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Ezt a módszert fejlesztette tovább Henry Cohn, Robert Kleinberg, Szegedy Ba-
lázs és Christopher Umans (Group-theoretic Algorithms for Matrix Multiplication.
www.math.utoledo.edu/Papers/CKSU05.pdf). Sajnos a módszerek megértésére ma-
gas fokú algebrai tudásra (csoport-elmélet) van szükség, így itt nincs módunkban eze-
ket ismertetni, csak az érdekesség kedvéért soroltuk fel ezeket a szép elméleti ered-
ményeket. 

 

Sajnos, a megfelelő adatstruktúrák kényelmetlen használata miatt az elméletileg igen 
szép Strassen-, valamint Coppersmith-Winograd-algoritmusokat igen nehéz implemen-
tálni, a szorzásoknál nyert időt az adatstruktúrák kezelése többszörösen elpazarolja, így 
a gyakorlatban a hagyományos módszer használatos. 

 

Más módszerek 
V. Pan olyan módszereket fejlesztett ki, amelyek a 68×68-as mátrixokat 132 464, a 

70×70-es mátrixokat 143 640, valamint a 72×72-es mátrixokat 155 424 szorzással tud-
ják összeszorozni. 

 
Kovács Lehel István 

 

Alfa-fizikusok versenye 

2002-2003. 
 

VII. osztály – V. forduló 
 
1. Hány méterrel több az alább felsorolt néhány távolság 300 dm-nél? (3. pont) 

a). 55 m  d). 30500 mm  
b). 6000 cm  e). 3/4 km  
c). 0,5 km  f). 75 m 

 
2. Állítsd csökkenő sorrendbe az alábbi mennyiségeket!  (3. pont) 

50 kg; 0,08 q; 350 dkg; 9,6 t; 
451 kg; 3006 dkg; 91 kg; 20042g 

 
3. Töltsd ki a táblázatot! 

 S (km2) S (m2) S (cm2)
1.   50 000  
2.  1,5   
3.   4  
4.    1000 
5.   12 000 000  
6.  0,009   

4. Rendezd csökkenő sorrendbe az alábbi mennyiségeket!  (3 pont)  
1,03 g/cm3; 9 kg/dm3; 10500 kg/m3 ; 0,09 kg/m3; 8,9 g/cm3; 2400 kg/m3

5. Tedd ki a mennyiségek közé a megfelelő relációjeleket!  (2 pont)  
500 J ......... 1/3MJ  3,6 MJ ......... 360000 J  
12 kJ ......... 0,12 MJ 186,25 kJ ......... 18625 J 
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6. A villám fényének észlelése után 5 másodperc múlva halljuk a mennydörgést. 
Mekkora a távolság a szemlélő és a villám keletkezésének helye között?  (2 pont) 

vhang=340 m/s 
 

7. Hány literes tartályban fér el 45 tonna tüzelőolaj?  (3 pont) 
ρ=900 kg/m3

8. A kétoldalú emelő egyik oldalán, a tengelytől 35 cm távolságban 25 N és 55 cm 
távolságban 45 N erő hat. Mekkora távolságban lehet ezeket az erőket a másik oldalon 
50 N erővel egyensúlyozni?  (4 pont)  

9. A cölöpverés teljesen rugalmatlan ütközésnek fogható fel a verőkos és a cölöp 
között. A verőkos tömege 450 kg, a cölöpé 400 kg. Mekkora munkát végez a gravitációs 
mező, miközben 1,2 m magasról leesik a kos a cölöpre? Mekkora a talaj ellenállóereje, 
ha az ütés következtében a cölöp 1 cm-t mélyed be a talajba? (5 pont)  

 

10. Egy emelőgép motorja 1 kW-os. Mennyi idő alatt lehet ezzel a géppel 132 kg 
tömegű terhet 4 m magasra emelni, ha a folyamat hatásfoka 60 %?  (4 pont)  

11. A Földön 10 kg tömegű hátizsákot tartunk a hátunkon. Mekkora tömegű háti-
zsákot tud az űrhajós a Holdon ugyanekkora erővel tartani?  (4 pont)  

12. A Nap fénye a Földre 8,3 perc alatt jut el. Meg tudja-e tenni a Nap Föld távol-
ságnak megfelelő utat a hangsebességgel haladó repülőgép egy nap alatt?  (4 pont)  

13. Válaszolj az alábbi kérdésekre: 

� Miért lehet a víz akár pohár akár tányér alakú?  
� Miért hull ki a porosrongyból rázással a por?  
� A borvizes flakon dugóját kézzel nem tudod levenni. Milyen fizikai módszerrel 

tudsz segíteni magadnak?  
� Egy autó hirtelen fékez. Mi történik az utasokkal és miért?  
� Leesel a földre és megütöd magad! Miért?  
� Mikor jön létre napfogyatkozás?  
� Mikor volt nálunk utoljára megfigyelhető?
� Ugyanakkora tömegű testeknél ha V1<V2, akkor a sűrűségeik?  
� Miért reped meg a hideg üvegpohár ha meleg vizet öntünk bele?  
� A sík tükör a párhuzamos fénysugarakat ... 
� A homorú tükör a párhuzamos fénysugarakat ... 
� A sík párhuzamos lemezen keresztül haladva hányszor törik meg a fény és hol?  
� Mikor halad keresztül egy sík párhuzamos lemezen megtörés nélkül egy fénysugár?  
� Ha egy tárgy a homorú tükör előtt az F és 2F között van, akkor a kép...  
� Egy űrhajós tömege a Földön 90 kg. Mekkora a tömege és a súlya a Holdon?  
� Egy nagy kődarabot hogyan lehet könnyebben 2-3 m-rel távolabb tolni és miért?  
� Gördeszkán áll egy fiú, kezében egy követ tart. Mi történik, ha elhajítja a követ és miért?  
� Mi a sötétkamra és minek az alapja?  
� Mi a megfelelője idegen kifejezéssel:  
a). kézinagyító;  d). széttartó fénynyaláb;  
b). szemlencse;  e). gyújtópont  
c). fénytan   

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


