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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 
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   Ca = 22,73g        Cb = 22,48g 
      Ca › Cb       Ca – Cb = 22,73 – 22,48 = 0,25  
Tehát az a) oldat  0,25%-al töményebb mint a b) oldat. 
 
K.773. Jelöljük 1-gyel a 10%-os oldatot és 2-vel a 25%-os oldatot. A feladat állításai 

szerint m2 = 300g, C2 = 25%, tehát a 300g oldatban 3∙25 = 75g HCl-nak kell lennie, s a 
10%-os oldatból bemérendő tömeg (m1) és a hozzáadandó HCl tömegének (mHCl = 75 
– m1∙0,1) összegével egyenlő: 

300 = m1 + mHCl 

 75 = m1 + mHCl  (a két egyenletet kivonva egymásból) m1 = 225/0,9 = 250g 
Az m1 értékét behelyettesítve a második egyenletbe: mHCl = 50g. Tehát 50g tömeg-

növekedéskor kell a gázkivezető csapját elzárni. 
A hidrogén-klorid a gázfejlesztőben a következő reakcióegyenlet alapján szabadul 

fel: 
2NaCl + H2SO4 → 2HCl + Na2SO4 

 vagyis 1mólnyi NaCl-ból 1mólnyi HCl. Tudva, hogy MHCl = 36,5 g/mol és MNaCl = 
58,5g/mol, akkor 50gHCl előállításához 80,12g NaCl szükséges. 

 

K.774. Legyen a 30%-os oldat tömege m1 és m2 a 15%-os  oldat tömege, akkor a 
20%-os oldat tömege m = m1 + m2 . Az m tömegű oldatban m∙0,2g oldott HCl van, 
ami a két összeelegyített oldatban található HCl tömegével egyenlő, tehát a három isme-
retlen mennyiségre felírható a következő két egyenlőség: 

m = m1 + m2   0,2∙m = 0,3∙m1 + 0,15∙m2  A két egyenletet elosztva egymással:  
 

    
 

     
            

 

kapjuk, hogy 0,1m1 = 0,05m2, ahonnan a két oldat tömegének aránya: m1/m2 = 1 / 2 
 

K.775. Az 1M-töménységű oldat 1000mL-ében van 1mol oldott anyag, tehát 
a250mL-ben 1/4mol oldott HCl van. Amikor ebbe az oldatba beteszünk 40gNaOH-t 
(ez pont 1mólnyi), akkor a HCl a vele egyenértékű NaOH-al semlegesítődik, a követke-
ző reakcióegyenlet értelmében: HCl + NaOH = NaCl + H2O 

        1mol        1mol    1mol      1mol 
     1/4mol        1/4mol    1/4mol   1/4mol 
MHCl  = 36,5g/mol  MNaOH  = 40g/mol 
A reakció eredményeként az oldat 1/4mol NaCl-t és 3/4mol nem reagált NaOH-t 

tartalmaz. A feladatból hiányzik az 1M-os sósav sűrűsége, ezért nem számítható ki pon-
tosan a benne levő víz moláris mennyisége, de mivel nagyon híg oldatról van szó (meg-
közelítőleg 3,6%-os), annak a sűrűsége ≈ 1g/cm3. 

Ha a sósavoldat sűrűségét 1g/cm3-nek tekintjük, a 250mL oldat tömege 250g. A 
NaOH hozzáadásával az oldat tömege 290g, ennek a térfogata (V =m/ρ) 290/1,2 
=241,67mL. A benne oldott anyagok moláros töménysége:  

241,67mL old. ... 1/4molNaC l... 3/4mol NaOH 
1000mL  .....     x= 1,03mol ....y = 3,1mol 
Tehát NaCl-ra 1,03M-os, NaOHra 3,03M-os az oldat. 
A 250mL eredeti oldatban 250-36,5/4 = 240,88g víz van, a reakció végén 1/4móllal 

több víz lesz az oldatban: 240,88 + 18/4 =245,38g. Ennek elpárologtatása után marad a 
só és nátriumhidroxid keverék, aminek a tömege: 58,5/4 + 3∙40/4 = 44,63g 



2013-2014/4 37 
 

 

 

44,63g kev. ...14,63g NaCl 
100g kev. ...    x = 32,78 g  100-32,78 = 67,22g NaOH 
Tehát a keverék 32,78%NaCl-ot és 67,22% NaOH-ot tartalmaz 
 

K. 776. Értelmezve a halmazállapot-
változásokat kísérő hőeffektusokat, vázoljuk a 
szükséges folyamatsort grafikusan: 

∆H1 + ∆H2 - ∆H3 = 0 
Mivel az energia törvényes mértékegysége a J 

(joule), és 1cal = 4,18J 
∆H3  = 0,63 ∙ 4,18 + 23,4∙ 4,18 = 100,45kJ 

 

 
 

 

Fizika 
FIRKA 2013-2014/2. 
F. 533. Az ábrán látható gyújtósíkban levő S1 pontszerű fényforrásból kiinduló fény-

sugarak a lencséből kilépve az optikai tengellyel α szöget bezáró S1O melléktengellyel pár-
huzamosan haladó nyalábot alkotnak. Ezt a síktükör a visszaverődés törvényének megfe-
lelően, az optikai tengellyel α szöget bezáró párhuzamos nyalábként veri vissza, így ennek 
sugarai az optikai tengellyel α szöget bezáró melléktengelynek a gyújtósíkot metsző S2 
pontjában fognak találkozni. Tehát a képpont ugyanolyan távolságra helyezkedik el az op-
tikai tengelytől, mint amilyen távolságra a másik oldalon a tárgypont volt.  

 
Mivel mind a lencse, mind a síktükör 

méretei végesek,  az ábra alapján megfi-
gyelhetjük, hogy ha a tükör elég messze 
van a lencsétől, előfordulhat, hogy a visz-
szavert nyaláb nem éri el a lencsét, illetve 
a lencsét elhagyó sugárnyaláb sem éri el a 
tükröt. 

 
F. 534. A hasáb akkor nem csúszik 

meg a deszkán, ha a reá ható tehetetlensé-
gi erő kisebb, mint a tapadási súrlódási 
erő:        . Tehát a deszka gyorsulá-
sa kisebb vagy legfeljebb egyenlő lehet az 
            értékkel. 

 

1,5 m/s2 gyorsulás esetén a hasáb nyugalomban van a deszkához képest, vele azonos 
gyorsulással mozog, így a súrlódási erő egyenlő a hasábra ható tehetetlenségi erővel:  
         . 

 

F. 535. Mivel a molekulák által a fallal történő ütközések következtében elvesztett 
energiát pótolja a környezettől kapott hő, a molekulák átlagos mozgási energiája nem 
változik meg, tehát hőmérséklete sem, az állapotváltozás izoterm. 

 


