
Kémia 
K.G. 160. A laboratóriumban levő mérleg jobb serpenyőjére üvegpohárba 

félmólnyi vizet, a bal serpenyőre ugyanolyan tömegű pohárba negyedmólnyi 
marószódát teszünk. Mi lesz a mérleg mutatójának helyzete? 

K.G. l6l. Egy vaskalapács feje 250 g tömegű, és olyan vasból készült, amely 
4% szennyezőanyagot tartalmaz. Hány darab vasatom van a kalapácsfejben? 
Amennyiben egy vasatom átmérője 2,5.10-10 m, milyen hosszú láncot 
képeznének a vaskalapács atomjai szorosan egymás mellé rakva? (2,57.10 2 4; 
6,4.1011 km) 

K.G. 162. lOO g oldatban fél mol feloldott kalcium-klorid található. Számítsuk 
ki: a) az oldat tömegszázalékos töménységét! 

b) az oldatban található ionok számát, ha feltételezzük, hogy az oldószer nem 
tartalmazott ionokat. (55,55%; 9.10 2 3) 

(Vajnár Emese verseny, 1996) 
K.G. 163. Kalciumból, alumíniumból és rézből kivágtak egy-egy 1 cm3 

térfogatú kockát. Meghatározták a sűrűségüket (1,55; 2,7; 8,96 kg/dm3). Számítsd 
ki, melyik kockában található a legtöbb fématom, hát a legtöbb elektron. 
Határozd meg ezeknek az anyagi részecskéknek a számát! (réz; 8,4.10 2 2 Cu atom; 
2,43.10 2 4 elektron) 

K.L. 230. Egy metán-bután elegy átlagos moláris tömege az oxigénével 
azonos. Mekkora az elegy térfogatszázalékos metán-tartalma? (62%) 

K.L. 231. A gázkeverék 1:2:5 arányban tartalmaz etént, acetilént és hidrogént. 
Az elegyet ólom-sóval szennyezett paladium katalizátoron vezetik keresztül. 
Ezután mekkora az elegy térfogatszázalékos csökkenése (25%). 

K.L. 232. Mekkora a benzol mennyiségének a maximális értéke, amelyet 2 
kg 98%-os kénsav-oldattal lehet szulfonálni azzal a feltétellel, hogy a savoldat 
töménysége ne csökkenjen 80% alá. (10,58 mol) 

(a K.L. 230-232. az 1966-os országos olimpia feladatai) 

Fizika 
Felvételi versenyvizsga - 1997. IX. 3. 

Kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem - Fizika kar (első vizsga) 
1. a) Jelentsük ki a newtoni mechanika elveit. 
b) Megadva a felhasznált jelölés fizikai értelmezését, írjuk fel a következő 

mennyiségek matematikai alakját: mechanikai munka, anyagi pont impulzusa, 
mozgási energia, helyzeti energia gravitációs térben, mechanikai teljesítmény. 

2. a) jelentsük ki az ideális gáz törvényeit (izoterm, izobár, izochor), írjuk le 
matematikai kifejezését és ábrázoljuk grafikusan. 

b) Jelentsük ki a termodinamika főtételeit. 
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