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Számold ki, milyen szám kerül a kérdőjel helyére a következő egyenletben, ha tudod, 
hogy egy angol szárazföldi mérföld 1609,344 m. 

 

Töltsd ki az egyenletek kipontozott részeit a fenti mértékegységek magyar megfele-
lőivel, majd számold ki a kérdőjel helyére kerülő számot, most már „magyarra fordítva”, 
ha tudod, hogy a bécsi (erdélyi) mérföld 5976,556 méterrel nagyobb mint az angol szá-
razföldi mérföld. 

1..... (bécsi, erdélyi) = 4000... ;    1... = 6 ... ;    1... = 12.... ;     1.....= ? cm 
 

a rejtvényt Szőcs Domokos tanár készítette 
 

10. Miért csillog a gyémánt? (Írj röviden a gyémánt csiszolásról! (Briliánscsiszolatról) 
 

A kérdéseket a verseny szervezője, Balogh Deák Anikó állította össze 
(Mikes Kelemen Líceum, Sepsiszentgyörgy) 
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Kémia 

K. 762. Egy 10tömeg%-os sósavból m1 tömegűt összekevertek m2 tömegű 30 tö-
megszázalékos sósavval, miközben 260g 20tömeg%-os oldatot kaptak. Számítsátok ki 
az m1 és m2 értékét gramm egységben kifejezve! 

 

K. 763. Összekeverünk salétromsav oldatokból  3L 0,1M koncentrációjút 2L 0,2M 
koncentrációjú oldattal. 

a)  Számítsa ki az elegyítés során keletkezett oldatban a salétromsav mennyiségét 
mol egységben kifejezve! 

b) Határozza meg az elegyítés során keletkezett salétromsav oldat moláris koncent-
rációját! 

 

K. 764.  Egy szimmetrikus alkin klórt addicionálva az 56,8% klórtartalmú A diklór-
származékot eredményezi. Határozzátok meg az A diklór-származék molekulaképletét! 

 

K. 765. Az edények mosogatására anionos detergenseket használnak. Egy (D) anio-
nos detergens szerkezeti képlete a következő: 

CnH2n+1 − −SO3-Na+ 

Határozza meg a (D) detergens molekulája szénhidrogéngyökében a szénatomok 
számát tudva, hogy az 60% C-et tartalmaz! 

 

K. 766. Mekkora a pH-ja annak a 200mL oldatnak, amely 8mg nátrium-hidroxidot 
tartalmaz feloldva? 
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Fizika 

F. 528. Egy fényes tárgytól 54 cm-re helyezünk el egy ernyőt. Lencse segítségével az 
ernyőn a tárgy kétszer nagyobb képét akarjuk előállítani. Milyen lencsét kell használnunk? 
Mekkora legyen a gyújtótávolsága és a tárgytól milyen távolságra kell elhelyeznünk? 

 

F. 529. Egy test szabadon esve  nt idő alatt S  utat tesz meg. Hogyan osszuk fel az  S 
utat úgy, hogy mindegyik szakaszt t idő alatt tegye meg?  

 

F. 530. Határozzuk meg a 00 C  hőmérsékletű, 2510 mNp  nyomású gázkeverék 
sűrűségét, ha a keverék 32 g oxigént és 8 g nitrogént tartalmaz! 

 

F. 531.  Határozzuk meg annak az áramforrásnak az elektromotoros feszültségét, 
amelynek sarkain a kapocsfeszültség 20 %-kal nő, ha a külső áramkör ellenállását há-
romszorosára növeljük. Kezdetben a kapocsfeszültség  értéke 3 V. 

 

F. 532.  Az emberi szem érzékenysége akkora, hogy még képes észrevenni a 

600nm  -es hullámhosszú, 18

e
P 1, 7 10 W

   sugárzási teljesítményű sárga fényt. 

Hány foton jut ekkor az emberi szembe? 
 
 

Megoldott feladatok 
Kémia  
FIRKA 2012-2013/6. 

 
K. 757. A kristályos vas(II)-szulfát vegyi képlete: FeSO4·7H2O 
MFeSO4 = 152g/mol  M FeSO4·7H2O = 278g/mol 
Számítsuk ki, hogy a 69,5g kristályos sóban mekkora tömegű  FeSO4 van: 
278g kristályos só .... 152g FeSO4 
69,5g   „        „     .... x = 38g 
A kristályos só mennyiségéhez adagolt vízzel akkora tömegű oldatot kell készíte-
nünk, aminek a  19%-a a 38g vas-szulfát, vagyis:  

(69,5 + mH2O)·19 /100 = 38g, ahonnan mH2O = 130,5g 
 

K. 758. mkeverék = 250+150+100 = 500g  
mNaOH = 250·10/100 + 150·40/100 = 86g 
500g keverék ...85gNaOH 
100    „      „  ... x = 17g  Cold. = 17% m/m 
Az oldat moláros töménységének kiszámításához ismernünk kell az 500g oldat tér-

fogatát, amit a megadott  sűrűség segítségével kiszámíthatunk. Mivel a sűrűség számér-
téke az egységnyi térfogatú oldat tömegével egyenlő: ρ = m/V 

Vold. = 500g/1,24g·cm-3 = 403,23cm3 . A 86g NaOH anyagmennyisége (ν),  
ν = 86g/40g·mol-1 = 2,125mol, mivel MNaOH=40gmol-1 

403,23cm3 old. ........ 2,125mol NaOH 
1000cm3 old.   .............    x = 5,27mol   Cold.  = 5,27mol/L 
 


