkkel feszítünk ki. A 
húrok átmérőinek aránya 2. Mekkora a húrokban kialakukó saját rezgések 
frekvenciájának az aránya? 

F.L. 112. A 40 V elektromos feszültségű és 5 ohm belső ellenállású 
egyenfeszültség-forrásra 0 és 35 ohm értékek között változó terhelő el-
lenállást kapcsolunk. Ábrázoljuk ugyanazon a grafikonon: 

a) a terhelő ellenállás által felvett teljesítményt, 
b) a belső ellenállás által felvett teljesítményt, 
c) az áramkör teljesítményét 
a terhelő ellenállás értékének a függvényében 

Kémia 

K.G. 119- Tudott, hogy a természetben a hidrogénnek és oxigénnek 
nevezett kémiai elemeknek több izotóp atomja létezik: 

1H, 2H, l 6 O , 1 7 O , 1 8 0 

99,955; 0,015; 99,76; 0,04; 0,20 %-os előfordulási gyakorisággal. 
Ezért feltételezhető, hogy a természetes vizekben különböző tömegű 
vízmolekulák találhatók. 

Határozd meg, hogy hány féle vízmolekula létezhet! 

K.G. 120. Mekkora a tömege annak a vízmennyiségnek, amelyben 
annyi proton található, mint 10 g hidrogénben? 



K.G. 121. Hány gramm cinket kell feloldani HCl-oldatban ahhoz, hogy 
a keletkezett gáz elégetésekor 9 gramm víz képződjön? 

K.G. 122. 1 g vízben, vagy 1 g nehézvízben van-e több oxigénatom? 
Indokold az állításod! 

K.G. 123. Melyik kémiai elem vegyjeléből állíthatók össze az alábbi 
szavak: CSUKA, FOGAS, NIKOTIN 

K.G. 124. Mennyi vizet kell adagolni 300 g 60%-os nátrium-hidroxid 
oldathoz, ha 20%-os oldatot akarunk belőle készíteni? 

K.L. 167. A C x H y O szerves anyagból 14,8 g-ot elégetve, 17,92 1 
szén-dioxidot és 18 g vizet kaptak. 

Határozd meg: 
a) a vegyület molekulaképletét 
b) a molekulaképletnek megfelelő összes szerkezetet, megállapítva, 

hogy ezek milyen típusú izomérek 
c) azt az izomért, amelynek erélyes oxidációja során 24g karboxisav 

képződik, amely vízben oldva 100 ml 4 moláros töménységű oldatot 
eredményez. 

K.L. 168. Számítsd ki annak a kénsav-oldatnak a normalitását, amelyet 
úgy kapunk, hogy összekeverünk 300cm 3 0,2N koncentrációjú kénsav-
oldatot 500 cm 3 0,05 -Mos koncentrációjú kénsav-oldattal ás 300 cm 3 

desztillált vízzel. 
(A K.L. 167-168. a Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kémia Karán 

1995-ben kitűzött felvételi feladatok) 

K.L. 169. Fémnátrium klórgázba téve reakcióba lép azzal és fehéren 
felizzik. 1,000 g nátrium reakciójához 600 cm térfogatú edényt standard 
állapotú klórgázzal töltünk meg. Számítsd ki, hogy elegendő-e a klórgáz 
a reakcióhoz. Határozza meg, hogy melyik anyagból maradt a reakció 
után és hány %-os felesleg. 

Számítsa ki, az alábbiakban felsorolt adatok alapján, hogy mekkora 
hőváltozás kíséri az 1 gramm nátrium reakcióját! 

Erács(NaCl) = 789,5 kj/mol 
Ekötés(Cl2) = 243 kj/mol 
Eea(Cl) = 355 kj/mol 
Eszud(Na) = 110,0 kj/mol 
Ei(Na) - 502 kj/mol 



K.L. 170. 10 cm 3 10%-os (p = 1,047 g/cm3) sósavat tartalmazó 
elektrolizáló cellát és 100 cm 3 10%-os (p = 1,066 g/cm) kénsavat tartal-
mazó elektrolizáló cellát sorba kapcsolunk egymással és megindítjuk az 
elektrolízist. Addig folytatjuk az elektrolizist, míg a kénsavból összesen 
0,09 mol gáz fejlődik. 

Az elektrolízis megszakításakor a két cellában hány tömegszázalékosok 
a savoldatok? 

(a K.L. l69-170.feladatok forrása: Középiskolai Kémiai Lapok 1995/3) 

K.L. 171. Egy metánból, szén-monoxidból és 10 térfogat % széndioxid-
ból álló standardállapotú gázelegy 122,5 dm3-ét elégetve, az égés utáni 
elegyben a széndioxid anyagmennyisége 2,5-ször több, mint a vízé. Mi a 
kiindulási gázelegy térfogat százalékos öszetétele? 

K.L. 172. 200 g 20 tömeg%-os nátriumhidroxid oldathoz 200 g salétrom-
sav-oldatot töltünk. A reakció lejátszódása után a feleslegben maradt 
salétromsav a kapott oldat 1,0 tömeg%-át képezi. Hány tömeg %-os volt 
a felhasznált salétromsav oldat? 

K.L. 173. Hány mólszázalék aluminiumot tartalmaz az a cink - alu-
mínium keverék, amely híg sósavból annyi dm 3 standardállapotú 
hidrogéngázt fejleszt, ahány gramm a keverék tömege? 

(a K.L. 171-172. feladatok magyarországi érettségin szerepeltek) 

Informatika 

Tanári állások betöltésére rendezett versenyvizsga feladatai (1995 aug.) 
1. Állományok Pascalban. 
2. Rendezési eljárások: rendezés cserével, rendezés összefésüléssel, 

"quicksort" rendezés, "bubblesort" rendezés, rendezés számlálással. 
3. Számítsuk ki egy x változójú, n-ed fokú (n<50) valós együtthatójú 

polinomnak, valamint az összes deriváltjának egy adott x-ben vett értékét, 
felhasználva: 

a) egy eljárást a polinom deriválására, 
b) egy függvényt, amely kiszámítja egy polinom x-ben vett értékét! 
4. Adottak színnel, típussal, rendszámmal jellemzett autók. Írjunk 

Pascal-programot, amely megadja a használt színeket, és minden színre 
felsorolja az olyan színű autókat! 

5. Hogyan lehet vonzobbá tenni a tanítást, tanulást és kiértékelést? 
6. A lista tanításának módszertani vetületei. 

Időtartam: 4 óra. Minden feladat 1,5 pontot ér, hivatalból jár 1 pont) 


