
 

 

Gyakorló feladatok a Halmazállapot-változások témakörhöz 

 
A feladatok megoldása a feladatok után található  
 
1. Hogyan magyarázható az olvadás? 
2. Hogyan magyarázható a párolgás? 
3. Hogyan magyarázható a forrás? 
4. Mitől függ a párolgás mértéke? 
5. Mitől függ egy anyag forráspontja? 
6. Miért használnak a háziasszonyok előszeretettel kuktát? 
7. Magas hegyeken alacsonyabb vagy magasabb a víz olvadáspontja? Miért? 
8. Írj példákat párolgásra a mindennapi életünkből! 
9. Írj példákat lecsapódásra a mindennapi életünkből! 
 
Az alábbi feladatokhoz szükséges adatok: 
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10. 20 dkg -16 ºC-os jeget szeretnénk teljesen elolvasztani. Mennyi hőt kell közölnünk ehhez 

a jéggel? Mennyi ideig tart ez egy 1200 W-os főzőlapon? 
 
11. 40 dkg -18 ºC-os jeget alakítunk 42 ºC-os vízzé. Mennyi hőt kell ehhez közölnünk a 

jéggel? Mennyi ideig tart ez egy 1500 W-os főzőlapon? 
 
12. Mennyi hő szabadul fel, ha fél kg 40 ºC-os víz teljesen megfagy? 
 
13. Béla 4 dl 90 ºC-os teát szeretne – 18 ºC-os,  7 g-os jégkockákkal lehűteni. Hány ºC-ra hűl 

le a tea, ha 15 jégkockát dobunk bele? 
 
14. Hány -20 ºC-os, 7 g-os jégkockát kell beledobnunk fél liter 26 ºC-os ásványvízbe, hogy 

hőmérséklete 12 ºC-ra hűljön le? 
 
15. Mennyi hőt kell közölnünk 1,5 liter 21 ºC-os vízzel, hogy teljesen elforraljuk? Mennyi 

ideig tart ez egy 1800 W-os főzőlapon? 
 
16. Mennyi hő szabadul fel, ha 4 dl 100 ºC-os vízgőz 60 ºC-os vízzé alakul? 
 
17. 200 g 100 ºC-os vízgőzt vezetünk 2,5 liter 18 ºC-os vízbe. Mekkora a kialakuló közös 

hőmérséklet? 
 
18. Hány g 100 ºC-os vízgőzt kell bevezetnünk 2 liter 25 ºC-os vízbe, hogy az 60 ºC-ra 

melegedjék fel? 
 
 
Megoldások: 
 
10. Q = 74,72 kJ; t = 62,27 s ; 11. Q=221,68 kJ ; t = 147,8 s ; 12. Q = 254 kJ ; 13. 
T = 52,58 ºC ; 14. m = 0,068 kg ; 15. Q = 3887,7 kJ ; t = 2159,83 s ; 16. Q = 971,2 kJ ; 17. 
T = 63,93 ºC ; 18. m = 0,121 kg 


