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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 
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nyomás 26

1 mN105,1p  , míg a végső nyomás 25

2 mN105,1p  ! A hőmérséklet érté-
ke mindvégig változatlan marad. 

 

F. 511. Egy akkumulátor telep elektromotoros feszültségének mérésekor a telep 
sarkaira egy  voltmérőt kapcsolunk. Mekkora lehet a telep r belső ellenállásának és a 
voltmérő 

VR  ellenállásának az aránya, hogy a mérési pontosság ne legyen rosszabb 
5%-nál ? 

 

F. 512. Egy hajszál vastagságának meghatározásához a hajszálat két vékony üveg-
lemez közé fogjuk be. A hajszál és a lemezek találkozási éle közötti távolság cm20l  . 
Megvilágítva az egyik lemezt nm750  hullámhosszúságú vörös fénnyel,  1 cm-es tá-
volságon 8N   interferenciacsíkot figyelhetünk meg. Mekkora a hajszál vastagsága? 
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K. 714. A mosószóda vegyi képlete: Na2CO3 (a továbbiakban jelöljük 1-es indexszel 
) 

a kristályszóda vegyi képlete: Na2CO3·10H2O (jelöljük 2-es indexszel) 
m1 + m2 = 10g  M1 = 106g/mol  M2 = 286g/mol 
106g 1. ... 12gC   286g 2. .....12gC 
  5g  ......x = 0,57g  5g .......y = 0,21g 
Amennyiben 10g keverékben x+y = 0,78g szén van, akkor 100g-ban 7,8g, tehát a 

keverék 7,8 tömeg% szenet tartalmaz, 
 

K. 715. Számítsuk ki, hogy a 400cm3 BaCl2- oldat (jelöljük 1-el) mekkora meny-
nyiségű bárium-kloridot tartalmaz! 

100 mólnyi oldatban 2,65mol BaCl2 és 97,35mol H2O van a feladat feltétele szerint.  
MBaCl2 = 208g/mol  MH2O = 18g/mol 
Ha V1 = 400cm3    ρ1 = 1,25g/cm3  akkor m1 = V·ρ = 500g 
100mólnyi old1: 

 2,65 ·208g BaCl2 + 97,35·18g H2O = 2303,5g old.1, ebben van ....551,2g BaCl2 

                  500g old.1 ........x = 119,64g BaCl2  

Számítsuk ki, hogy a 119,64g BaCl2 előállítására mekkora tömegű Ba(OH)2 –oldat 
(jelöljük old.2 –vel) és HCl –oldat (jelöljük old.3 –al) szükséges az alábbi reakcióegyenlet 
alapján! 

Ba(OH)2 + 2HCl = BaCl2 + 2H2O 
208g BaCl2 ... 171g Ba(OH)2      100g old2 ... 27g Ba(OH)2 
119,64g .   ....   x = 98,36g Ba(OH)2              x ............98,36g  x = 364,3g old2 

A HCl-old. tömege: mold3 = 500-mold2 = 135,7g, a reakcióhoz szükséges HCl töme-
gének a kiszámítása: 

171g Ba(OH)2 ... 73gHCl  135,7g old.3 ...42gHCl 
98,36g  ..... mHCl = 42,0g  100g   .... x = 30,9gHCl 
Tehát 364,3g Ba(OH)2- oldatot és 135,7g 30,9%-os HCl oldatot kellett összekeverni. 
 

 


