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lekulában az atomok közötti kötésszög mértéke? Az 
előző feladathoz hasonlóan itt is a molekula atomjai ál-
tal meghatározott háromszög segítségével jutunk a vá-
laszhoz.  

A HOH szög = 2. sin = 0,757/0,958 = 0,790,  
=52,20   , HOH szög = 104,40 

 

Termokémiai feladatoknál a reakcióhők Hess tétele 
alapján való kiszámolásánál szintén előnyös a grafikus 
módszer alkalmazása.  

Tekintsük a következő példákat: 
1. Cseppfolyós víznek elemi hidrogénből és oxi-

génből való képződésekor mólonként 288,4 kJ hő sza-
badul fel. Ha viszont a két gáz egyesülésekor egy mol 
vízgőz képződik, akkor 247,87 kJ a felszabaduló hő-
mennyiség. Mekkora a víz párolgáshője? 

ΔH1 + ΔH – ΔH2 = 0 
ΔH = -40,53kJ/mol 
 

2. Ismertek a CO, a H2 és az etanol égéshői  
(-282,5 kJ/mól, -285,5 kJ/mól, -1367,7 kJ/mól). 
Határozzuk meg az etanolnak a képződéshőjét, 
amikor szintézisgázból keletkezik! 

Hess tétele értelmében egy körfolyamat 
hőhatása nulla. Ezzel egyenértékű lesz, ha a 
grafikus kép vektorai közül az azonos irányí-
tottságúakat összegezzük, és az ellentétesen 
irányítottakat levonjuk.  

ΔH + ΔH3 - 2ΔH1 -3ΔH2 = 0  ahonnan  ΔH = -53,8kJ/mol. 
 
Pólya szavaival élve: „a nagy felfedezések nagy feladatokat oldanak meg, de nincs 

olyan feladat, amelynek megoldásához ne volna szükség valami kis felfedezésre. Lehet, 
hogy a feladat, amelyen gondolkozol, egyszerű, de ha felkelti érdeklődésedet, mozgatja 
találékonyságodat, és végül, ha sikerül önállóan megoldanod, átéled a felfedezés izgal-
mát és diadalát”.  

Az új tanévben a problémamegoldásaitokhoz sok sikert kívánunk! 
M.E. 

 

Kémia 

K. 721. Egy mólnyi A gáz kétmólnyi B gázzal reagál, miközben kétmólnyi 160g tö-
megű C anyag keletkezik. Amennyiben az A gáz egy molekulájának a tömege kétszerese 
a B gáz molekulatömegének, számítsd ki a betűkkel jelölt anyagok molekulatömegeit! 

 

K. 722. A foszfor(III) – hidrogén  atomjainak egynegyede foszfor. Ezt tudva, hatá-
rozd meg, hogy egy  foszfor-hidrogén molekula tömegének hányadrésze hidrogén! 

 

K. 723. Két laboratóriumi pohár mindegyikébe kimértek 125g desztillált vizet. Ez-
után az egyik pohárban 5g sót oldottak fel, a másikban 50g-ot ugyanolyan sóból. Ezt 
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követően a két pohárban levő oldatokat összeöntötték egy nagyobb térfogatú pohárba. 
Számítsd ki:  

a.)  mekkora volt a poharakban az oldatok tömegszázalékos sótartalma? 
b.) összeöntés után mekkora az oldat tömegszázalékos és mólszázalékos sótartalma? 
 

K. 724. Egy alkálifém-oxid vízzel olyan bázissá alakul, amelynek a moláros tömege 
45%-al nagyobb, mint az oxid moláros tömege. Melyik alkáli fémre igaz az állítás? 

 

K. 725. Egy alumínium-magnézium ötvözet összetételének megállapítására egy bi-
zonyos tömegű mintát elégettek. A keletkező oxidkeverék tömege kétszerese volt a 
fémminta tömegének. Határozd meg a fémminta tömegszázalékos összetételét! 

 

K. 726. Egy metángáz mintának a sűrűsége normál körülmények között 
0,710g/cm3. Hány térfogatszázalék hélium szennyeződést tartalmaz a gázminta? 

 

K. 727. 1,5% magnéziumot és 0,5% kalciumot tartalmazó alumínium ötvözetből 
10g tömegnyit  20% töménységű sósavban oldottak.  Írd fel a fémek oldódását biztosító 
kémiai változások reakcióegyenleteit és számítsd ki: 

a.) mekkora tömegű savoldatra van szükség az ötvözetminta teljes feloldásához? 
b.) az oldás során keletkező gázállapotú termék anyagmennyiségét 
c.) mekkora tömegű cinket kellene oldani ahhoz, hogy ugyanekkora térfogatú gáz 

keletkezzen? 
 

K. 728. Szén-monoxidból és metánból álló gázelegy 50dm3-nek teljes elégetéséhez 
40dm3 azonos állapotú oxigénre volt szükség. Számítsd ki a gázelegy égetés előtti tö-
megszázalékos összetételét! 

 

K. 729. Egy mólnyi alkánt 40mólnyi levegővel (21tf% oxigén, 79tf% nitrogén) töké-
letesen elégetnek. Az égéstermékben a víz eltávolítása után 10,66 térfogatszázalék a 
szén-dioxid tartalom. Határozd meg az alkán molekulaképletét, az égetés során a leve-
gőfelesleg mennyiségét és a víz eltávolítása után a gázfázis tömegszázalékos összetételét! 

 

K. 730. Diákok laboratóriumi gyakorlatára 1,5 liter 12-es pH-jú  kálium-hidroxid 
mérőoldatra van szükség. A laboratóriumban 1000cm3 és 500cm3 űrtartalmú mérőlom-
bikok vannak. Hogyan készíthető el a szükséges mennyiségű mérőoldat?  

 
 

 

Fizika 

F. 508. 1S  pontszerű fényforrás az cm20f   gyújtótávolságú gyűjtőlencse optikai 
tengelyéről indulva, a tengelyre merőleges irányban, scm4v   állandó sebességgel ha-

lad. Az indulási pont és lencse közötti távolság 30 cm . Mekkora  a sebessége az 
2S  kép-

pontnak? 
 

F. 509. Vízszintes felületen sm2v1   sebességgel haladó kocsira, a vízszintessel   
szöget bezáró csövet helyezünk. Mekkora az   szög értéke, ha a légellenállás miatt  

sm6v2   állandó sebességgel merőleges irányban mozgó esőcsepp a falakkal párhu-
zamosan halad a csőben, anélkül, hogy érintené a cső falát? 

 

F. 510. Határozzuk meg, mekkora 
0V  térfogatot foglal el 25

0 mN10p  atmoszféri-
kus nyomáson a 10V  literes tartályból kiengedett levegő, ha a tartályban a kezdeti 


