
 Fizikai kémia I. szemináriumi ZH 2018.12.17. 

NÉV: …………………………………………………. NEPTUN kód: …………………………… 

Oldja meg az alábbi feladatokat, és a végeredményt írja be erre az eredménylapra. A számolások menetét 

tartalmazó lapokat is be kell adni. Egy lapra több feladat megoldása is kerülhet, átlátható formában. 

Ügyeljen a számolások végeredményénél a mértékegységek megadására! 

A feladatsor 2 oldalas, a maximális elérhető pontszám 100 pont. 

 

1. Számítsa ki 5,00 mol 273,15 K hőmérsékletű és 22,414 dm3 térfogatú etán által kifejtett nyomást 

(a) tökéletes gázként és (b) van der Waals gázként (a = 5,489 L2 atm mol–2, b = 0,0638 L mol–1). R 

= 8,314 J mol–1 K–1. 

(a) p = …………………………………       (b) p = ………………………………… (10 pont) 

 

2. Mekkora a munkavégzés, ha 10,0 mol tökéletes gáz dugattyús hengerben eredeti térfogatának 

ötszörösére tágul? Mennyi a folyamatban felvett hő, továbbá a gáz belső energiájának és 

entalpiájának megváltozása? Kiterjedés közben a hőmérséklet állandó, 20 C. 

   w = …………………………………          q = …………………………………  

U = …………………………………       H = ………………………………… (20 pont) 

 

3. Számítsa ki a benzol hidrogénezésének standard reakcióentalpiáját 25 °C-on a standard égési 

entalpiák ismeretében: benzol: –3268 kJ mol1; ciklohexán: –3902 kJ mol1; hidrogén: –

285,8 kJ mol1. 

            rH
  o 

 = ………………………………… (5 pont) 

 

4. Számítsa ki egy 100 °C-os gőzzel és 70 °C-os kondenzvízzel üzemelő gőzgép Carnot-hatásfokát. 

            η = ………………………………… (5 pont) 

 

5. Határozza meg a 300 K-hez tartozó gőznyomást és számítsa ki a kloroform párolgáshőjét. A 

kloroform egyensúlyi gőznyomásának hőmérsékletfüggését az alábbi táblázat adja meg: 

T /K 272 293 322,3 327 335 

p /(103 Pa) 6,7 20,0 66,7 80,0 106,7 

            p(300 K) = ……………………………     vapH = …………………………… (25 pont) 
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6. Számolja ki a hexánból és vízből álló rendszer egyensúlyi gőzfázisának összetételét 50 °C 

hőmérsékletre. A hexán és a víz nem elegyednek egymással. A hexán egyesúlyi gőznyomása 50 °C-

on 53,2 kPa, a vízé pedig 12,3 kPa. 

            yhexán = …………………………………       yvíz = ………………………………… (10 pont) 

 

7. A kék színű CuSO4.5 H2O kristályok hevítés hatására elveszítik kristályvizüket. Hány fázis (F) 

és komponens (K) van jelen egy olyan hevített tartályban, amelybe csak CuSO4.5 H2O-t tettünk? 

Mennyi a szabadsági fokok száma (Sz)? 

            F = ………………        K = …………………        Sz = ………………… (5 pont) 

 

8. Számítsa ki 25,0 C-on a 0,00050 mol kg–1 molalitású réz(II)-szulfát-oldat ionerősségét és közepes 

aktivitási együtthatóját a Debye–Hückel-határtörvény segítségével (A = 0,509 (mol/kg)½). 

            I = …………………………………       γ± = ………………………………… (10 pont) 

 

9. Számítsa ki a 2 FeCl2 + H3AsO4 + 2 HCl ⇌ 2 FeCl3 + H3AsO3 + H2O reakció 20,0 °C-ra 

vonatkozó egyensúlyi állandóját. A standard redoxipotenciálok a következők: 

E
  o 

(Fe3+/Fe2+) = 0,772 V, az 3

4AsO  + 2H+ + 2e– → 3

3AsO  + H2O elektródfolyamatra pedig 

E
  o 

( 3

4AsO / 3

3AsO ) = 0,630 V. 

            K = ………………………………… (5 pont) 

 

10. Manométert kapcsoltunk kisnyomású nitrogéngázt (M(N2) = 28,0 g/mol) tartalmazó 

üvegbúrához. A gázt kiengedtük egy kicsi lyukon keresztül és a manométerben a folyadékszint 

18,5 s alatt 69,9 cm magasságról 32,1 cm magasságra csökkent. Ha egy fluorozott 

szénhidrogénnel végeztük a kísérletet, akkor ugyanilyen nyomásváltozáshoz 82,3 s-ra volt 

szükség. Számítsa ki az utóbbi gáz moláris tömegét. 

M(fluorozott szénhidrogén) = …………………………………                                     (5 pont) 

 

0-49 pont: elégtelen (1) 

50-69 pont: elégséges (2) 

70-79 pont: közepes (3) 

80-89 pont: jó (4) 

90-100 pont: jeles (5) 


