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Az ampermérő 2,8 A-es áramot jelez. 
Az ampermérő 1,4 A-es áramot jelez. 
Az ampermérő 140 mA-es áramot jelez. 
Az ampermérő 280 mA-es áramot jelez. 
 
Ha az ampermérő méréshatárát kétszeresére növeljük, a műszer is kétszeres erőssé-

gű áramot jelez. 
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14. Írd be a táblázat hiányzó adatait! (3 pont) 
 

U (V) Q(C) L(J) 

25 10  

 4 168 
1000 10  

50  4 
 0,3 66 
4,5  0,45 

 

15. Ha a konyhai vízcsapot jól kinyitod, akkor 8 dl víz folyik ki 1 másodperc alatt. 
Mekkora sebességgel mozog a víz az 50 mm belső átmérőjű vízvezetékben? (3 pont) 

 
16. Egy szánkó tömege 5 kg, gyerekkel együtt a szánkó nyomása a hóra 5 kPa. A 

szánkó érintkezési felülete a hóval 800 cm2. Hány kg-os a gyermek? (3 pont) 
(g=10 N/kg) 
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Kémia 

K. 777. A következő vegyületek közül melyiknek legnagyobb és  melyiknek legki-
sebb a százalékos oxigéntartalma: H2SO4, NO2, Al2O3, Fe2O3, PbO2  ? 

K. 778. Egy fém oxidja hevítésre bomlik. A teljes bomlásakor 6,9%-os tömegcsök-
kenést észleltek. Mekkora a fém grammegyenérték tömege? 

K. 779. Egy négy vegyértékű nemfémes jellegű elem oxigénnel 3:8 tömegarányban 
vegyül. Számítsátok ki az elem relatív atomtömegét! Nevezzétek meg az elemet! 

K. 780. Hány vegyértékű az ólom abban a nitrátjában, amelynek vizes oldatából 10g 
cink 32g ólmot tud kiválasztani? Mekkora tömegű 20%-os töménységű ólomsó-oldatba 
kellett betenni a 10g cinket, hogy a kémiai változás után ne maradjon ólom-ion az ol-
datban? Számítsátok ki a keletkezett vizes oldat tömeg és mol%-os összetételét! 
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K. 781. Egy nedves ezüst-klorid csapadék 60% vizet és 0,5% nem illékony szennye-
ződést tartalmaz. Határozzátok meg a száraz csapadék%-os tisztaságát 

K. 782. Egy üveg fiolában 18,4g etanol található. Ebből egy bizonyos mennyiséget ki-
vettek és kénsav jelenlétében kálium-bikromáttal acetaldehiddé oxidálták. A megmaradt 
mennyiséget kálium permanganáttal ecetsavvá oxidálták. A két reakcióban összesen 50g 
98%-os kénsav-oldat fogyott. Az alkohol mekkora százaléka alakult át acetaldehiddé? 

K. 783. Két egygyűrűs aromás szénhidrogén keveréke 91,04% szenet tartalmaz. A 
keveréket kénsav jelenlétében kálium-permanganáttal oxidálva olyan savelegyet kaptak, 
amelynek 63,45%-a benzoesav, a többi ftálsav. Mi volt az oxidálásnak alávetett szénhid-
rogén elegy mólszázalékos összetétele? 

 

Fizika 

F. 543.  Kétszer domború n  törésmutatójú üvegből készült lencse R görbületi suga-
rú határoló felülete levegővel, míg 2R görbületi sugarú határoló felülete n2 törésmutató-
jú folyadékkal érintkezik. A fény az R sugarú felületre érkezik. Határozzuk meg a lencse 
képtéri gyújtótávolságát! 

 

F. 544.  Fonallal összekötött, azonos R sugarú golyók ál-

landó sebességgel süllyednek lefelé a  sűrűségű folyadék-

ban. Ismerve, hogy a golyók sűrűsége , illetve , határoz-
zuk meg a folyadék F közegellenállását! 

 

F. 545.  Határozzuk meg az ábrán látható állapotválto-
zásnak kitett gáz esetében a környezettel cserélt Q hőnek és  
az L mechanikai munkának az előjelét!  

 

F. 546.  r belső ellenállású áramforrás R ellenállású fogyasztót táplál. Egy voltmérőt 
párhuzamosan, majd sorba kapcsolunk a fogyasztóval. A voltmérő mindkét esetben 
ugyanakkora feszültséget mutat. Ismerve r és R értékeit, határozzuk meg a voltmérő Rv 
ellenállását! 

 
F. 547.  Miért alkalmas a víz és a paraffin a gyors neutronok lelassítására? 

 

 

Megoldott feladatok 

Kémia  
FIRKA 2013-2014/3 

 

K.772. Az elkészített oldatok tömege: mold. = mvíz + msó , 
akkor:  ma = 85,0 + 25,0 = 110g 
   mb = 120 + 35,7 = 155,7g 
Az adatok alapján az oldatoknak a tömegszázalékos töménységét tudjuk kiszámítani: 
110g old.a … 25g só  155,7g oldb … 35,7g só 
100g    Ca    100g   oldb … Cb 


