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A bambusz 
A fűfélék családjába tartozó növény, amelynek 1200 fajtáját ismerik. A távol-keleti 

országokban az istenek ajándékának tekintik. Minek tulajdonítható ez az értékelése? 
Tarackos, indás ( bizonyos fajainak gumós) a gyökérzete, könnyen benépesíti termő-

területét, gyorsan fejlődő, nagy magasságú növény. Magassága 20 – 30m, Délkelet-
Ázsiában a 40m-t is eléri. Környezetminőségi szempontból jelentős tulajdonsága, hogy 
négyszer annyi oxigént termel mint más növény, s ugyanakkor sokkal több szén-
dioxidot köt meg. Rostjai hosszabbak mint a farostok. E tulajdonságai alapján nagyon 
alkalmas építőanyagnak, sporteszközök gyártására, biomassza termelésre és papírgyár-
tásra. Telepítése után 2-3 évre 1ha-ról 50t termelhető ki, amiből 30t papír nyerhető. Ez 
a hozam évenként nő, kb. 5 év után állandósul 90t/ha értékkel, amiből 40-50t papír 
állítható elő. Mivel rostjai hosszúszálúak, erősebb papír készíthető belőle mint a fákból. 
A cement csomagolásához alkalmazott papírzsákokat is bambuszrostokból gyártják. 

Az kiirtott őserdők helyére eukaliptuszt, s újabban bambuszt telepítenek. Az euka-
liptusz hátránya a bambusszal szemben, hogy magvai olyan mérgeket termelnek (bizo-
nyos fenol-származékok), melyek megakadályozzák más növényi magvak csírázását, s 
ugyanakkor vágási fordulója is nagy, 30év.  
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K. 456. Mekkora a relatív molekulatömege annak a gáznak, amelynek a normálál-
lapotban mért sűrűsége 3,17g/dm3 ?

Lehet-e ez a gáz szénhidrogén? Indokold a választ! 
 
K. 457. 5%m/m töménységű kénsavoldathoz 120mL 10%m/m-os nátrium-

hidroxid oldatot töltve semleges kémhatású elegyet kaptak.  
Mekkora volt a savoldat térfogata, ha sűrűsége 1,15g/cm3 ?

K. 458. Propánt oxigénnel 1:10 térfogatarányban kevertek egy zárt edényben, a ke-
verék nyomása 1atm volt 25oC hőmérsékleten. A keveréket meggyújtották. A reakció 
lejátszódása után az edénybe annyi 20%m/m  kalcium-hidroxid oldatot csepegtettek, 
míg megszűnt a csapadékképződés. A csapadékot leszűrték, szárítás után a tömege 
15,0g volt.  

Mekkora volt az edény térfogata, amelyben az égés történt?  
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Fizika 
F. 321.  M tömegű és R sugarú, henger alakú csövet vízszintes asztallapra állítsunk. 

A csőbe két azonos, m tömegű és r sugarú (R/2 < r < R) gömböt teszünk.  
Határozzuk meg az M/m arány legnagyobb értékét, amelynél a henger alsó széle el-

válik az asztaltól. 
 
F. 322.  V térfogatú szilárd test 0 0C hőmérsékleten egy folyadék felszínén úszik 

úgy, hogy a folyadék feletti részének térfogata v. Mekkora hőmérsékleten merül a test 
teljes egészében a folyadékba?  

A test térfogati hőkitágulási együtthatója  γ1=3,3⋅10-5 fok-1, a folyadéké γ2=8,5⋅10-4 
fok-1 és v/V = 0,02. 
 

F. 323.  A C1, C2, C3 kapacitású kondenzá-
torokat az ábrán látható módon kapcsoljuk az 
E1 és E2 elektromos feszültségű áramforrások-
ra. Határozzuk meg mindegyik kondenzátor 
töltését. 
 

C1 C2

C3

+ +– –

E1 E2

F. 324.  f gyújtótávolságú gyűjtőlencse optikai főtengelyével párhuzamos fénynya-
láb érkezik. A lencsétől mekkora távolságra kell elhelyezni egy R görbületi sugarú dom-
ború tükröt, hogy a visszavert nyaláb sugarai, miután újból áthaladtak a lencsén, annak 
tárgyoldali gyújtópontjában gyűljenek össze? 

 
F. 325.  Határozzuk meg egy Ni antikatodú röntgencső elektródjaira kapcsolt U fe-

szültséget, ha tudjuk, hogy a Ni Kα vonalának hullámhossza és a folytonos spektrum 
hullámhossza közötti különbség 8 pm. 

A Ni atomszáma Z=28 és K sorozatának árnyékolási állandója σ=1. 

Megoldott feladatok 

Kémia 
Firka 3/2004-2005 
 
K.448. 
Tudott, hogy egy mólnyi anyag (6·1023 részecske: atom, molekula, ionpár, az anyag 

természetétől függően) tömege akkora, mint a grammban kifejezett atomtömege, illetve 
molekulatömege, tehát: 

 M …………..6· 1023 atom 
 135g…………..1024 atom  ahonnan M = 81,0    
 A bróm elemnek van két izotópja, a 79Br és a 81Br.  
Tehát a feladat feltételei szerint a 81-es tömegszámú atom a bróm elem atomja. 
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K. 449. 
A standard körülmény: 25oC hőmérséklettel és 1atm nyomással jellemezhető. Ilyen 

állapotú gáznak egy mólnyi mennyisége 24,5dm3 térfogatot foglal el (az általános gáztör-
vény segítségével kiszámítható: V·p = υ·R·T ) 

A sűrűség  az egységnyi térfogatú anyag tömegével egyenlő, ezért írható: 
1m3 ……………….1.63kg 
24,5dm3 /mol………Mg                     M = 39,9g/mol   
Atomtömeg táblázatot használva, megállapítható, hogy ekkora moláros tömege az 

Ar nemesgáznak van. 
 
K. 450. 
A klór és nátrium reakciójának egyenlete (Cl2 + 2Na = 2NaCl) alapján egy mólnyi 

klórral két mólnyi nátrium reagál: 
24,5dm3 Cl2 ………2· 23gNa 
 V      ………………5,52              V = 2,9dm3 Cl2
K.451. 
Azonos állapotú, egyforma nagyságú térfogatban azonos anyagmennyiségű gáz ta-

lálható függetlenül a gáz anyagi minőségétől (Avogadro törvénye alapján). Ezért a gázok 
térfogataránya megegyezik az anyagmennyiségek arányával. Mivel a feladatban  említett 
gázok moláris tömegei: MCH4 = 16g/mol, MO2 = 32g/mol, írható: 

(8· 16 + 5· 32)g gázelegy ……8·16g CH4
100 g gázelegy……………x               x = 44,44g CH4

Tehát a gázelegy 100-44,44 = 55,56% oxigént és 44,44% metánt tartalmaz. 
 
K. 452. 
A kérdés megválaszolásához értelmeznünk kell a sűrűség, a pH és a tömegszázalé-

kos koncentráció fogalmát.  
ρ = m/V  pH = -log[H+] C% = oldott anyag tömege/oldat tömege⋅100 
A sósav a hidrogén-klorid vizes oldata, amelyben a molekulák disszociálva vannak (a 

sósav erős sav), ezért az oldatban a H+ - ionok koncentrációja egyenlő a sav koncentrá-
ciójával. 

100g old.  ………  8g HCl 
1,o4g    ………….x = 8,32/100 g  …….. 1cm3 oldatban 
A pH meghatározásához moláros koncentrációra van szükség. Mivel M HCl = 36,5, 

az 1L oldatban  83,2/36,5 = 2,28 mol oldott HCl van. Ezért az oldatra jellemző
pH = -log2,28 = -0,35 (az 1mol/L töménységű egybázisú erős sav pH-ja 0, az ennél 
töményebb oldatban 1-nél nagyobb a hidrogén-ion koncentráció, ezért lesz a pH nega-
tív értékű)

K. 453. 
Az ecetsav gyenge sav, vízzel való reakciója egyensúlyra vezető folyamat, ezért olda-

tában a H+ koncentrációja kisebb, mint a sav névleges koncentrációja: 
CH3-COOH + H2O � H3O+ + CH3-COO- MCH3COOH = 60g/mol 
C-x              x         x   
α% = x/C⋅100        C = 6/60 = 0,1mol/L  
x = α .C = [H3O+] = 0,1.0,02 = 2.10-3 mol/L 
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Informatika 
 
2004. május 15-én a kézdivásárhelyi Nagy Mózes gimnáziumban megtartották a Datas-NMG 

megyeközi informatika versenyt. A versenyt két kategóriában szervezték meg: IX-X. osztályosoknak, 
illetve XI-XII. osztályosoknak. 

Ebben a FIRKA számban Szabó Zoltán, a szászrégeni Petru Maior iskolaközpont informati-
katanára által adott megoldási útmutatókat közöljük a XI-XII. osztályosok számára. 
 

1. A Láda feladat megoldása 
1. (lassú) megoldás: permutáció generáló program segítségével (visszalépéses algo-

ritmus), minden permutációt kigenerálunk és megszámoljuk azokat, amelyek a feladat 
követelményeit teljesítik. 

 
2. (nem tökéletes) megoldás: A rendelkezésünkre álló versenyzési idő függvényé-

ben, a visszalépéses algoritmus megtalált eredményeit egy tömbben tároljuk azokkal 
együtt, amiket papíron is le tudtunk vezetni. Így pontvadászattal, esetleg a társaink elé 
kerülhetünk. 

 
3. rekurzív (matematikai) megoldás: 
Jelöljük l(n,p)-vel az „n ládából csak p láda látható” esetek számát. 
A sorozat legnagyobb eleme után már egyetlen elem sem látható. Tekintsük a 8 

elemű permutációkat: 
Pl. 1,5,3,8,4,2,7,6 permutációból csak 3 elem látható, éspedig: 1,5,8, tehát ez a per-

mutáció a „8 ládából csak 3 látható” esetet fogja gazdagítani l(8,3)-at. 
Ahhoz, hogy  8 ládából 3 látható legyen, a következő esetek állhatnak fenn: 
 

a) �� 8 ����� - típusú esetek száma   
b) ��� 8 ���� - típusú esetek száma 
c) ���� 8 ��� - típusú esetek száma 
d) ����� 8 �� - típusú esetek száma 
e) ������ 8 � - típusú esetek száma 
f) ������� 8  - típusú esetek száma 

 
Ki fogjuk számolni a c. pontnál az esetek számát: ���� 8 ���. Ahhoz, hogy 

összesen 3 láda látszodjon a 8-ból, az első négyből 2 kell látszodjon – l(4,2) -, míg a 8 
után bármilyen permutáció megfelel, hiszen láthatatlan elemekről van szó – 3!=6 –. 
Felhasználva a rendelkezésünkre álló 7 elem minden lehetséges módon való kombiná-
cióját, felírhatjuk az ilyen típusú esetek számát: C74* l(4,2)*3! 

Ahonnan a-f eseteket összegezve kapjuk:  
l(8,3)= C72* l(2,2)*5!+ C73* l(3,2)*4!+ C74* l(4,2)*3!+ C75* l(5,2)*2!+ C76* l(6,2)*1!+ C77* l(7,2)*0! 
a fenti rekurzív képletet általánosíthatjuk n-re és p-re: 
 

l(n,p)=Cn-1p-1* l(p-1,p-1)*(n-p)! +  Cn-1p* l(p,p-1)*(n-p-1)! + ... + Cn-1n-1* l(n-1,p-1)*0! 
Kezdeti értékek:   l(i,i)=1,  l(i,1)=(i-1)!,      ∀i ≥ 1. 

Ez a képlet a feladat megoldása.  
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4. dinamikus megoldás 
A rekurzív megoldásból vezethető le, felhasználva azt a tulajdonságot, hogy l(n,p) 

paraméterei, n és p, természetes számok, illetve azt, hogy a rekurzivitás mindig egysze-
rűbb feladatok összegére bontja a példát. Egy háromszög-mátrixot fogunk szerkeszteni 
az első elemektől indulva, amíg el nem jutunk az l(n,p) megoldáshoz. 

A könnyebb számítás érdekében felhasználjuk a kombinációk háromszögmátrixát 
(Pascal háromszög). 

Hogy ne kelljen külön kiszámítsuk k! értékét, felhasználhatjuk azt is, hogy 
l(n,1)=(n-1)! (tehát a mátrixunkban már kiszámolt elem) 
Az algoritmus bonyolultsága θ(n3). 

A Pascal programrészlet: 
 
{kiszámolom a kombinációkat egészen n-ig – Pascal háromszög} 
 c[1,1]:=1; 
 for i:=2 to n do 
 begin 
 c[i,1]:=1; 
 c[i,i]:=1; 
 end; 
 for i:=3 to n do 
 for j:=2 to i-1 do 
 c[i,j]:=c[i-1,j]+c[i-1,j-1]; 
 
{kiszámolom a lehetőségek számát  
dinamikusan a rekurzív képlet szerint} 
 for i:=1 to n do 
 a[i,i]:=1; 
 for i:=2 to n do 
 a[i,1]:=(i-1)*a[i-1,1]; 
 for i:=3 to n do 
 for j:=2 to i-1 do 
 begin 
 a[i,j]:=0; 
 for p:=j to i do 
 a[i,j]:=a[i,j]+c[i,p]*a[p-1,j-1]*a[i-p+1,1]; 
 end; 
 writeln(a[n,k]:0:0); 
 

2. A Rakás feladat megoldása 
1. (lassú) megoldás: visszalépéses algoritmussal dolgozunk. Kigeneráljuk az összes 

n elemű permutációt, és megszámoljuk azokat, amelyek helyesek. 
A helyes megoldáshoz szükséges tudnivalók: 
Egy n elemű majdnem teljes bináris fát tárolhatunk egy n elemű a tömbben. A 

tömbként ábrázolt bináris fában tudjuk, hogy a[i] csúcs két gyereke a[2*i] és a[2*i+1], 
illetve azt is, hogy a[i] szülője a[i div 2]. 

Tehát bármely elem, amely be fog kerülni a v verem csúcsába (k), kell teljesítse a  
v[k]>v[k div 2] feltételt. 

 
2. (nem tökéletes) megoldás: A rendelkezésünkre álló versenyzési idő függvényé-

ben, a visszalépéses algoritmus megtalált eredményeit egy tömbben tároljuk azokkal 
együtt, amiket papíron is le tudtunk vezetni. Így pontvadászattal, esetleg a társaink elé 
kerülhetünk. 



2004-2005/4 169 

3. rekurzív (matematikai) megoldás: 
Jelöljük a(n)-nel az n elemű rakások számát.  
Észrevehetünk néhány fontos tulajdonságot: 
 
a. – a rakás elemeinek száma ugyanúgy viselkedik, bárhogyan is töltenénk fel a csú-

csait n különböző elemmel.  
 

2

6 3

2

3 6

1. ábra 
2 megoldás 2,3,6 elemekkel 

 

4

5 7

4

7 5

2. ábra 
2 megoldás 4,5,7 elemekkel 

 
b. – a rakás csúcsában mindig az elemek minimuma található 
c. – a baloldali és jobboldali részfák ugyanezeket a tulajdonságokat öröklik 
 
Egy n elemű rakás csúcsainak száma egyenlő az összes bal oldali részfa összekombi-

nálva az összes jobb oldali részfával, az elemek minden lehetséges kombinációja esetén. 
Tehát a rekurzív képlet a(n) = c*a(bal)*a(jobb) alakú. 
Észrevehetjük, hogy ha a rakás utolsó szintje legfeljebb a közepéig van feltelve, ak-

kor a baloldali részfa eggyel magasabb szintű, és a jobb oldali részfa tökéletes, és j=2k-1
csúcsot tartalmaz (ahol k meghatározható).  

Ha a rakás utolsó szintje középnél tovább van feltelve, akkor a jobboldali részfa 
ugyanolyan szintű lesz mint a bal, csak kevesebb elemmel, és a bal oldali részfa tökéle-
tes, b=2p-1 elemet tartalmaz (ahol p szintén meghatározható).  

Jelöljük a bal részfa elemeinek számát b-vel, a jobb részfa elemeinek számát pedig j-
vel (b+j=n-1). A baloldali részfa elemeit Cn-1b különbözőképpen választhatjuk meg, tehát 
a képlet: 

a(n)= Cn-1b*a(b)*a(j)

4. Dinamikus megoldás 
Ha megkaptuk a rekurzív képletet, alulról felfelé felépítjük a megoldást. 
A kombinációk kiszámítása érdekében megszerkesztjük a Pascal háromszöget (bo-

nyolultságθ(n2)), az n elemű rakások számát 1-től n-ig számoljuk (bonyolultság θ(n)).    
Az algoritmus bonyolultsága θ(n2).(a kombinációk kiszámítása miatt) 
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A követelményt megoldó programrészlet: 
 

←

←

Kezdeti értékek 
(1,2,3) 
 

Pascal háromszög a  
kombinációk  
kiszámítására 
 

← 4-től n-ig minden 
elemet  
megszerkesztek 

b és j kiszámítása (bal 
és jobb részfák eleme-
inek száma) 
 

← Rekurzív képlet 
 

n1:=n;
if n1<=2 then writeln(g,1) 

 else 
 if n1=3 then writeln(g,2) 
 else 
 begin 
 for i:=0 to n1 do 
 begin 
 c[i,0]:=1; 
 c[i,i]:=1; 
 end; 
 for i:=2 to n1-1 do 
 for j:=1 to i-1 do 
 c[i,j]:=c[i-1,j]+c[i-1,j-1]; 
 a[1]:=1;a[2]:=1;a[3]:=2; 
 for n:=4 to n1 do 
 begin 
 h2:=2; 
 k:=1; 
 repeat 
 k:=k+h2; 
 h2:=h2*2; 
 until k+h2>n;

if k+h2 div 2>n then 
 begin 
 j:=(k-1) div 2; 
 b:=n-j-1; 
 end 
 else 
 begin 
 b:=k;

j:=n-b-1; 
 end; 
 a[n]:=a[b]*a[j]*c[n-1,b]; 
 end; 
 writeln(g,a[n]); 
 end; 

3. A Háború feladat megoldása 
A feladat követelménye hasonlít a minimális költségű feszítőfa megkeresésére, és 

módosított Prim algoritmussal oldjuk meg. 
Prim algoritmusában egy csúcsból indulunk el, és sorozatosan kiválasztjuk a még 

kiválasztatlan élek közül a legkisebb költségűt, amivel megpótolhatjuk a minimális költ-
ségű parciális részfát úgy, hogy kör ne keletkezzen mindaddig, amíg a feszítőfához nem 
jutunk. 

A feladatunk követelménye szerint módosított Prim algoritmusban nem egy 
csúcsból indulunk el, hanem úgy tekintjük, hogy a WAR.IN állomány utolsó sorában 
megadott települések valójában egy 0 költségű részfát alkotnak. Ezen csúcsok bármelyi-
kéhez lehet csatolni a következő kiválasztott minimális költségű élet. 

A feladat kijelentésében van még két nehezítés: 
1. az élek költségei longint méretű pozitív nagy számok (≤250000), de tekintettel, 

hogy mindig egyszerűsíthetünk 1000-rel, kis pozitív számokként is lehet tárolni (byte,
≤250). 
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2. n≤400 felső határa túl nagy, hogy statikusan deklarált szomszédsági mátrixszal tá-
rolhassuk az adatokat. Néhány módszer az adatok tárolásának bővítésére: 

a1. statikus szomszédsági mátrix longint típusú elemekkel:  n≤126 
const dim=126; 
var a:array[1..dim,1..dim] of longint; 

a2. statikus szomszédsági mátrix byte típusú elemekkel:  n≤253 
const dim=253; 
var a:array[1..dim,1..dim] of byte; 

b. dinamikusan tárolt szomszédsági lista: n≤255 
const dim=255; 
type pElem=^Elem; 
 Elem=record 
 csucs,koltseg:byte; 
 kov:pElem; 
 end; 
var a:array[1..dim] of pElem; 

c.  dinamikusan tárolt szomszédsági mátrix n≤500 
const dim=500; 
type m=array[1..dim] Of byte; 
 pm=^m; 
 pmatrix=array[1..dim]of pm; 
var  a:pmatrix; 
 

Az algoritmus bonyolultságának vizsgálata 
Ha n a csúcsok száma és m az élek száma, akkor  

a beolvasás bonyolultsága: θ(m) = O(n2)
Prim algoritmus: θ(n3)
Kiírás: θ(1) 
 

Az algoritmus bonyolultsága: θ(n3)

hír ado

Újdonságok az alumínium-oxid technikai felhasználhatóságáról 
A köznapi beszédben üveg alatt a szilikátüveget értjük, amely szilícium-dioxidból, 

kalcium-, nátrium-oxidból készül, a sajátos tulajdonságú üvegek esetén még kálium-
oxidot, dibór-trioxidot, illetve ólom-oxidot is tartalmaznak. Ezek az üvegek mechanikai 
és kémiai behatásra nem túl ellenállóak. Ezért a kutatók már rég kísérleteztek szilárdabb, 
nagyobb hő és vegyszerrel szembeni ellenállású üvegek előállításával. Egy amerikai ipari 
kutatóintézet munkatársainak sikerült eddig a legbíztatóbb eredményt elérni alumínium-
oxidot használva alapanyagul kevés lantán-, gadolínium- és ittrium-oxidot keverve hoz-
zá, majd hidrogén lángjában megolvasztva. Az így kapott olvadékot vízbe öntve 
mikroszkópikus méretű üveggömböcskéket nyertek, melyeket 900oC hőmérsékleten és 
30Mpa nyomáson szinterezéssel jó átlátszóságú, nagy keménységű üveglemezkévé sike-


