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9. Rejtvény. Szókereső. (6 pont)
Húzd ki az ábrából az alábbi mértékegységek nevét a lehetséges nyolc irányba (fel,

le, jobbra, balra és átlósan), majd olvasd össze a kihúzatlanul maradt betűket. Egy
mérőeszköz fontos alkatrészét kapod megfejtésül.

A rejtvényt Szőcs Domokos tanár készítette.

10. Írj le részletesen egy házilag elkészíthető vagy összeállítható kísérletet (melyet
otthon ki is próbáltál), mellyel a hatás és a visszahatás elvét tudod bizonyítani! (5 pont)

A kérdéseket összeállította a verseny szervezője: Balogh Deák Anikó tanárnő,
Mikes Kelemen Líceum, Sepsiszentgyörgy

f
r
eladatmegoldok 
ovata

Kémia

K. 364. Egy főző pohárban 100cm3 ólom(II)-nitrát oldat található. Az oldatba egy
alumínium lemezt helyeznek, amelynek a tömege 5,67g-al változott annak eredménye-
ként, hogy az oldat teljes ólomion mennyisége átalakult. Határozd meg a pohárba öntött
oldat eredeti ólomsó töménységét!

K. 365. 90% tisztaságú kálium-klorátból 100g-ot addig hevítenek, míg a tömege
70g lesz. Állapítsuk meg a hőbontás hatásfokát és a termékelegy tömegszázalékos ösz-
szetételét, feltételezve, hogy  a sóban levő szennyeződések hőállók !

K. 366. 29,75 g CaO, MgO elegy 10,5 g magnéziumot tartalmaz. Mekkora az oxi-
dok mólaránya az elegyben?

K. 367. Két elem mindegyikéből azonos anyagmennyiséget keverünk össze. A ke-
verék átlagos moláris tömege 53,5 g/mol. Ha az egyik elemből kétszer annyi anyag-
mennyiséget veszünk, mint a másikból, a keverék átlagos moláris tömege 53 g/mol.

a) Határozd meg, hogy melyik két elemről van szó!
b) Milyen hasonlóság van a két elem között?
c) Milyen anyagmennyiség arányban kell összekevernünk őket, hogy átlagos moláris

tömegük 53,125 g/mol legyen?

K. 368. A hidrogén-klorid-gáz nagyon jól oldódik vízben. Számítd ki, hogy
a) hány tömeg%-os  20°C hőmérsékleten a telített sósav ? (20°C-on és 0,1 MPa

nyomáson 100 g víz 72,1 g hidrogén-kloridot old.)
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b) hány tömegszázalékos 40°C hőmérsékleten a telített sósav? (40°C-on és 0,1 MPa
nyomáson 100 g víz 63,3 g hidrogén-kloridot old.)

c) hány dm3-rel kevesebb gáz oldódik 100 gramm vízben 40°C-on, mint 20°C
hőmérsékleten?

K. 369. 6,578 gramm cink-karbonátot és cink-oxidot tartalmazó keveréket felol-
dunk 200 cm3 2 mol/dm3 koncentrációjú, ρ = 1,033 g/cm3 sűrűségű sósavban. A reak-
cióban keletkező standard állapotú gáz térfogata 490 cm3.

Számítsa ki a keverék tömeg%-os összetételét!
Hány tömeg%-os a reakció után az oldat sósavra, illetve cink-kloridra nézve?

K. 370. Híg kénsavoldat grafit elektródok közötti elektrolízisekor durranógáz ke-
letkezik. Hány dm3 standard állapotú durranógáz keletkezik, ha 250,00 gramm 5
m/m%-os ρ= 1,032 g/cm3 sűrűségű kénsavat addig elektrolizá lunk, amíg az oldat 5,8
m/m%-os lesz (sűrűsége1,037 g/cm3) ? Az elektrolízis befejezésekor hányszorosára nő
az oldatban a hidrogénion-koncentráció?

K. 371. Nitrogén- és hidrogéngázt tartalmazó edényben reakciót indítunk meg.
Amikor az egyensúly beáll, a mérésekből megállapítható, hogy a kiindulási gázelegy
állapotával megegyező állapotban az egyensúlyi gázelegy térfogata 79,00 %-a a kiindulási
gázelegy térfogatának. Az egyensúlyi gázelegy átlagos moláris tömege. 18,99 g/mol.

Add meg, hogy milyen arányban volt jelen a kiindulási gázelegyben a nitrogén és a
hidrogén! Számítsd ki továbbá, hogy hány százaléka alakult át a nitrogénnek és hány
százaléka a hidrogénnek!

K. 372. Etanol-víz elegy alkoholtartalmát kálium-permanganátta l határozzák meg
kénsavas közegben. A kiegészítendő egyenlet:

KMnO4 + H2SO4 + CH3-CH2-OH = K2SO4 + MnSO4 + CH3COOH + H2O
10,00 gramm vizsgálandó anyagot kimérünk, és belőle 250,00 cm3 oldatot készítünk.

Ebből a törzsoldatból 10,00 cm3-t kénsavas savanyítás után 0,05 mol/dm3 koncentráci-
ójú KMnO4-oldattal megtit rálunk. A titrálásra 19,60 cm3 mérőoldat fogy.

Számítsd ki, hogy hány tömegszázalék alkoholt tartalmaz a vizsgálandó anyag!

A K. 367. – K. 372.  feladatok
az Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny 2002-es erdélyi selejtezőjének feladatai

Fizika

F. 265. α=450-os lejtő felületén, a lejtő élével β=300-os szöget bezáró, súrlódás-
mentes vájat található. A vájat h  magasságában található pontjából egy kis test
kezdősebesség nélkül indul el.

A test 2s múlva érkezik a lejtő aljára. Milyen magasról indult a test?

F. 266. Zárt edényben µ1 és µ2 móltömegű gázak ρ sűrűségű keveréke található T
hőmérsékleten és p nyomáson.

Határozzuk meg az edényben a nyomást, változatlan hőmérséklet esetén, ha a 2-es
gáz tömegét a felére csökkentjük!

F. 267. l oldalhosszúságú négyzet minden csúcsában q pontszerű töltés található.
Határozzuk meg a töltéselrendeződés potenciális energiá ját!
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F. 268. Egyenlő oldalú prizma törőélével párhuza-
mosan síktükröt helyezünk el úgy, hogy a tükör síkja α
szöget zár be a prizma alapjával (Wadsw ort-rendszer).
A prizmán minimális eltéréssel halad át fénysugár.
Határozzuk meg az eltérési szöget!

α

A

F. 269. 1,5 km/s sebességű hidrogén atomokból álló nyaláb merőlegesen esik vé-
kony réssel ellátott rekeszre. A rekesztől 2 m-re ernyőt helyezünk el. A határozatlansági
reláció segítségével becsüljük fel a rés szélességét, hogy képe az ernyőn a legkisebb
legyen.

Informatika

2002. január 19-én zajlott le Kolozsváron a Nemes Tihamér Számítástechnikai Verseny Erdélyi
fordulója. Itt közöljük a III. kategória (XI-XII. osztály) feladatait:

1. feladat: Villamos
Egy négyzetrács-szerkezetű városban különleges villamosok közlekednek, ugyanis

olyan pályán járnak, amelynek a négyzet alakú elemeit el tudják forgatni. Az elemek a
következők:

0:  1: 2:

3: 4:

Minden elem négyféle helyzetben állhat:
0: az ábrán látható módon 1: 90 fokkal jobbra elforgatva
2: 180 fokkal jobbra elforgatva 3: 270 fokkal jobbra elforgatva

Írj programot (VILLAMOS.PAS, VILLAMOS.C vagy VILLAMOS.CPP néven),
amely megadja, hogy a villamos egy adott helyről egy másikra minimálisan hány lépés-
ben (azaz a kezdőhelyet nem számítva hány elem érintésével) juthat el, illetve minimáli-
san hány lépésben juthat el akkor, ha azt az elemet, amelyen éppen áll, el tudja forgatni
jobbra 90 fokkal! (Figyelem: a forgatás is lépésnek számít. Ugyanaz az elem több lépés-
ben többször egymás után is elforgatható jobbra 90 fokkal.)

A VILLAMOS.BE állomány első sorában a négyzetrács sorainak (1≤N≤100) és osz-
lopainak (1≤M ≤100) a száma van. A következő N sorban soronként M számjegy-pár
(két szorosan egymás mellé írt számjegy) található egy-egy szóközzel elválasztva; mind-
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egyik sor a négyzetrács egy sorát írja le. A négyzetrács minden elemét a fenti ábrán
megadott azonosító számból és az elforgatás kódjából álló számjegy-párral adjuk meg.

A bemenő állomány utolsó sorában négy egész szám van: a kezdőhely sor- és osz-
lopindexe, valamint a célhely sor- és oszlopindexe.

A VILLAMOS.KI állomány első sorába azt a
minimális lépésszámot kell írni, amely elegendő
ahhoz, hogy a villamos eljusson a kezdőhelyről a
célhelyre; a második sorba pedig ugyanezt a számot
abban az esetben, ha a villamos elforgathatja azt az
elemet, amelyen éppen áll vagy áthalad. A lépés-
szám legyen –1, ha nem lehet eljutni a kezdőhelyről
a célhelyre!

Példa:
VILLAMOS.BE VILLAMOS.KI
4 5 10
00 21 00 00 13 6
20 40 20 20 32
11 20 00 00 21
40 20 20 32 33
1 2 4 1

Megjegyzés:
Út az 1. esetben: (1,2),(2,2),(2,3),(2,4),(2,5),(3,5),(4,5),(4,4),(4,3),(4,2),(4,1)
Út a 2. esetben: (1,2),(2,2),(2,1),fordít,(3,1),fordít,(4,1)

2. feladat: Mozgat
Minden szövegszerkesztővel végezhető kivágás-beszúrás művelet. Minden művele-

tet egy A, B, C számhármas ír le, ami azt jelenti, hogy a szöveg A-tól B-ig terjedő sorait
(A-t és B-t is beleértve) kivágjuk, és beszúrjuk a C-edik sor mögé. (Az A, B és C sor-
számok a művelet elvégzése előtt értendők.)

Egy N sorból álló szövegre K-szor alkalmazunk kivágás-beszúrás műveletet. Írj
programot (MOZGAT.PAS, MOZGAT.C vagy MOZGAT.CPP néven), amely kiszá-
mítja, hogy

– a szöveg első 10 sora hova került a műveletek elvégzése után;
– az eredeti szöveg mely sorai kerültek az első 10 sorba a műveletek hatására.

A MOZGAT.BE állomány első sora két (szóközzel elválasztott) egész számot tartal-
maz: az első a szöveg sorainak a száma N (10≤N≤1000000), a második pedig a
műveletek száma, K (1≤K≤1000). A további K sor mindegyikében (egy-egy szóközzel
elválasztva) három egész szám van: A, B és C, amelyek egy-egy műveletet írnak le. A
számokra teljesülnek a következő egyenlőtlenségek: 1≤A≤B≤N, továbbá 0≤C<A vagy
B≤C≤N. Ha C=0, akkor a kivágott szöveget az első sor elé kell beszúrni.

A MOZGAT.KI állomány két sorába 10-10 számot kell írni egy-egy szóközzel elvá-
lasztva. Először azoknak a szövegsoroknak a sorszámát kell felsorolni, ahová az eredeti
szöveg első 10 sora került a műveletek hatására. Azután az eredeti szöveg azon sorainak
a sorszámát kell felsorolni, amelyek a műveletek hatására az első 10 sorba kerültek át.
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Példa:
MOZGAT.BE MOZGAT.KI
1000 4 805 2 3 806 807 808 809 810 115 1
1 9 10 10 2 3 390 391 392 393 394 395 396
3 4 1
300 500 9
100 900 3

3. feladat: Ütemezés
Mekk Elek ezermester népszerű vállalkozó, sokan keresik fel megrendelésekkel.

Minden megrendelt munkának ismeri a kezdési és a befejezési idejét. A mester a kö-
vetkező évre szóló megrendelések közül a lehető legtöbbet akarja elvállalni, de egyszerre
csak egy munkán tud dolgozni.

Írj programot (UTEMEZ.PAS, UTEMEZ.C vagy UTEMEZ.CPP néven), amely
meghatározza a munkák egy lehető legnagyobb elemszámú részhalmazát úgy, hogy az
összes kiválasztott munka elvégezhető legyen.

Az UTEMEZ.BE állomány első sora a megrendelések N számát (1≤N≤10000) tar-
talmazza. A következő N sor mindegyike két pozitív egész számot tartalmaz, a megren-
delt munka K kezdési, illetve B befejezési idejét (1≤K≤B≤365), tehát a J-edik munkát az
állomány J+1-edik sora írja le.

Az UTEMEZ.KI állomány első sorában a kiválasztott munkák M száma legyen. A
második sorba M számot, a kiválasztott munkák sorszámát kell írni egy-egy szóközzel
elválasztva, tetszőleges sorrendben. Ha több megoldás is van, közülük egy tetszőlegeset
kell kiírni.

Példa:
UTEMEZ.BE UTEMEZ.KI
6 3
2 3 6 3 4
2 4
5 7
3 4
2 2
1 2

4. feladat: Tükörszó
Egy szót tükörszónak nevezünk, ha balról és jobbról kiolvasva betűről betűre meg-

egyezik. (Tehát minden egybetűs szó tükörszó.) Minden szóban található tükörszó,
amin azt értjük, hogy ha kitörlünk belőle betűket, akkor tükörszót kapunk.

Írj programot (TUKOR.PAS, TUKOR.C vagy TUKOR.CPP néven), amely megha-
tározza egy adott szóban található leghosszabb tükörszó hosszát!

A TUKOR.BE állomány egyetlen sorában egy legfeljebb 100 karakterből álló S szó van.
A TUKOR.KI állományba egyetlen számot kell írni: az S szóban található leg-

hosszabb tükörszó hosszát.

Példa:
TUKOR.BE TUKOR.KI
abbakabadara 5
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Megoldott feladatok

Kémia (Firka 5/2001-2002)

K. 354.1mol AlCl3-ban 0,75mol Al35Cl3 és 0,25mol Al37Cl3 van, akkor a 4 mólnyi
AlCl3-ban   a neutronok száma: 4⋅6⋅1023(3⋅0,75⋅18 + 3⋅0,25⋅20 + 14)=1,674⋅1026

K. 355.
CaCO3 + 2HCl  → CaCl2 + H2O + CO2
MCO2 = 44g/mol; MCaCO3 = 100g/mol
A 10drb tojáshéjban 1mol CaCO3 volt, amely a tömeg 93%-a, akkor a 10 tojáshéj

tömege:
100g tojáshéj.......... .93gCaCO3
x.......... ..... ..... ...... ..... .100gCaCO3 x 107,5g,
tehát 1 tojáshéj tömege 10,75g

1 tojásban  0,1mol CaCO3, ezért 0,1mol Ca van, aminek a tömege 4g.
10,75g tojáshéj.....4 g Ca
100g.......... ..... ...... ...x=37,2g

1mol CaCO3 reakciójakor 1mol CaCl2 keletkezett, aminek a tömege 111g.
1ml old.......... ..0,18 gCaCl2
V......... ..... ..... ....111 g         ahonnan V=616,67ml

K. 356.
NaCl   + AgNO3 → AgCl + NaNO3
  m     x
CaI2 + AgNO3 → 2AgI + Ca(NO3)2
  m y

      
x/y = 1,529         nAgCl/nAgI = 2,51

K. 357.
mFe + mAl + mAg =12g
Al + NaOH + 3H2O  → 3/2H2 + Na[Al(OH)4]

27gAl........ ...3/2⋅22,4dm3 H2
mAl...............6,72dm3                mAl = 5,4g,
ami 0,2 mol alumíniumnak felel meg.

Fe  + 2HCl → H2 + FeCl2 8,96-6,72 = 2,24dm3 (0,1mol) H2 keletkezett, ez
0,1mol, amit a reakció egyenlet alapján  0,1 mol vassal (tömege 5,6g) való reakció ered-
ményezett.

Al + 3HCl →3/2H2 + AlCl3 mAg  =  mötv. - mFe - mAl  = 1g
12g ötv. ..........1gAg
100g.......... ..... ...x = 8,33g
A szükséges HCl mennyiség  nHCl  = 2nFe + 3nAl ;  0,2+ 0,6= 0,8mol
1000ml old.  ..........2 molHCl
      V           ..........0,8 mol         V=400ml



258 2001-2002/6

Fizika (Firka 5/2000-2001)

F. 246. A rövidség kedvéért jelöljük az 1. ábrán az R1, R2, R3 ellenállásokból képzett
oldaléleket 1, 2, 3-al.

A be- illetve kimenő teljes áramerősség legyen I.

Szimmetria okokból az A pontról távozó, illetve a B pontban találkozó
áramerősségek az azonos ellenállásokban megegyeznek és jelöljük Ik-val (k=1,2,3)

A többi Rn ellenálláson az áramerősség legyen 'Ik  (k=1,2,3)
Kirchhoff első törvénye alapján
I=I1+I2+I3 (1)
I1= '

2I + '
3I

I2= '
1I + '

3I (2)

I3= '
1I + '

2I

Az (1) és (2) rendszerből következik:
'
1I =1/2(I2+I3-I1)
'
2I =1/2(I1+I3-I2) (3)
'
3I =1/2(I1+I2-I3)

Ha a két végpontbeli feszültséget U-val jelöljük, akkor az ACDB út mentén:
U=I2R2+ '

1I R1+I3R3

Alkalmazva a (2)-es összefüggéseket és a többi útvonalat is használva:

U= '
1I (R1+R2+R3)+ '

2I R3+ '
3I R2

U= '
1I R3+ '

2I (R1+R2+R3)+ '
3I R1 (4)

U= '
1I R2+ '

2I R1+ '
3I (R1+R2+R3)

A (4) lineáris egyenletrendszert megoldva:

))((
)(

133221321321

321'
1 RRRRRRRRRRRR

URRR
I

+++++
+

= ...stb. (5)
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felhasználva (2)-t:

))((
]2)([

133221321321

32321'
1 RRRRRRRRRRRR

URRRRRI
+++++

++= ...stb. (6)

Az eredő ellenállás:

 
)( 321

III
UR

++
=         alapján (6) segítségével







++
+++=

313221

321
3214

1
RRRRRR

RRRRRRR (7)

Az adott értékek alapján Ω=
11
18

R ; I1=17A; I2=14A; I3=13A; '
1I =5A; '

2I =8A; '
3I =9A

A szerző megoldásai

A előző számban közölt F. 238. feladat (4) képlete helyesen:
( ) ( )

( )λ
λλλ

+
++++=

13
212

0
bar

hírado

A Microsoft a DVD+RW újraírható formátumot választotta a versenyző típusok
közül, amelyet operációs rendszerében szoftverrel és technikai dokumentációval is
támogatni fog. Az évente megrendezett Window s Hardw are Engineering Conference
(WinHEC) alkalmával bemutatott prezentáció szerint a DVD+RW helyet kap a
következő, jelenleg Longhorn kódnéven futó Windowsban, s így minden esélye meg-
van, hogy adattárolási szabvánnyá váljon. Az 500 dollár körüli áron árult DVD+RW-
készülékeket a Hew lett-Packard, a Dell Computer, a Mitsubishi Chemical, a Philips
Electronics, a Ricoh, a Sony, a Thomson Multimedia és a Yamaha támogatja. A konku-
rens DVD-RW formátumot támogató DVD Forum nem működik együtt a Microsoft-
tal. Elemzők rámutatnak, ez nem jelent semmit, a Microsoft támogatja a DVD-RAM
formátumot is, amelyet azonban a vásárlók az eladási adatok szerint nem kedvelnek.

A másolt zenék elleni harcban a kiadók a védett CD-lemezekben látják a megoldást.
A BMG, a világ öt legnagyobb lemezkiadójának egyike hétfőn bejelentette, hogy a kriti-
kusoknak, viszonteladóknak és a szakmabeli közönségnek megjelenés előtt kiadott
promóciós CD-ket is műszaki védelemmel látja el. A világ nagy lemezkiadói alkotta
ötösfogat (Vivendi Universal, Sony Music, EMI Group, Warner Music és a BMG) azt
reméli, a lemezeken alkalmazott védelmi eljárások elejét veszik a CD-k „rippelésének”,
vagyis a zenei anyag könnyen kezelhető, csereberélhető MP3-as formátumba másolásá-
nak. A BMG bejelentette, hogy a legtöbb védett CD-lemeze a zeneszámok két példá-


