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Fizika 

F. 581. Torda és Kolozsvár között az autópálya egyenes szakaszán a külső sávon állandó 
sebességgel halad egy teherautó. Adott pillanatban a belső sávon mögötte 100 méterre talál-
ható a 108 km/h állandó sebességgel közlekedő személygépkocsi, amely 1/3 perc múlva 
már a teherautó előtt van 100 méterrel.  Mekkora a teherautó sebessége? A személygépkocsi 
egy-egy rövidet dudál akkor is, amikor a teherautó mögött van 100 méterrel, és akkor is, 
amikor előtte van 100 méterrel. Mekkora időkülönbséggel hallja a teherautó vezetője a két 
dudaszót? A hang terjedési sebessége levegőben 340 m/s. 

 
F. 582. Egy medencébe két csapon át egyenletesen folyhat a víz. A medence alján 

van egy lefolyó, amelyre olyan áteresztőt szereltek, amely egyenletesen engedi le a vizet.  
Az egyik csap 6 óra alatt, a másik csap 18 óra alatt tölti meg egyedül a medencét zárt le-
folyó mellett. A vízzel telt medence 9 óra alatt üresedik ki, ha mindkét csap zárva van.  

a.) Hány óra alatt telik meg a medence, ha együtt folyik a két csap, és a lefolyó is 
nyitva van?  

b.) Milyenre cseréljük ki a kisebbik hozamú csapot, ha azt szeretnénk, hogy az előbbi fel-
tételek mellett 3 óra alatt megteljen a medence? Válaszaidat indokold! 

 
F. 583. Egy 0,4 m hosszú, állandó keresztmetszetű merev rúd fele 11,3 kg/ℓ sűrűsé-

gű ólomból, a másik fele 7,8 kg/ℓ sűrűségű vasból készült. Hol kell a rudat alátámaszta-
ni, hogy az vízszintes helyzetben egyensúlyban maradjon?                    

 
F. 584. A Máréfalva és Csíkszereda közti 42 km-es utat a sportoló Fábián egy kicsit fur-

csán, de a rá jellemző módon teszi meg: öt percet fut, majd egy percet gyalogol, és ezt így 
váltogatja, amíg célba nem ér. Sebessége futás közben állandó, de háromszor akkora, mint a 
gyaloglás közben mért szintén állandó sebessége. Fábián összesen 3 óra 46 perc 16 másod-
perc alatt ér célba. Hány percet gyalogol? Milyen sebességgel (km/h-ban) szalad? 

 

Javasolta: Székely Zoltán, tanár 
Tamási Áron Gimnázium, Székelyudvarhely 

 
Megoldott feladatok 

Kémia – FIRKA 2016-2017/4. 
 
K. 877. Tömény kénsav-oldatot hígabb oldatnak kén-trioxiddal való kezelésével lehet előállítani. 

50 kg 50%-os oldatból mekkora tömegű vízmentes kénsavat lehet ezzel a módszerrel előállítani? 
Megoldás: 
H2O + SO3 = H2SO4     MH2O = 18 g / mol, MH2SO4 = 98 g / mol 
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Az 50%-os oldat 50 g-jában 25 g H2SO4 és 25 g víz van, amivel egyenértékű meny-
nyiségű kén-trioxidnak kell reagálnia a reakcióegyenlet alapján ahhoz, hogy kénsavvá 
alakuljon: 

18 g H2O  ...  98 g H2SO4 

25 kg      .....  x = 136,1 kg H2SO4 

Tehát az eredeti 50 kg tömegű oldatból (25 + 136,1) kg = 161,1 kg vízmentes kén-
savat lehet előállítani. 

 
K. 878. Az ammónium-nitrit hevítésre nitrogénre és vízre bomlik. Mekkora térfogatú  27 oC 

hőmérsékletű és 750 Hgmm nyomású nitrogén nyerhető 16 g só hőbontásával? 
Megoldás: 

NH4NO2 → N2 + 2H2O  M NH4NO2 = 64g/mol   ν NH4NO2 = 16/64=0,25mol    
 1mol       1mol         ν N2=0,25 mol 

p·V/T = po·Vo/To      V = 0,25·22,4·300·760/750 = 6,24dm3,      
 

K. 879. Egy 2 m magas, 40 cm belső átmérőjű gázpalackban 17 oC hőmérsékleten ekvimolekuláris 
metán és szén-monoxid gázelegy található 2 atm nyomáson. Mekkora a gázelegy tömege? 

Megoldás: 
Vhenger = 20 dm·(2 dm)2·3,14 = 251,2 dm3   p·V = ν ·R·T 

 

ν = 2·251,2·273/22,4·290 = 21,11 mol m=·M  MCH4 = 16, MCO = 28 
νCH4 = 10,55 mol mCH4 = 168,8 g 
νCO  = 10,55 mol mCO = 295,4 g   mgázelegy = 464,2 g 

 

K. 880. Egy kémiaversenyen a tanulók a következő feladatot kapták:  
A molekulájában szenet, hidrogént és oxigént tartalmazó A szerves vegyület előállítható egy vele azonos 
számú szénatomot tartalmazó telített szénhidrogénből, amely hidrogénből 2,5-ször több atomot tartalmaz, 
mint szénből. Állapítsátok meg az A vegyület molekula és szerkezeti képletét. Hány izomer szerkezet fe-
lel meg a kapott molekulaképletnek? Rendelkezésetekre állnak az A vegyülettel elvégzett elemzések és 
azok eredményei: 

1. vizes oldatát lakmusz indikátorpapírra cseppentve, az rózsaszínű lett, 
2. vizes oldatába fenolftalein oldatot cseppentve az elegy színtelen maradt, nátrium-hidroxid 

oldatot csepegtetve hozzá az elszíntelenedett, csak egy bizonyos mennyiség adagolása után lett 
ciklámen színű az oldat, 

3. egy adott, ismert mennyiségű A mintát 0,1 M-os NaOH oldattal titráltak fenolftalein jelen-
létében, majd egy ugyanolyan mennyiségű mintát fémes Na-al kezeltek, míg megszűnt a hid-
rogén képződés. A két műveletnél a  NaOH és Na 1 : 2 mólarányban fogyott. 

Megoldás: 
Az A vegyület CnHxOz , amely előállítható a  Cn H2n+2 telített szénhidrogénből.   A mole-

kulákban csak egész számú atomok lehetnek, tört atomi részek nem stabil képződmények 
anyagi világunkban. A vegyület összetételére utaló kijelentés alapján írhatjuk, hogy (2n+2) /n 
= 2,5, ahonnan n = 4. Tehát, az A vegyület egy négy szénatomú alkánból szintetizálható. 

A felsorolt funkcionális analízisek eredményeire utaló kijelentések alapján a következőket 
állapíthatjuk meg: 

Az 1. és 2. pont kijelentése szerint a molekulában kell lennie karboxil csoportnak, mert 
ez olyan savas jellegű, amely NaOH oldattal titrálható, ugyanakkor az erősebb bázissal, a Na-
al is reagál. A telített hidroxiszármazékok savassága gyengébb lévén a vízénél, ezek nem fo-
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gyasztanak vizes NaOH-oldatot, de Na-val reagálnak. A 3. kijelentés a savas karboxilcsoport 
(RCOOH+NaOH → RCOONa + 1/2H2 ,          RCOOH + Na →RCOONa + 1/2H2) re-
akciójára és a hidroxilcsoport jelenlétére is utal: ROH + Na → RONa +  1/2H2. 

A NaOH : Na = 1:2 mólarányból következik, hogy a molekulában 3 oxigénatomnak kell 
lennie. Tehát, az A vegyület molekulaképlete: C4H8O3 , ennek megfelelő izomér szerkezetek: 
HO-CH2-CH2-CH2-COOH    CH3-CH-CH2-COOH  CH3-CH2-CH-COOH 
 | | 
                              OH                    OH  
  

K. 881. Butánt, 1-butént és 2-butént tartalmazó gázkeveréket bróm vizes oldatán vezették át, 
miközben a gázkeverék térfogata 75%-al csökkent. Ezután egy adott mennyiséget az eredeti gázkeve-
rékből kénsavas közegben kálium-dikromáttal oxidáltak, aminek eredményeként ecetsav és propánsav 
alkotta termékelegyet kaptak, amelyben  az ecetsav : propánsav mólaránya  4 : 5. Számítsátok ki az 
eredeti szénhidrogén elegy térfogat%-os összetételét! 

Megoldás: 
A gézkeverékből a bután (alkán) nem, csak az alkének képesek reagálni a vizes brómol-

dattal, a reakciótermékeik nem gázok. Ezért a gázkeverék 75%-os térfogatcsökkenése a 
buténeknek tulajdonítható, a gázkeverék butántartalma 100-75 = 25 térfogat% . 

Az alkánok csak nagyon erélyes körülmények között oxidálhatók, kálium-dikromáttal 
kénsavas közegben nem, míg az alkének igen, a kettőskötések felszakadásával: 
CH2=CH-CH2-CH3 → CO2 + HOOC-CH2-CH3 

    1-butén               propánsav 
 1mol               1 mol  
CH3-CH= CH-CH3 → 2 CH3-COOH  
    2-butén                  ecetsav 
      1mol                      2 mol 

Mivel az ecetsav/ propánsav mólaránya 4:5, a kiinduló gázkeverékben minden 5 
mol 1-buténre 2 mol 2-butén jutott, vagyis  

7 mol alkénkeverékből …. 5 mol 1-butén 
75 mol alkénkeverékből….x = 53,57 mol 1-butén. 
Tehát az eredeti szénhidrogén elegy térfogatszázalékos összetétele: 
25% bután, 53,57% 1-butén, 100-(25 + 53,57) = 21,43% 2-butén.    

 
K. 882. Klórgázt hidrogén-klorid oxidációjával lehet előállítani. Az iskolai szertárban csak 

K2Cr2O7 oxidálószer volt. Mekkora tömegűt kellett bemérjenek belőle, ha 100 cm3 normál állapotú 
klórra volt szükségük egy kísérlethez? A 25%-os sósavból mekkora tömegűre volt szükség? 
Megoldás: 14HCl + K2Cr2O7 →3Cl2 + 2KCl + 2CrCl3 + 7H2O 

νCl2  = 0,1/22,4 = 0,045 mol   M K2Cr2O7 = 294g/ mol K2Cr2O7=0,045/3 = 0,015 mol
14 mol       1 mol      3 mol         
m K2Cr2O7 =  0,015·294 = 4,41 g     294 g K2Cr2O7 … 14·36,5 gHCl 
                 4,41 g K2Cr2O7…  x = 7,67 g 
100 g old….25 gHCl 
m g old. …. 7,67 gHCl   m = 30,68 g HCl old.  


