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Fontos tudnivalók 

 
 

A feladatokat figyelmesen olvassa el! A válaszokat a feladatban előírt módon adja meg! A 
feleletválasztásos tesztfeladatnál javítani tilos, a javított válaszok nem értékelhetőek!  

A feladatokat – ahol ez jelölve van – a kiadott feladatlapon kell megoldani. Azoknál a 
feladatoknál, amelyeknél erre nincs kijelölt hely, ott használjon külön lapot! A feladatok 
megoldásához nem programozható számológépet, rajzeszközöket és függvénytáblázatot lehet 
használni. A rajz feladatokon kívül mindent tintával (tollal) kell írni! A számítási 
feladatokban ügyeljen a mértékegységek helyes használatára és az eredmények megfelelő 
pontossággal történő megadására! 
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Teszt jellegű feladatok 
 

1. feladat Maximális pontszám: 16 
Az I.-III. feladatnál a betűjel bekarikázásával jelölje meg az egyetlen helyes, 
vagy az egyetlen helytelen választ! 

I. 1,5·1023 darab szén-dioxid molekula térfogata standard nyomáson és 25 oC-on 
A) 6 dm3. 
B) 6,125 dm3. 
C) 24 dm3. 
D) 24,5 dm3. 
E) 1,5 dm3. 

II. Melyik állítás hibás? 
A folyadékok 
A) önálló térfogattal rendelkeznek. 
B) részecskéi között nagyobb vonzóerő működik, mint a gázok részecskéi 

között. 
C) molekulái között általában elsőrendű kötőerők működnek. 
D) részecskéinek egymáshoz viszonyított helyzete pillanatonként változik. 
E) felveszik az edény alakját. 

III. Melyik állítás hibás? 
Az oldhatóság függ 
A) az oldószer minőségétől. 
B) az oldandó anyag minőségétől. 
C) az oldat mennyiségétől. 
D) az oldószer és az oldandó anyag molekuláinak polaritásától. 
E) a hőmérséklettől. 

IV. Írja a tulajdonságok elé a megfelelő betűjelet! 
A) galváncella 
B) elektrolizáló cella 
C) mindkettő 
D) egyik sem 
a) ..........  Elektromos energiát alakít kémiai energiává. 
b) ..........  Működése redoxireakción alapul. 
c) ..........  Pozitív pólusa az anód. 
d) ..........  Katódján mindig oxidáció történik. 
e) ..........  Anódja a negatívabb standardpotenciálú elektród. 



 

írásbeli vizsga 0801 4 / 12 2009. május 22. 

Vegyipari alapismeretek — középszint Név: ..........................................................  osztály: .....  

 

2. feladat Maximális pontszám: 24 
I. Kéttámaszú tartó P pontjában milyen feszültségek ébrednek? 

Karikázza be a megfelelő válaszokat! 

A) húzó 
B) hajlító 
C) nyíró 
D) csavaró 

A B
F

P
 

II. Hogyan határozzuk meg az eredő feszültséget az alábbi összetett 
igénybevételek esetén? Írja a válaszlehetőségek betűjelét a táblázat 
megfelelő sorába! 

A) redukált nyomatékkal számolunk 
B) nagyobbat választjuk 
C) redukált feszültséget számolunk 
D) összegezzük 

Húzó és hajlító feszültség esetén  
Nyíró és csavaró feszültség esetén   
Hajlító és nyíró feszültség esetén  
Hajlító és csavaró feszültség esetén  

III. Karikázza be azt a betűt, amelyik a helyes metszeti ábrázolást jelöli! 

 

IV. Az ábrán egy mérőperem vázlatos rajza látható. 

v1

p1 . . . . . . . . . . .

Ø
D

Ød

p2

v2

A) A mérőperem 
nyomáscsatlakozó csonkjain 
hol mérhető nagyobb nyomás? 
Írja a a pontozott vonalra a 
relációjelet! 
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B) Indokolja válaszát a folytonossági tétel segítségével!.....................................  
.........................................................................................................................  
Indokolja válaszát az energia-megmaradási tétel segítségével! .....................  
.........................................................................................................................  

V. Egészítse ki a leírás hiányzó szavait, összefüggéseit! 
A) A dörzshajtásnál két homlok vagy kúpos kerék gördül le egymáson, a 

közöttük fellépő súrlódó erő biztosítja a teljesítményátvitelt. A súrlódó erő 
(FS) az alábbi módon számolható: 
 FS = …………………… 
A fellépő kerületi erő tehát sosem lehet ………………. mint a súrlódó erő, 

ellenkező esetben a kerekek ………………..… . Bizonyos esetekben ez 

előnyös lehet, hasonlóan az ……………….……-hajtáshoz. 

B) Homlokfogaskerék esetében az osztókör átmérő a .............................. és a 

…………................ szorzatával írható fel. 

VI. Írja a fizikai jellemzők melletti cellákba a mértékegységek betűjelét! 
Egy cellába több betű is írható! 

nyomás  

fajlagos hőtartalom  

fajhő  

rejtett hő, kondenzációs hő  

hőátbocsátási tényező  

A) 
Ckg

kJ
°⋅

 

B) Hgmm 

C) 
Cm

W
2 °⋅

 

D) 
kg
kJ  

E) 
s
J  

hőáram  

VII. Az alábbi állítások a térfogatkiszorítás elvén működő szivattyúkra 
vonatkoznak. Jelölje meg a hibás válaszokat! 

A) nagy emelőmagasság 
B) nyomó- és szívólégüst nélkül nem üzemeltethető 
C) kis mennyiséget szállítanak 
D) szállított mennyiséget fordulatszám változtatással lehet befolyásolni 
E) fojtással is szabályozható 
F) önfelszívó 

VIII. Hogy tartja megvalósíthatónak egy dugattyús szivattyú folyadékszállításának 
változtatását? 

A) ......................................................................................  
B) ......................................................................................  
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IX. Egyrétegű síkfal teljes hőátbocsátását vizsgáljuk. A falon átlépő hőáram 
állandó. A hőleadó közeg főtömeg hőmérséklete (T), illetve a hőfelvevő 
közegé (t). 

A) Rajzolja be jellegre helyesen a hőmérséklet-változásokat a hőleadó oldalon, 
a falban és a hőfelvevő oldalon. 
A fali hőmérsékleteket jelölje TW, tW betűkkel! 

T = állandó

t = állandó

λ

α1 α2

q = állandó

hő
m

ér
sé

kl
et

 
B) Töltse ki a hőátbocsátás elemeire vonatkozó összefüggések hiányzó elemeit! 

q = ……….·(T – Tw) 

q = –––––––––·(Tw– tw) 

q = ……….·(tw – t)  

X. Az ábrán egy abszorpciós hűtőkör vázlatos rajza látható. 

D

A

B

C

1 2

3

E

A) Nevezze meg fő részeit! 

A: ......................................................

B: ......................................................

C: ......................................................

D: ......................................................

E: .......................................................

 

B) A 3 pontban a hűtőközeg hőmérséklete T3. Milyen értékűnek kell lennie a 
T-hez képest és miért? 
Tegye ki a reláció jelet: T3 ………………. T 
Indoklás: ..........................................................................................................  

.........................................................................................................................  
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C) Az 1 pontban a hűtőközeg hőmérséklete T1. Milyen értékűnek kell lennie a 
t-hez képest és miért? 
Tegye ki a reláció jelet: T1 ………………. t 
Indoklás: ..........................................................................................................  

.........................................................................................................................  

Számítási feladatok 

3. feladat Maximális pontszám: 11 
A 12,0 tömegszázalékos ammónium-nitrát-oldat sűrűsége 1048 kg/m3. 
Ar(H) = 1,0 Ar(N) = 14,0 Ar(O) = 16,0 
A) Mennyi az oldat anyagmennyiség-koncentrációja? 
B) Mennyi az oldat tömegkoncentrációja? 
C) Mennyi az oldat Raoult-koncentrációja? 
D) Mennyi a só móltörtje az oldatban? 

4. feladat Maximális pontszám: 14 
Egy 15,0 dm3-es tartályba 0,250 MPa nyomású 21 °C-os ammónia gázt vezetünk, 
majd a gázt megmelegítjük. Az egyensúly beálltakor a gázelegyben a hidrogén 
anyagmennyisége 0,689 mol. Az edény térfogata nem változik. 
A) Mennyi a tartályba vezetett ammónia anyagmennyisége? 
B) Mennyi a komponensek egyensúlyi koncentrációja? 
C) Hány százalékos az ammónia átalakulása? 
D) Mennyi az egyensúlyi állandó értéke? 

5. feladat Maximális pontszám: 12 
Egy 20,0 molszázalékos NaOH-oldat 1,50 g-ját 200 cm3-re hígítjuk. 
Ar(Na) = 23,0 Ar(O) = 16,0 Ar(H) = 1,0 
A) Mennyi a hígított oldat pH-ja? 
B) Hány cm3 1,80 pH-jú salétromsavoldattal semlegesíthető a higított oldat 

20,0 cm3-e? 

6. feladat Maximális pontszám: 11 
Platina elektródok között 150 g 5,00 tömegszázalékos nátrium-szulfát-oldatot 
elektrolizálunk 43,8 órán keresztül, míg az oldat 6,00 tömegszázalékos lesz. 
A) Írja fel a katód- és anódfolyamatok egyenletét! 
B) Hány mol víz bomlik el? 
C) Mekkora a cellán áthaladt töltésmennyiség? 
D) Mekkora áramerősséggel történt az elektrolízis? 
Ar(H) = 1,0 Ar(O) = 16,0 F = 96500 C/mol 
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7. feladat Maximális pontszám: 12 
Egy kettőscsöves hőcserélőbe csőoldalon belépő hűtővíz hőmérséklete 15 °C. 
A hőcserélőből kilépve 85°C-ra melegszik fel. 
A csővezetékben áramló közeg tömegárama állandó. 
A) Keresse ki – a közeg közepes hőmérsékletén – a fontos anyagjellemzőket: 

a közeg sűrűségét, fajhőjét, dinamikai viszkozitását! 
 

hőmérséklet 
 

°C 

sűrűség 

3m
kg  

fajhő 

Ckg
kJ

°⋅
 

dinamikus viszkozitás 

·10–3 Pa s 

15 998,8 4,187 1,150 
50 987,1 4,181 0,544 
85 967,7 4,200 0,325 

 
B) A táblázatban lévő adatok ismeretében döntse el, hogy változik-e az 

áramlási sebesség a cső hossza mentén! Húzza alá a megfelelő választ! 
A folyadék sebessége a csővezetékben, a hőcserélő hossza mentén 
 állandó nő csökken 

Indokolja válaszát: ...................................................................................................  

..................................................................................................................................  

C) Hogy változik a Reynolds-szám a hőmérséklet növekedésének 
függvényében? Húzza alá a megfelelő választ! 

 állandó nő csökken 
Indokolja válaszát: ...................................................................................................  

..................................................................................................................................  

D) Egyenáramú vagy ellenáramú hőcserélőkre igazak az alábbi állítások? 
Húzza alá a megfelelő választ! 

A hőfelvevő közeg kilépő hőmérséklete nagyobb lehet, mint a hőleadó kilépő 
hőmérséklete. egyenáramú ellenáramú 

A hőfelvevő közeg kilépő hőmérséklete csak megközelítheti a hőleadó kilépő 
hőmérsékletét.  egyenáramú ellenáramú 
Nagyobb a logaritmikus hőmérséklet-különbség értéke. 
 egyenáramú ellenáramú 
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témakör a feladat 
sorszáma 

maximális 
pontszám 

elért 
pontszám

a témakör 
maximális 
pontszáma 

a témakör 
elért 

pontszáma 
1. 16  Teszt 

jellegű 
feladatok 2. 24  

40  

3. 11  

4. 14  

5. 12  

6. 11  

Számítási 
feladatok 

7. 12  

60  

Az írásbeli vizsgarész 
pontszáma 100    

 
 
 …………………………………… 
 javító tanár 
   
   Dátum: ................................. 

 
 
 
 
_____________________________________________________________________________  
 
 

 elért pontszám programba beírt 
pontszám 

Teszt jellegű feladatok   

Számítási feladatok   

 
 
 
 ……………………………………. ……………………………………. 
 javító tanár jegyző 
 
 Dátum: .................................  Dátum: ................................. 
 
 


