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Tények, érdekességek az informatika világából 

Közmondások programnyelven 
 /* Addig jár a korsó a kútra... */  

 while(state(Korso) != _BROKEN ) go(Korso, &Kut); 

 /* Ki mint vet, úgy arat */  
 set_quality(Aratas, get_quality(Vetes)); 

 /* Ajandék lónak... */  
 if(origin(Horse) == _SOUVENIR) Allow_Look_At.Teeth = 0; 

 /* Soha ne a falu legszebb lányát vedd feleségül! */  
 if(bride_ID == 

most_beautiful(GetAllGirls(_THIS_VILLAGE))) exit(-1); 

 {Ki korán kel, aranyat lel} 
 if TimeToInt(Wakeup.Time) < 

TimeToInt(StrToTime("06:00:00")) then 
    AddToList(UserLoggedIn.FoundItems, Gold); 

 {Nézd meg az anyját, vedd el a lányát} 
 function May_I_Marry_Her(Girl: TGirl): boolean; 
 begin 
   with Girl.Mother do 
     May_I_Marry_Her := ((Body.Qality = "attractive") 

and 
    (face.Quality = "beautiful")); 
 end; 

 {Aki másasnak vermet ás az a sírásó}  
 type 

   TEmployed = class(THuman) 
     Job: string[30]; 
     procedure OnGraveDigging(Sender: Tobject); 
   private 
   { Private declarations } 
   public 
   { Public declarations } 
   end; 
  
 procedure TEmployed.OnGraveDigging(Sender: Tobject); 
 begin 
   Sender.Job:="GraveDigger"; 
 end; 

 {Egyszer volt Budán kutyavásár}  
 const 
   Num_Of_Dog_Buying_In_Buda = 1; 

 /* Sok lúd disznót gyöz */  
 uses animals; 

  
 var lud, diszno: TAnimal; 
  
 procedure Attack(A, B: TAnimal; NumA, NumB: word); 
 begin 
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   if NumA*A.Strength > NumB*B.Strength then 
write(A.Caption) 

   else if NumA*A.Strength < NumB*B.Strength then 
write(B.Caption) 

        else write('Nobody'); 
   writeln('Won'); 
 end; 
  
 begin 
   Lud.Caption:='Lúd'; 
   Lud.Strength:=10; 
   Diszno.Caption:='Disznó'; 
   Diszno.Strength:=540; 
   Attack(Lud, Diszno, 1, 1); 
   Attack(Lud, Diszno, 20, 1); 
   Attack(Lud, Diszno, 60, 1); 
 end. 

o F9 (Run) 
o Result: 

 Disznó Won. 
 Disznó Won. 
 Lúd Won. 

 
 

A zsonglőrködés fizikája 
 

Mottó: Meggyőződésem, hogy a tudomány szakmákra, szakterületekre való felosztása az osztályozó 
emberi elme ugyan szükségszerű, de mesterséges terméke. A természet nem ismeri az ilyen szakosítást.  

Szalay Sándor-atomfizikus 
 

A matematika csupán számokkal való zsonglőrködés, a fizika képletekkel való bűvész-
kedés, a kémia meg csak kémcsövekben való kotyvasztás.- szokták mondani. E mondás 
tehát magát a zsonglőrködést a matematikához köti. Ezt erősíti az alábbi [1]-ből vett fel-
adat és annak megoldása is. 

 

F.60. Jani és Juliska édesapja szomorúan bandukolt haza, ugyanis nem tudott venni egyebet, 
mint két darab tojást. Bánatában elgondolkodott, így eltévesztve az utat, egy olyan régi fahídhoz ért, 
amelyre ki volt írva, hogy 70 kg-nál nagyobb tömeget nem bír el. Elgondolkozott a jó öreg: 

- Én pontosan 69,950 kg tömegű vagyok, a tojások meg egyenként 50 g tömegűek. Még ezt a két 
tojást sem tudom épségben hazavinni gyermekeimnek – búslakodott szomorúan. 

Hamarosan azonban mentő ötlete támadt, és épen hazavitte a két tojást anélkül, hogy a híd le-
szakadt volna pontosan egyszer haladt át a hídon, és senki sem segített neki. Vajon hogy tette ezt? 

Matematikai megközelítés 
A hivatkozott folyóirat megfejtése: „Egy kis humorral, és az apuka részéről egy kis kéz-

ügyességgel, úgy jár el, mint a cirkuszban: amíg a hídon halad át, felváltva fel-fel dobja 
(és persze ki is fogja) az egyik tojást (zsonglőrködik), így a kezében mindig csak egy 50 g-
os tojás van, és a 69,950 kg saját tömegével éppen 70 kg ,,halad át” a hídon [1, 257. ol-
dal.].” 


