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K. 770. Egy szenet és ként tartalmazó keverék adott tömegű mennyiségének teljes 
elégetésekor 88g szén-dioxid és 2,24L (normál állapotra számított) kén-dioxid keletke-
zett. Számítsátok ki az elégetett minta tömegét és a tömegszázalékos összetételét. 
Amennyiben az égéstermékeket egy 10L térfogatú acélhengerbe vezették, s 20oC hő-
mérsékletre hűtötték, mekkora a gáznyomás mértéke a hengerben? 

 
K. 771. Egy ismeretlen elemi összetételű alkénből 1,4g tömegűt maradéktalanul rea-

gáltattak 50cm3térfogatú 5mol/L töménységű brómoldattal. Határozzátok meg az alkén 
molekulaképletét és lehetséges molekulaszerkezetét! 

 
 

Fizika 

F. 533.  Gyűjtőlencse gyújtósíkjában, az optikai tengelytől bizonyos távolságra pont-
szerű fényforrás található. A lencse másik oldalán az optikai tengelyre merőlegesen sík-
tükröt helyezünk el. Hol keletkezik a kép? Mi a feltétele a kép keletkezésének? 

 
F. 534.  Vízszintes síkon fekvő deszkalapot a gyorsulással mozgatunk. Legfeljebb 

mekkora lehet a deszka gyorsulása, hogy egy ráhelyezett hasáb ne csússzon meg rajta, ha 
a deszka és a  hasáb között a tapadó súrlódási együttható 0,4? Mekkora a deszka és a 
hasább között a súrlódási erő, ha a deszka 1,5 m/s2 gyorsulással mozog, a hasáb tömege 
2 kg, és nem csúszik meg a deszkán? (g = 10 m/s2 ) 

 
F. 535.  Ideális gáz dugattyúval elzárt hengerben tágul ki. A gáz molekulái a dugaty-

tyúval ütközve energiát veszítenek, így csökkentett sebességgel fordulnak vissza. A gáz 
környezetétől annyi hőt kap, amely pótolja a molekulák energiaveszteségét. Milyen álla-
potváltozásnak volt kitéve a gáz? 

 
F. 536.  Két egyforma, kis fémgolyóra, külön-külön, elektromos töltést viszünk, 

majd a tartószálak végeit közös pontban rögzítjük. Lemérjük ezek szögét, ez éppen 
060 -os. Ezután, egymáshoz érintjük a felfüggesztett fémgolyókat, és megint megmérjük 

a tartószálak szögét. Most 090 -ot kapunk! 
 Határozzuk meg a golyók kezdeti elektromos töltését! 
A feltöltött fémgolyók mozgatását, a közelítést, összeérintést, távolítást, két hosz-

szabb kampós műanyagpálca segítségével végezhetjük. 
 Ehhez legalább mekkora munkát kell végezzünk? 
(A golyók tömege m 1g,  a felfüggesztő szigetelő szálak hossza l 10 cm. ) 

(Bíró Tibor feladata) 
 
F. 537.  Két lejtőt éleikkel érintkezésbe hozunk. Az egyik lejtő szöge 30o, a lejtők 

síkjai egymással 120o-os szöget zárnak be. A másik lejtőre h = 20 cm magasságban egy 
kis testet teszünk. Milyen frekvenciával fog rezgőmozgást végezni a test, ha a súrlódás 
elhanyagolható? 

 
 


