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10. Magyarázd a lámpa és a kémény működését! (6 pont) 
 
 
 

A kérdéseket a verseny szervezője, 
Balogh Deák Anikó állította össze 

(Mikes Kelemen Líceum, Sepsiszentgyörgy)  
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Kémia 

K. 757. Mekkora tömegű vízben kell feloldani 69,5g kristályos vas(II)-szulfátot 
(heptahidrát), ha 19%-os oldatot akarunk előállítani? 

 
K. 758. Összekevertek 250g 10%-os NaOH oldatot 150g 40%-os NaOH oldattal, 

majd 100g vízzel hígították a keveréket. Így 1,240g/cm3 sűrűségű oldatot kaptak. Mek-
kora ennek az oldatnak a tömegszázalékos és a moláros töménysége? 

 
K. 759. Mészkőből gyártott 85%-os tisztaságú karbidból 10kg-ot vízzel kezeltek. A 

keletkezett gáz mekkora mennyiségű HCl-dal képes reagálni a teljes telítődésig? 
 
K. 760. Egy órán át 0,2A erősségű árammal elektrolizáltak 1L 10-2M töménységű 

réz-szulfát oldatot. Hogyan változott az oldat összetétele és az előzőleg lemért grafitka-
tód tömege? 

 
K. 761. Palmitinsavat akarnak előállítani olyan zsiradékból, aminek 80%-a dipalmito-

sztearát. A 10kg zsiradék hidrolízise 85%-os hozammal történt lúgos közegben, majd a 
sav felszabadítása és az elválasztási műveletek 60%-os veszteséget okoztak. Mekkora 
tömegű palmitinsavat sikerült elkülöníteni, ha a kapott termék lemérésekor annak 5%-
os volt a nedvességtartalma? 

 
 

Fizika 

F. 523. Egy ember szemüveg lencséi d = 1,5 cm-re vannak a szemeitől. A szemüve-
get kontaktlencsére akarja cserélni. Hány dioptriás kontaktlencsét ír fel neki a szemor-
vos?  

 
F. 524. A villamossínek mellett  a villamosok menetirányával egyező irányba haladó 

embert 7 percenként hagy el egy-egy villamos. Amikor a villamosok haladási irányával 
szemben megy, 5 percenként találkozik egy-egy villamossal. Milyen sűrűn járnak a vil-
lamosok? 
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F. 525.  Függőleges hengert kettéosztó dugattyú súrlódásmentesen mozoghat. A 
henger két részében azonos tömegű ideális gáz található. Amikor a gázak hőmérséklete 
megegyezik, akkor az alsó rész térfogata háromszor kisebb mint a felső térfogat. Hány-
szorosára kell megváltoztatni az alsó részben található gáz hőmérsékletét, hogy ennek 
térfogata a változatlan hőmérsékletű felső rész 
térfogatánál négyszer kisebb legyen? 

 
F. 526. Az ábrán látható áramkör ellenállása-

inak értéke: 
1

R 12   és 
2

R 4 .   A külső 
áramkörben felszabaduló teljesítmény ugyanak-
kora, függetlenül attól, hogy a K kapcsoló zárt 
vagy nyitott. Határozzuk meg az áramforrás bel-
ső ellenállását! 

 
F. 527.  A bizmut 212-es atomtömegű radioaktív atommagja   részecske kibocsá-

tása mellett bomlik 208 atomtömegű tellúriummaggá. Ha az    részecske mozgási 
energiája 6,2 MeV , mekkora energia szabadul fel egy Bi atommag bomlása során? 
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Kémia  
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K. 750. Az ásványvíz változó keménységét a kalcium és a magnézium-

hidrokarbonátok okozhatják: Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2. A vizek állandó keménységét az 
oldható kalcium és magnézium sók okozhatják: Mg(HCO3)2, Ca(HCO3)2, MgCl2, MgF2, 
MgI2, CaCl2, CaI2.  A trisóval való vízlágyítás egyenletei:  

3Ca2+ +  2Na3PO4 → 6Na+ + Ca3(PO4)2 

3Mg2+ +  2Na3PO4 → 6Na+ + Mg3(PO4)2 

Ca2+  = 83mg/40gmol-1 = 2,075mmol  
Mg2+ = 41mg/24gmol-1 = 1,71mmol 
A kétvegyértékű pozitív ionok(M2+) mennyisége 1l vízben 3,785mmol 
A 8 kartonban 861,53,785 = 272,52mmol M2+ -ion van. 
3molM2+ …  2molNa3PO4  1mol Na3PO4 tömege 164g 
0,273mol … x = 0,182mol  0,182mol …x = 29,85g 
A sósavval való titráláskor történő reakciók egyenlete: 
Mg(HCO3) + 2HCl → MgCl2 + 2CO2 + 2H2O  
Ca(HCO3) + 2HCl → CaCl2 + 2CO2 + 2H2O 
100cm3 ásványvízben 0,3785mmol M2+van, mivel:   1molM2+… 2mol HCl 
             0,3785mol …x = 0,757mmol 
1000cm3 HCl-old. … 0,105mol HCl 
      V  …………     0,757.10-3  V = 7,21cm3 

 
K. 751. A karbonátkeverék hőbontását leíró reakcióegyenletek: 
BaCO3 → BaO + CO2  M BaCO3 = 197gmol-1    MBaO = 153gmol-1 

m1  X1 


