
F.L. 121. R=10 cm sugarú és n törésmutatójú üveggömbre párhuzamos 
fénysugarakból álló, kör keresztmetszetű nyaláb esik úgy, hogy a 
központi fénysugár az üveggömb középpontján halad keresztül. 

a.) Határozzuk meg az üveg törésmutatóját, ha tudjuk, hogy a beesési 
oldalon az üveggömbön keletkezett fényes folt átmérője háromszorosa 
az üveget elhagyó fénynyaláb által létrehozott folt átmérőjének. 

b.) Milyen távolságra található az üveggömbnek, mint vastag lencsének 
a gyújtópontja a gömb középpontjától? 

c.) Mekkora kellene legyen a gömb anyagának törésmutatója, hogy 
szórólencseként viselkedjék? (A nyaláb átmérője elég kicsi ahhoz, hogy 
a feladatot Gauss közelítésben tárgyalhassuk.) 

Informatika 

I.74. Adott n darab szám. Adott k és T számokra határozzuk meg, hogy 
létezik-e k darab szám úgy, hogy összegük kisebb legyen mint T. (k<=n) 

I.75. Adott egy n*n-es sakktábla és egy (x,y) pozíció a táblán. 
Határozzuk meg, hogy a sakktábla minden egyes négyzetétől minimálisan 
hány lóugrással lehet elérni a sakktábla (x,y) pozicíóját. 

(Az I.74. és I.75. feladatokat szerzője Vajda Szilárd egyetemi hallgató) 

Kémia 

Pontverseny általános iskolásoknak: 
Vegyészfejek - Milyen atomok vegyjeleit tartalmazzák a „vegyészfejek"? 

Ha a vegyjel két betűből áll, ezeket egymás mellé, vagy egymásba írtuk. 
A vegyjelek jelölésére csak nagybetűket használtunk. Sorold fel minden 
vegyészfejet alkotó atomfajta nevét ahányszor előfordul az ábrán! 

K.L.179. Az élőszervezet a táplálék elégetésével termel energiát. 1 mol 
glükóz elégetésekor hasznosítható reakcióhő 2800 kJ. 

a.) Egy diétázó egyén hány gramm glükózzal egyenértékű táplálékot 
fogyaszthat, ha a megengedett napi fogyasztható táplálék 2400 cal-val 
egyenértékű? 

b.) Számítsuk ki a meghatározott glükóz oxidációja során elhasznált 
elemi oxigén mennyiségét. 



c.) Amennyiben a táplálék lebontását biztosító elektroncsere IV poten-
ciálkülönbség hatására történt, mekkora lenne a termelt áram teljesít-
ménye? 

K.L.180. Egy 5 dm 3 térfogatú zárt edényben elhanyagolható térfogatú 
szilárd kalcium-karbonát felett normál állapotú szénmonoxid és oxigén-
ből álló gázelegy található. A két gáz maradéktalanul képes egymással 
reagálni. 

a.) Hogyan változott a gáznyomás az edényben a reakció után a 
hőmérséklet eredeti értékre való beállításakor? 

b.) Mennyi kalcium-karbonátot kell elbontani azért, hogy az edények-
ben a gáz ismét normál állapotba kerüljön? 

K.L.181. Nátrium és kalcium-hidrid elegyből 0,45 g-t vízzel kevertek. 
A reakció során keletkező gázt felfogva, az 448 ml normál körülményekre 
számítva. A vizes oldatot 20 ml 1M-os HCl-oldattal lehetett semlegesíteni. 
(p HCl old = 1g/cm 3. Határozzuk meg: 

a.) A hidrid-elegy moláros öszetételét 
b.) a reakcióhoz használt víz tömegét, ha a semlegesítés után nyert 

elegy sűrűsége 1,1 g/cm3 és a titráláshoz használt 100cm3-es edényt pont 
félig töltötte ki. 

K.L.182. Toluolt és naftalint nitrálóeleggyel kezelnek a megfelelő 
körülmények között mononitroszármazékok nyeréséért. Melyik esetben 
nagyobb az azonos összetételű nitrálóelegy fogyasztás: 

a) ha azonos tömegű orto-nitro-toluolt és a-nitronaftalint akarnak 
nyerni egyforma átalakításifokkal? 

b) ha azonos anyagmennyiségű mononitro származékokat nyernek 
azonos átalakítási fokkal? 

Megoldott feladatok 

Informatika 
VERSENYFELADATOK — MEGOLDÁSOKKAL I. 
A következőkben az évenként megrendezett Nemes Tihamér 

Számítástechnikai Verseny feladataiból válogatunk. A verseny 
érdekessége, hogy az első forduló feladatait papíron kell megoldani 
számítógép nélkül, míg a második fordulóban és döntőben csak progra-
mot kell írni. Annak ellenére, hogy a javítás tesztállományok segítségével 
történik, tehát nem a program alakja, stílusa a fontos, hanem az ered-
ményessége, az alábbiakban megpróbálunk könnyen olvasható, 
megjegyzésekkel ellátott megoldásokat közölni. 

1. Sportverseny (XI-XII. osztály) Egy kosárlabdacsapat 5, egy kézilab-
dacsapat 7, egy labdarúgócsapat pedig 11 tagú. Egy osztály N 
(1000000000>N>4) tanulóját úgy szeretnénk csapatokra osztani, hogy 
senki se szerepeljen egynél több csapatban, s a lehető legkevesebben 


