
K.L. 73. Egy telített alkoholból 4,18 mg-ot metil-magnézuim-jodiddal kezelve 
1,56 cm3 normál állapotú gáz képződését észlelték. Határozd meg az alkohol moleku-
laképletét és lehetséges szerkezetét! 

Megoldás: 
Az alkoholok Grignard-reagenssel azonos módon viselkednek, mint a vízzel: 

Informatika 

1.15. feladat,  1992/3-4.  sz. 

Egy ország lakosainak száma n. írjunk algoritmust és Pascal programot az ország 
diktátor vezetője ellen lázadó összes lehetséges összeesküvő csoport előállítására! 

(  Nyitrai  Jean  ) 
A szerző  megoldása: 

program puccs; {1.15. feladat,  1992/3-4. sz., Nyitrai Jean,} 

uses Crt; 

var n, i, j, q: integer; 
v: array[ 1 ..100] of  integer; 
a: arrayí 1 ..50] of  string; 

procedure IndexNull; 
var k: integer; 
begin 

fork:=  1 tondov[k]:=0; 
end; 

procedure Kiírás; 
var 1, m: integer; 
begin 

1:=1; 
while v[l] = 0dol:=l + l; 
write('{'); 
for  m := 1 to n-1 do write (a[v[m]],\'); 
write (a[v[n]],'}'); 
writeln; 

end; 

Az alkohol molekulaképlete: C 3H 8O 
lehetséges szerkezete: 

1 -propánol 2-propánol 



BEGIN {főprogram} 

ClrScr; {Képernyő törlése} 
write ('Gépeld be az állampolgárok számát:'); readln (n); 
writeln ('Most kérem a nevűket:'); 
for  i : - 1 tondo 

begin 
write ('Az', i, '.állampolgár neve:'); 
readln (a[i]); 

end; 

ClrScr; {Képernyő törlése} 
IndexNull; { Nullára állítja az index-vektort} 

writeln; 

writeln ('Az 1. összeesküvő csoport üres.'); 

{ variánsok számítása } 
q : - l ; 
i:=n; 
repeat 

if  v[i] < i then 
begin 
{ha az aktuális pozicíó nem maximális, generáljuk a köv. vektort} 
v[i] :=v[i] +1; 
j : - I + l: 
while j <= n do 

begin 

v[j]:-v[j-l] + l; 

end; 
q:=q + 1; 

write ('Az', q,'. összeesküvő csoport: '); 
Kiiras; 
writeln; write ('A folytatáshoz  nyomj ENTERt!'); readln; 
{ újból az utolsó pozícióról indulunk } 
i:=n; 

end 
else 

i : - i - l ; 
untili < 1; 

END. 

1.16. feladat,  1992/3-4.  sz. 

Egy nemzetközi ifjúsági  találkozón m ország vesz részt. Ismerve az egyes orszá-
gokbol érkezőn j, i=l,2,...,m számú vendég nevét, írjunk algoritmust és Pascal prog-
ramot az összes olyan lehetséges delegáció előállítására, amelyben minden országot 
egy-egy személy képvisel! 

(  Nyitrai  Jean  ) 

A szerző  megoldása: 



Négy éves az EMT 

1994 január 29-én ünnepelte négy éves fennállását  az Erdélyi Magyar Műszaki 
Tudományos társaság. A kolozsvári új székházban megtartott összejövetelen Selinger 
Sándor, az EMT elnöke, valamint Kása Zoltán és Kovács István alelnökök elevenítet-

Jgkfölaz  elmúlt évek sikereit és kudarcait egyaránt. A következő sorokat az elnöki 
köszöntőből idézzük: 

" A négy év alatt kezünkben formálódott  Társaságunk azzá, amit ma tevékenysége 
alapján önmagáról elmondhat. Korai lenne azt mondani, hogy nagyfiú  lett, de mégis 
ma már önállóan, új székházban, külön "gyermekszobában" fejlődhet,  növekedhet 
tovább. 

Ahogy lepergett ez a négy év úgy egyre jobban kiteljesedett, kialakult tevékenységi 
körünk: versenyek, oktatás, tudást gyarapító tudományos fórumok,  szakmai diáklap, 
a FIRKA, pályázatok alapján elnyerhető rövid szakmai továbbképzés. 

Az információ  korában, ahová most lépünk, a sikerhez elengedhetetlen követel-
mény a szellemi műhelyek léte. 

A szakismeret, tanulás, információ  és szellemi kapacitás a nemzetközi kereskede-
lem új nyersanyagai. Versenytársakkal vagyunk körülvéve s tudomásul kell vennünk, 
hogy aki elmarad a képzettségben, műveltségben annak az új korszakban semmi helye 
sincs, sőt, nem tud részt venni tevékenyen nemcsak a saját, de nemzetiségünk életében 
sem. A tevékeny élet megmaradásunk esélyeit növeli. ( . . . ) 

A közeljövőben tisztújításra kerül sor az EMT keretében, fel  kell mérnünk mi az 
amit érdemes volt és mi az amit érdemes lesz csinálni. 

Meg kell találni azt a vezető réteget, amely hajlandó továbbvinni azt a szellemi-
séget, amelyet az alapítókból kivált csapat megteremtett, illetve új színfoltokkal  képes 
azt kiegészíteni. 

Én kívánok kedves mindannyiuknak kellemes pár órát itt az új székházban, és sok 
sikert Társaságunknak a nagykorúság felé  vezető évekhez." 


