
Fizika 
F.L. 169 . Két azonos, tökéletesen rugalmas golyót 1=40 cm hosszú nyújthatatlan 

szállal kötünk össze. H=10,l m magasságból először az egyik golyót engedjük 
szabadon. A golyókat összekötő szál megfeszülésének pillanatában elengedjük a 
másik golyót is. Hányszor ütköznek a golyók egymással a talajra érkezésig, ha az 
utolsó ütközés a talajra érkezéskor következik be? 

F.L. 170 . A P-V síkon egy állapotváltozás kezdő és végállapotát ábrázoló pontok 
szimmetrikusan helyezkednek el a szögfelező két oldalán. Milyen kapcsolat van a 
hőcsere és a végzett mechanikai munka között? Igazoljuk állításunk! 

F.L. 1 7 1 . Szigetelő lapon található vezetőt próbatesttel sorozatosan megérintve 
elektromosan feltöltünk. Minden egyes érintkezés előtt a próbatest elektromos töltése 
Q. Határozzuk meg a vezető legnagyobb elektromos töltését, ha az első érintkezés 
után a vezető töltése Q 1 . 

F.L. 172 . Két, azonos anyagú vezető szálat olyan ötvözetből készítünk, melynek 
fajlagos ellenállása nem változik a hőmérséklettel. Határozzuk meg a két szál 
átmérőjének arányát, ha tudjuk, hogy az egyik szál relatív megnyúlása, amikor I 
erősségű áram halad át rajta ugyanakkora, mint a másik szál relatív megnyúlása, ha 
azon 8-szor nagyobb erősségű áram folyik át. 

F.L. 173 . R = 10 cm görbületi sugarú és n törésmutatójú síkdomború vékony 
lencse optikai főtengelyén, a lencsétől 20 cm-re S pontszerű fényforrás található. A 
lencse másik oldalán, 20 cm-re a lencsétől síktükröt helyezünk el. A tükör síkja 
merőleges az optikai főtengelyre. Az n törésmutató milyen értékeire gyűlnek össze 
S-ben a lencsén áthaladó, a tükrön visszaverődő, majd a lencsén újból áthaladó 
fénysugarak? 

(Az F.L. 169-173. feladatok szerzője Karácsony János) 

F.L. 174 . Kísérletező Karcsi k=25 N/m állandójú rugó segítségével autójuk után 
köt egy m=4 kg tömegű tárgyat, úgy, hogy kezdetben a rugó ne legyen deformálva. 
A tárgy és a vízszintes úttest közötti súrlódási együttható értéke =0,1. Az autóból 
figyelve azt veszi észre, hogy miközben autója a=2 m/s 2-tel gyorsul, a vontatott tárgy 
rezgőmozgást végez. 

Segítsünk K. Karcsinak választ adni a kísérletével kapcsolatban felmerülő 
kérdéseire: 

a. Miért jelenik meg a rezgés? (indoklás) 
b. Mekkora a rezgés periódusa és amplitúdója? 
c. A tárgy az úttesthez viszonyítva mozoghat-e az autónál gyorsabban? Ha igen, 

akkor legtöbb hány százalékkal mehet nála gyorsabban, és mikor? (megközelítőleg 
. . . ) ? (használjunk a g-nek 10 m/s 2-et). 
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F.L. 1 7 5 . Egy egyenes mentén, egymástól egyenlő távolságra nagyszámú, egy
forma golyót helyezünk el. Az egyik golyóra - az egyenes irányába - mindvégig 
állandó erőt fejtünk ki (lökjük a golyót). Határozzuk meg az így létrehozott zavar -
lökéshullám - terjedési sebességét a golyósoron, valamint az állandóan taszított golyó 
átlagos sebességét, ha a golyók ütközése: 

a. tökéletesen rugalmas 
b. teljesen rugalmatlan. 
Ismertnek tekintjük a golyók m tömegét, D átmérőjét, a közöttük lévő d távolságot 

és az F erőt. A gravitációs erőktől eltekintünk. 

(Az F.L. 174-175 . feladatok szerzője Biró Tibor) 

Kémia 
K.G 181 . A vakáció alatt az iskolai vegyszeres polcon unalmukban a vegyszeres 

üvegek versengeni kezdtek. Az üvegekben egyformán 250 g tömegű anyag volt, s 
hasukon a következő címkéket viselték: 

KÉN VAS SÓSAV 22%-os oldat 
Azon versengtek, hogy melyikben van több atom, molekula, nagyobb anyagmeny-

nyiség. Segíts a versenyeredmények helyes eldöntésében! 
K.G 182 . Két azonos tömegű pohárba l - l tized mólnyi nátriumot, ill. magnéziu-

mot tettek, s rájuk öntöttek 5 mólnyi vizet. A teljes reakció után határozd meg: 
a. Melyik pohár tömege nagyobb 
b. A poharakban található elegyek tömegszázalékos összetételét. 
K.G 183 . 5 cm3 térfogatú próbatesteket készítettek a táblázatban található 

anyagokból. Egyeseknek a tömegét sikerült lemérni, a többinek sűrűségét ismertük. 
Töltsd ki a táblázat üres mezőit, s állapítsd meg, melyik próbában van a legtöbb, 
illetve melyikben a legkevesebb atom! (a feladatok megoldásánál használd a tan
könyvben található atomtömeg táblázatot!) 

K.L. 2 5 5 . Kétvegyértékű fém oxidjából 2g tömegűt elemi hidrogénnel redukálva, 
teljes reakció során 0,5 g víz keletkezett. Határozd meg a fém atomtömegét! 

K.L. 2 5 6 . A grafit kristályban az egy síkban levő C atomok távolsága 1,42 Å, még 
az egymás alatt levő síkban találhatók közti távolság 3,4 Á. Mekkora a grafit sűrűsége? 
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