
Celegv: 25,85% FeSO4; 6,66% H2SO4; 67,49% H 2O 
Mivel az oldatban maradt nem reagált kénsav, az oldat savas jellegű. 

K.L. 46. Az ólom(II)-szulfát  oldékonysági szorzata 2,0. IO -8. Számítsuk ki, hogy 
1 ml telített ólom-szulfát-oldat  hány szulfát-iont  tartalmaz! 

Megoldás: 

Informatika 

1.24. feladat,  1993-94/1. szám 

Adott az a = (a1, a 2 , . . . , an) vektor, amelynek elemei természetes számok. Ren-
dezzük át a vektor elemeit úgy, hogy a párosak a páratlanok elé kerüljenek. Az adott 
vektoron kívül más vektort ne használjunk. 

(A  Gazeta de  Informatica  alapján) 

Megoldás: 

Az ismert buborékos rendezést használjuk, csak itt a két egymásutáni elemet nem 
nagyság szerint hasonlítjuk össze, hanem akkor cseréljük fel  őket, ha az első páratlan 
(ezt adja meg az Odd függvény)  és a második páros. Ezt a felcserélést,  a sorozat 
ismételt átfutásával,  addig végezzük ameddig minden páros szám a páratlanok elé 
kerül (ekkor a vége nevű logikai változó igaz marad). 

program p; {Firka, 1993-94/1.1.24. feladat} 
uses Crt; 
var a: arrayf  1 ..50] of  integer; 

n,i,j: integer; 
vege: boolean; 

BEGIN 
repeat 
writefn=');  readln(n); 

until n in [1 ..50]; 
for  i:=l tondb 

begin 
write('a[\ i,']='); readln (a[i]); 

end; 
Clr Ser; 
writeln ('Eredeti sorozat:'); 

fori:=l  tondo write (a[i]:8); 
repeat 

{ Sorozat elemeinek szama } 

{ Sorozat olvasasa } 

{ Eredeti sorozat kiirasa } 



{ Buborékos rendezes alapjan } vege := true; 
for  i:=l ton-1 do 

if  Odd (a[i]) and not Odd (a[i+l ]) then 
begin 

j:=a[i]; 
a[i]:=a[i+l]; 
a[i+l]:-j; 
vege := falsé; 

end; 
until vege; 
writeln; writeln ('Átrendezett sorozat:'); 
for  i:= 1 to n do write (a[i]:8); { Eredmeny sorozat kiirasa } 

repeat until KeyPressed; 
END. 

1.25. feladat,  1993-94/1. szám 

Adott az egy x1 , X2,...,xn sorozat és egy k természetes szám (k < n). Határozzuk 
meg a sorozat rendezése nélkül a növekvő sorozatba rendezett sorozat k-adik elemét! 

(A  Gazeta de  Informatica  alapján) 

Megoldás: 
Megkeressük a sorozat legkisebb elemét és megjelöljük. A jelölést egy y sorozattal 

oldjuk meg, ennek minden eleme az elején nulla, a legkisebb elemnek megfelelő  y-t 
l-re állítjuk. Újra kiszámítjuk a meg nem jelölt elemek minimumát, s ezt k-szor 
hajtjuk végre. 

program p; {Firka, 1993-94/1.1.25. feladat} 
uses Crt; 
type sorozat = array[1..50] of  integer; 
var x,y: sorozat; 

n,i,j,k: integer; 

function  min: integer; {legkisebb elem indexe} 
var i,j: integer; 
begin 

j : - l ; 
whiley[j]=l do j:=j+l; 
for  i:=j+l tondo 
if  (x[i] < XliD and (y[i]+y[j]=0) then j := i; 

min := j; 
end; 

BEGIN 
repeat 
writefn=');  readln(n); 

until n in [1..50]; 
fori:=l  tondo 

begin 
write('x[', i,']='); readln (x[i]); 

end; 
repeat 
write('k='); readln(k); 

{Sorozat elemeinek szama} 

{Sorozat olvasasa } 

{kerteke } 



untilkin [1..50]; 
ClrScr; 
writeln ('A sorozat:'); 

for  i:= 1 to n do write (x[i]:8); { A sorozat kiirasa } 
writeln; writeln (k,'. elemet keressük'); 
for  i:= 1 to n do y[i]:=0; 
fori:=  1 tokdo 
begin 

j :=min; y[j]:=l; 
end; 
•WriteLn; 
WriteLn ('Eredmeny: ',x[j]); 
repeat until KeyPressed; 

END. 

Az 1993–94-es tanévben az EMT kémia-szakosztálya szervezésében általános és 
középiskolás tanulóink három vaersenysorozaton vettek részt a korábbi selejtezők 
után a magyarországi döntőben. Márciusban Szolnokon a levelező Curie-kémiaver-
seny elődöntő szakaszán első alkalommal 15 VII. és VIII. osztályos tanuló vett részt. 
Tapasztalathiány és a felkészüléshez  szükséges információk  hiányában az eredmé-
nyek átlagos alattiak voltak. 

Május 27–28-án Egerben három tanuló a Hevesi György verseny magyarországi 
döntőjén 65 %-os eredménnyel szerepelt. A megszerezhető 140 pontból a régení 2. 
számú Általános Iskola VII. osztályos tanulója Muresan Róbert 84, Szőke Szilárd, a 
temesvári Bartók Béla Líceum VIII. osztályos tanulója 82 és Románszki Loránd, a 
nagyváradi Ady Endre Líceum VIII. osztályos tanulója 80 pontot ért el. A záróünnep-
ségen a szóbeli és kísérleti próbákon elért eredményeiket külön megdicsérték. E há-
rom tanulót 37 versenyző közül választottuk. Elért eredményük dicséretes, 
tekintettel arra, hogy a kötelező tananyag és a verseny-követelmények között létez-
nek különbségek, különösen a VII. osztály esetén. 

A líceumi tanulók az Irinyi János Középiskolai kémiaversenyen vettek részt im-
már negyedszer. Erre két hazai selejtezőt szerveztünk. Ez évben gyengébb volt az 
érdeklődés mint az előző években. A megyeközi selejtezőkön csak 5 tanulót tudtunk 
kiválasztani azzal a reménnyel, hogy a döntőig egy hónap idő alatt megjavul a verseny-
állóképessége a kiválasztottaknak. Ennek az elvárásnak csak részben tettek eleget a 
tanulók és a felkészítő  tanárok. Összetljesítményük átlaga 84,6 pont volt a 125 pontos 
magyarországi átlaghoz képest. Ez az eredmény a csapat-átlagot számolva az előző 
évekhez képest visszaesést jelent. 

Név .Elmélet Feladat Gyakorlat Összesen | 

Fetencz Gyöngyvér (XI.) Márton Áron Líceum, Csíkszereda 48 67 31 136/17 j 
Papp András (X.) Báthori István Líceum, Kolozsvár 46 47 32 125/18 I 

Dióka Emese (X.) Márton Áron Líceum, Csíkszereda 31 37 9 75 / 23 I 
Lukácsi Mária (X.) Tamási Áron Líceum, Székely udvarhely 36 27 2 65 / 29 | 

Kun Lídia (IX.) Báthori István Líceum, Kolozsvár 16 4 2 2 2 / 5 1 j 

Az elért eredményeket az előző három évben teljesítményekkel és a magyarorszá-
gi diákok átlagteljesítményével összevetve megállapíthatjuk: az Irinyi János verse-
nyen, ahogy azt a szervezők is jellemzik, egy nagyon kemény verseny. Átfogja  a teljes 

Híradó 


