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10. Fújj fel egyformára két léggömböt. Függeszd fel egy vízszintes pálcára úgy, hogy 
ne legyenek távol egymástól. Szívószálon át fújj levegőt a két léggömb közé. Mit figyelsz 
meg? Magyarázd a jelenséget!  (8 pont) 

 
A kérdéseket a verseny szervezője,  

Balogh Deák Anikó állította össze 
(Mikes Kelemen Líceum, Sepsiszentgyörgy) 
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Kémia 

 
K. 687. Mekkora a relatív atomtömege annak az elemnek, amelynek oxidja 53,33% 

oxigént tartalmaz és kloridjának relatív molekulatömege 170? 
 
K. 688. Egy kétbázisú oxisav nátriummal kétféle sót képezhet. Ezeknek moláros 

tömegei úgy aránylanak egymáshoz, mint 5 : 8,10-hez. Ennek ismeretében következtes-
setek a sav molekulaképletére! 

 
K. 689. A biológiai laboratórium reagens sorozatában 1,5%-os nátrium-klorid és 

1%-os réz-szulfát oldat található. Mind a két oldatból egy adott kísérlethez 100g 10%-os 
oldatra van szükség. Hogyan készítenétek el a szükséges oldatokat, ha mind a két anyag-
ból kristályos só található a laboratóriumban? 

 
K. 690. Magnézium és  kalcium fémkeveréket elégetve, annak tömege 48%-al nőtt. 

Határozzátok meg a fémkeverékben a magnézium és kalcium atomok számának ará-
nyát! Mekkora volt az égetés előtt a keverék tömegszázalékos összetétele? 

 
K. 691. Ismert, hogy a 20 tömeg %-os salétromsav oldat sűrűsége 1,2g/cm3.  
a) Határozzátok meg ennek az oldatnak a moláros töménységét! 
b) Mekkora térfogatú 2M-os NaOH oldat semlegesít ebből a salétromsav oldatból 

10ml térfogatnyit? 
 
K. 692. A laboratóriumban 10%-os és 96%-os kénsav oldat található. Egy kísérlet-

hez 250g 40%-os oldatra van szükség. Hogyan készíthető el a szükséges oldatmennyiség 
a rendelkezésre álló két oldatból? Tárgyaljátok általánosan egy adott töménységű oldat 
készítésének lehetőségét egy hígabb és egy töményebb oldatból! 

 
K. 693. Egy sav vizes oldatát tartalmazó vegyszeres üvegen elmosódott a sav neve, a 

címkén a tömeg%-os savtartalom (5,15%), a sűrűség értéke (1,025g/cm3) és az oldat 
moláros töménysége (1,45M) volt feltüntetve. Ezen információk segítségével határozzá-
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tok meg a sav moláros tömegét és döntsétek el, hogy milyen sav vizes oldata van az 
üvegben!  

 
K. 694. 100g 4%-os réz-szulfát oldatba mekkora tömegű vasreszeléket kéne tenni 

ahhoz, hogy az oldat elszíntelenedjen? Az így nyert oldatnak mi a tömegszázalékos ösz-
szetétele? 

 
K. 695. 100g 8%-os nátrium-szulfát oldatot elektrolizáltak addig, amíg 3,86105C 

töltésmennyiség cserélődött az elektródokon. Hogyan változott az elektrolit összetétele? 
 
K. 696. 500g tömegű 10%-os réz(II)-klorid oldatot elektrolizáltak grafit elektródok 

között, addig amíg a katód tömege 635mg-al változott. Milyen anyag, s mekkora meny-
nyiségben keletkezett az anódon? Hogyan változott az elektrolit összetétele? 

 
K. 697. Egy hidrogén és metán elegy tökéletes elégésekor 4,5-ször nagyobb térfoga-

tú vízgőz keletkezett, mint szén-dioxid. Számítsátok ki az elégetett gázelegy tömegszá-
zalékos összetételét! 

 
K. 698. Négy liter normál állapotú etán és szén-monoxid tartalmú gázkeverékhez 

fölös mennyiségű oxigént adagolnak. Az égési reakció feltételeinek biztosítása után a 
normál állapotra hozott termékelegy 50tf.% szén-dioxidot, 30tf% vízgőzt és 20tf.% 
oxigént tartalmazott. Számítsátok ki  az elégetett gázkeverék tf%-os összetételét, az égés 
után a gázelegy tömegszázalékos összetételét és a tartályba adagolt oxigén tömegét! 

 
K. 699. Három azonos térfogatú gázpalackban azonos körülmények között (p,t) kü-

lönböző gáz található. Az egyik palackban 280g nitrogén volt. Mekkora tömegű szén-
dioxidot, illetve hidrogén-kloridot tartalmazott a másik két palack? 

 
K. 700. Szén-monoxidot és oxigént tartalmazó elegy 1L-térfogatában elektromos 

szikra hatására reakció történik. A reakció előtti állapotok (p,t) biztosítása után a ter-
mékelegy térfogata 750cm3. Határozzátok meg a a reakció előtti és a reakció utáni gáz-
elegyek térfogat%-os összetételét! 

 
K. 701. Etén és acetilén normálállapotú gázelegyéből 11,2dm3 térfogatú 128g bró-

mot köt meg teljes reakció esetén. Számítsátok ki a szénhidrogén gázelegy 
térfogatszázalékos összetételét tudva, hogy a termékelegynek 89,4%-a tetrabróm-etán! 

 

 

Fizika 

F. 492. Gömbtükörben keletkező valódi képnek a mérete háromszor kisebb a tár-
gyénál. Ha a tárgyat 15 cm-rel közelebb visszük a tükörhöz, a kép mérete a megfigyelési 
ernyőn csak 1,5-ször lesz kisebb a tárgyénál. Milyen tükröt használtunk és mekkora a 
gyújtótávolsága? 
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F. 493. Egy fonálingát nyugalmi helyzetéhez képest 90o-kal kitérítünk, majd elenge-
dünk. Amikor az inga átlendül a függőleges helyzeten, a fonál egy szögbe ütközik. A fo-
nal hányadrészénél lehet a szög, ha azt akarjuk, hogy a fonál végére kötött test további 
pályája teljes egészében kör legyen? 

 
F. 494. Zárt hengert egy könnyen mozgó, hőáteresztő dugattyú oszt két részre. Az 

egyik részbe m tömegű, a másikba 2m tömegű ugyanolyan gázt töltünk. Az egész henger 
térfogatának hányad részét foglalja el a nagyobb tömegű gáz, amikor a dugattyú egyen-
súlyban van? 

 
F. 495. R1=150 Ω  és R2=600 Ω sorba kötött ellenállások sarkaira  220 V egyenfe-

szültséget kapcsolunk. Mekkora lesz a töltése egy 5 μF-os kondenzátornak, ha párhu-
zamosan kötjük az R1 ellenállással? 

 
F. 496. Amikor a 226Ra rádiumatommag egy α-részecskét sugároz, a bomláskor fel-

szabaduló nukleáris energia 4,87 MeV. Mennyi a kibocsátott α-részecske mozgási ener-
giája? 

 
 

 

Megoldott feladatok 
 
Kémia  
FIRKA 2011-2012/2. 
 
K. 680. A vegyi képlet 1mólnyi anyagot jelöl. A vegyjelek mellett levő alsó indexek 

az illető elemek atomjainak számát mutatják. Tehát 1mol nátrium-karbonátban 2mol 
nátrium, 1mol szén és 3mol oxigén, vagyis 6mol atom van. Az 1 mólnyi anyagmennyi-
ség 61023 anyagi részecskét jelent, tehát 1mólnyi Na2CO3-ban 661023 =3,61024atom 
van. 1mol Na2CO3 tömege: (23 + 12 + 316)g = 106g, tehát az 53g fél mólnyi anyag-
mennyiségnek felel meg, 1,81024atom található. 

 
K. 681. Jelöljük A-val a két vegyértékű fém vegyjelét, akkor a kémiai reakció egyen-

lete: 
AO + H2  A + H2O  MH2O = 18  MAO = MA + 16 
1mol        1mol 
(MA + 16)g … 18gH2O 
    2,16g …… 0,54g  MA = (182,16 -160,54)/0,54 = 56 
Az 56-os tömegszámú elem a vas, tehát a fémoxid: FeO  
 
K. 682. A laboratóriumban a légnyomást a benne levő levegő molekuláinak mennyi-

sége határozza meg az adott körülményeken, aminek mennyiségét az általános gáztör-
vény segítségével kiszámíthatjuk: p1V = RT1. 

Vlevegő = 4460,4 = 38,4m3   = 38,4 /R298kmol = 1561mol 
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A termoszból kifolyt nitrogén anyagmennyisége: N2 = 5/28 kmol= 178,5mol 
p2V = ( + lev.) R.T2  egyenletbe behelyettesítve az adatokat:  p2 = 1,08 atm 
 

K. 683. A gumitömlőben levő levegőnek sem mennyisége, sem térfogata nem válto-
zik a hőmérséklet változása közben. 

Vp1 = RT1  Vp2 = RT2  ahonnan p1/p2 = T1/T2  
Behelyettesítve a feladat adatait: p2 = 1,6298/257 = 1,91atm 
 
K. 684. A két alkán legyen A: CnH2n+2, illetve B: Cn+1H2n+4 
az égési reakciók egyenlete: 
CnH2n+2 + (3n+1)/2 O2 = nCO2 + (n+1) H2O 
Cn+1H2n+4 + (3n+4)/2 O2 = (n+ 1)CO2 + (n+2) H2O 
A keverékben a két alkánból  mólnyi található külön-külön, akkor írható: 
(2n + 1) = 54   (1.) (2n+3) = 1188/18     (2.) ahonnan  
54/2n+1 = 1188/18(2n+3) az egyenlőségből  n = 4  
Tehát A = C4H10 (bután), MA = 58  B = C5H12 (pentán), MB = 72 
Az n értékét behelyettesítve az (1.)-be  = 6 
Az elégetett elegy tömege 6(58 + 72) = 780g 
Az égetéshez fogyott oxigén térfogata:    (22,4298/273)(6n + 5)/2 = 2127,8L 
 
K. 685. A feladat kijelentése szerint a víz tömege a keverék tömegének 1/5-e, vagyis 

30g., s ennek kétszerese az alkoholok tömege, vagyis 60g metanol (CH3OH) és 60g eta-
nol (C2H5OH) égett el. 

M CH3OH= 32g/mol  M C2H5OH = 46g/mol 
 CH3OH = 60g/32gmol-1 = 1,875mol   C2H5OH = 60g/46 gmol-1 = 1,304mol 
Égés során a keletkező CO2 mennyisége CO2 =   CH3OH + 2  C2H5OH = 4,483mol 
A CO2 + CaO  CaCO3 reakcióegyenlet szerint kötődik meg a CO2, tehát a szük-

séges CaO anyagmennyiség 4,483mol, aminek a tömege  4,48356 = 251,05g 
 
K. 686. A rézszulfát oldat elektrolízisekor a negatív töltésű elektródon a réz-ionok re-

dukálódnak, míg a pozitív elektródon a víz OH- ionjai oxidálódnak elemi oxigén kiválása 
közben. A kémiai változást a  CuSO4+ H2O  Cu + 1/2O2 + H2SO4  egyenlet írja le. 

A feladat szövege szerint  az elektrolízis végén az oldat 100g-nyi tömegében a réz 
leválása és oxigén eltávozása következtében 10g CuSO4 és 15g H2SO4 található. Az 
egyenlet alapján a keletkezett kénsavmennyiségből a vele egyenértékű tömegű eltávozó 
komponensek anyagmennyisége kiszámítható.  

Legyen az elektrolízisnek alávetett oldat tömege m (m = 100 + mCu + mO2), amiben 
a feloldott rézszulfát mennyiség 10g + az elbomlott mennyiség tömege 

98g H2SO4 … 63,5gCu …16gO2 … … 159,5g CuSO4 
15g …             mCu………mO2  ……..mCuSO4 

  mCu = 9,72g  mO2  = 2,44g  mCuSO4 = 24,41g 
m = 112,16g, a benne oldott CuSO4 tömege 34,41 
112,16g old. …. 34,41g CuSO4  
100g old. ……..x = 30,67 
Tehát 30,67%-os oldatot kezdtek elektrolizálni. 
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Fizika  
FIRKA 4/2009-2010 
 

F. 444. A felső gömbre ható erők a következők: a henger falától származó 1F


 erő és 

az alsó gömbtől származó, a gömbök középpontját összekötő egyenes mentén ható F


 
erő (1. ábra).  

 

 
 
Az erők egyensúlyának feltételéből kapjuk:   cosFF1  és mgsinF  . Newton 

harmadik törvénye értelmében a hengerre a B pontban az  ctgmgFF 11  erő hat. 
Könnyen belátható, hogy az alsó gömb részéről a C pontban a hengerre az 

 ctgmgF2  erő hat. Az A pontra vonatkoztatott erőnyomatékok hatására a henger 

akkor borul fel, ha RMgACFABF 21  . Behelyettesítve 1F  és 2F  kifejezéseit, 

kapjuk: RMgctgBCm 1  , ahonnan az mM  arányra az 
R

cosr2

m

M 
  adódik. 

Mivel 
r

rR
cos


 , az mM  arány legnagyobb értéke 






 

R

r
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m

M
 

 

 
F. 445.  Mivel a 1v  és 2v  sebességek időben állandóak, a tömeghozam ugyanaz 

mindkét keresztmetszeten át. Az általános állapotváltozás törvényét alkalmazva a ke-
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resztmetszeteken t  rövid idő alatt áthaladó gázak mennyiségére kapjuk: 

122

211
12 TpS

TpS
vv   

 
F. 446.   Az elektron mozgása a mágneses térben két mozgás eredője. Az egyik egy 

körmozgás az erővonalakra merőleges síkban  sinvv1  sebességgel, a másik egyen-

letes mozgás  cosvv2  az erővonalak mentén. A körmozgásra felírt erők egyensú-

lyának  sineBvRsinmv 22  feltételéből a pálya R sugarára és a mozgás T  perió-

dusára az eBsinmvR      és    eBm2sinvR2T   kifejezéseket kapjuk. 
Az l = AC távolság megtételéhez szükséges idő  cosvl .  Hogy az elektron 

áthaladjon a C ponton a   idő a periódus egész számú többszöröse kell, hogy legyen: 
.nT  Ekkor a  cosvl , eBmnvl  2cos  , feltételből kapjuk: 

el
mvnB  cos2

  

 
F. 447.  A lencse az x1 távolságra található fényforrásról a lencsétől x2 távolságra al-

kot képet (2. ábra). A továbbhaladó fénysugarak az ernyő E1 és E2 helyzeteiben 

21 1 xmH   és  22 25,1 xmH   magasságú, 1D  és 2D alapú hasonló három-

szögeket hoznak létre. A magasságok arányából az mx 75,02   értéket kapjuk. Fel-

használva az 
fxx
111

12

  képalkotási egyenletet, a lencse gyújtótávolságára az 

mf 5,0  adódik. 

 
 

F. 448. Síkpárhuzamos lemezen történő interferencia esetén a megfigyelési lencse 
gyújtósíkjában a lemez felületéről visszaverődő, i beesési szögnek megfelelő mellékfó-
kuszban találkozó fénysugarak interferencia minimumának feltétele 

 
2

1k2
2

isinnd2 22 



 , amelyet  kisinnd2 22  formában írhatunk. A 
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gyűrűk közepére 0i  és az interferencia rendje 



nd2

k0 . Az első sötét gyűrűnek 

megfelelő interferenciarend 1
nd2

1kk 01 


 . Az ennek megfelelő i1 szög szinuszá-

ra a minimum feltételből a 
d

n

d4d

n

d4

k
nisin

2

2

2

22

12

1











  adódik. Az első 

sötét kör sugarát az 111 isinftgifR   határozza meg. Így mm5,9
d

n
fR1 


 . 

 

hírado
 

 
A magnéziumatomok újabb világhírnévre tettek szert 
Már rég ismert tény, hogy az atomok elektronjai a mag körül jól meghatározott energiá-

val röpködnek, ezt nevezzük az atom alapállapotának. Külső gerjesztésre (energiaközlésre) 
az elektronok energiája megnőhet jól meghatározott értékkel (a kvantumfizika törvényei sze-
rint), gerjesztett állapotba kerülhetnek, amely az atomnak sokkal instabilabb állapota, mint az 
alapállapot, nem állandó és ezért rövid idő után ( néhány nanoszekundum alatt), energia le-
adás közben az elektronok visszatérnek eredeti pályájukra. 

Elméleti számításokkal a koppenhágai Niels Bohr Intézet munkatársai megjósolták, 
hogy a magnézium 24-es tömegszámú izotópjának egy viszonylag hosszú élettartalmú 
gerjesztett állapota is lehetséges. A feltételezést a közelmúltban kísérletileg is sikerült bi-
zonyítaniuk a következőképpen: az abszolút nulla fok közelében (-273oC-on) úgyneve-
zett magneto-optikai csapdába ejtették a magnéziumatomokat. Ezután lézerrel gerjesz-
tették őket, minek hatására egyes elektronjaik az alapállapotból magasabb energiájú 
szintekre ugrottak. Ennek eredményeként a gerjesztett magnéziumatom metastabil álla-
potba került. A mérések a gerjesztett állapot élettartamára több mint fél órát (2050s) 
kaptak. Ez a leghosszabb idő, amit valaha laboratóriumi körülmények között mértek 
gerjesztett atom élettartamaként. 

A kísérleti eredménynek jelentős gyakorlati alkalmazhatóságot jósolnak. A magnézi-
um atom hosszú életű gerjesztett állapotának a különlegesen pontos atomórák fejleszté-
sében lehet jelentősége. A most előállított állapot lehetővé teheti olyan atomóra előállí-
tását, amely 900 millió év alatt késik egy másodpercet. Ezzel a pontossággal a fizikai ál-
landók időbeli állandóságát is lehet ellenőrizni.  

 
Analitikai kémikusok csúcsdöntést valósítottak meg a kimutatási határ csökkentésével 
Az analitikai kémia elsőrendű feladata anyagi minőségek felismerése, s azok mennyi-

ségi meghatározása. Az ember által kidolgozott módszerekkel szemben a természet által 
kifejlesztett érzékelő (detektor), a kutyaorr sokszor sikeresebbnek bizonyul. Ezt az el-
sőbbséget döntötték meg izraeli kutatók, amikor egy olyan detektort szerkesztettek, 
amellyel a TNT (2,4,6-trinitrotoluol) robbanóanyagot 510-17mol/dm3 töménységben is 
ki tudták mutatni. Az eljárásnak a repülésbiztonsági technikában, talaj- és vízminőségi 


