
meg az állományáthozatalt. A fenti, UNIX és Windows 95 alatti programok 
segítségével teljes katalógust is másolhatunk. Fontosabb névtelen ftp-lelőhelyek: 

Vírusokról: ftp://lehigh.edu és ftp://cs.ucr.edu 
Gyakran ismétlődő kérdések (FAQ) a vírusokról: ftp://cert.org/pub/virus-

l/FAQ.virus-l 
Víruskereső és -irtó programok: 
ftp://oak.oakland.edu/pub/msdos/trojan-pro 
ftp://nic.funet.fi/pub/msdos/utilities/trojan-pro 
ftp://wuarchive.wustl.edu/mirrors/msdos/trojan-pro 
ftp://ftp.kiam1.rssi.ru 
Unix operációs rendszer biztonsága: ftp://emx.utexas.edu 
Információk az Internetről: 
ftp://ftp.sura.net/pub/nic/ 
ftp://rtfm.mit.edu/pub/usenet/news.a nswers/internet-services/ 
ftp-vel kapcsolatos GYIK (gyakran ismétlődő kérdések): 
ftp://rtfm.mit.edu/usenet/news.answers/ftp-list/faq 

Információk levélben 
Ha csak levelezési lehetőségünk van, akkor is szinte minden Internet-szol-

gáltatás elérhető, természetesen sokkal lassabban. Minden információt levél-
ben kérünk (a megadott módon), és levélben kapunk választ. Levélben 
megkaphatjuk a Bob Rankin szerkesztette Az Internet elérése E-mail segít-
ségével c. dokumentumot több nyelven. Ha magyarul szeretnénk, akkor 
írjunk egy levelet a bobrankin@mhv.net címre, amelynek a Subject mezője 
a send accmail.hu szöveget tartalmazza. Ha más nyelven szeretnénk, akkor 
csupán a Subject-be írt szöveg utolsó két betűjét kell megfeleleően megvál-
toztatni. 

K á s a Zol tán 

Alfa fizikusok versenye 
A sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Líceum volt a házigazdája 1996. április 

27-én az "Alfa fizikusok" versenyének. 
Első alkalommal került sor erre a versenyre az Erdélyi Magyar Műszaki 

Tudományos Társaság (EMT) Kovászna megyei fiókszervezetének ren-
dezésében. A verseny négy levelezéses fordulóból állt, amely október 
hónapban indult, és egy döntővel zárult. A négy fordulóban, otthon, 
segédanyaggal és tanári segítséggel megoldott feladatok pontértékének 
középértéke képezte a verseny végpontjának felét. A döntőben szerzett 
pontszám a másik felét. Az így szerzett pontszámok nagyon közel álltak 
egymáshoz, különösen a nyolcadik osztályos tanulóknál. 
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A döntőben, az induló 4 3 hetedik osztályos tanulóból 3 0 versenyzet, a22 
nyolcadik osztályosból pedig csak 5 jelent meg a megye iskoláiból: 
Kézdivásárhelyről az l-es számú Általános Iskolából 3 tanuló, a Nagy Mózes 
Líceumból 5 tanuló, a csernátoni Végh Antal Általános Iskolából 4 tanuló, 
Mikóújfaluból 4 tanuló, a baróti Gaál Mózes Általános Iskolából 3 tanuló, 
Sepsiszentgyörgyről, a Váradi József Általános Iskolából 6 tanuló, a Székely 
Mikó Kollégiumból 2 tanuló és a Mikes Kelemen Líceumból 8 tanuló. 

A verseny fontos célkitűzése a versenyzés mellett a tanulók rászoktatása 
a kutató munkára, a forrásanyagok felkutatása, tanulmányozása és a fizika 
megszerettetése, egyszerűbb, hozzáférhetőbb feladatokkal, kérdésekkel, 
logikai fejtörőkkel. 

Minden tanuló részvételi oklevél mellett, az EMT részéről könyveket és 
folyóiratokat kapott. A díjazottak még pénz és könyvjutalomban részesültek 
a Mikes Kelemen Líceum Alapítvány, az RMPSZ sepsiszéki, erdővidéki és 
kézdiszéki szervezeteinek, a PNDT Company Kft-nek, az Európai Idő 
szerkesztőségének anyagi hozzájárulásából. 

A szervezők köszönik a fizika szakos kollégáknak a tanulók felkészítését, 
bíztatását. Balázs Béla és Balogh Deák Anikó külön köszönik a kollégáiknak 
a verseny feladatainak a javítását és a levelezésben adott segítséget. Remélik, 
hogy a jövőben is meg tudják szervezni még több tanuló részvételével ezt a 
versenyt. Ez pedig elsősorban a fizika szakos kollégák hozzáállásától függ. 

Balogh Deák Anikó 

A verseny nyertesei: 
VIII. oszt. 

1. Simon Botond - Sepsiszentgyörgy, Mikes Kelemen Líc. - 88,5p 
2. Dimény Imre - Barót, Gaél Mózes Líc. - 82,12p 
3 . Andrei Mihai - Sepsiszentgyörgy, Mikes Kelemen Líc- 77,25p 

VII. oszt. 
1. Toma Áron - Sepsiszentgyörgy, Mikes Kelemen Líc. -99p 
2. Bingó Iringó - Sepsiszentgyörgy, Székely Mikó Koll. - 92,62p 
3. Bartha Szabolcs - Kézdivásárhely, Nagy Mózes Líc. - 91,75p 

A verseny egyes fordulóira kitűzött feladatokat a Firka következő 
számaiban folyamatosan leközöljük. 

I. forduló/VH. osztály 

1. Gondolkozz és válaszolj! (6x1p=6p) 
a) Miért szórunk a jeges járdára homokot? 
b) Miért kell zsírozni, olajozni a kerékpár csapágyait? 
c) Miért tartjuk az emberiség egyik legnagyobb találmányának a kereket? 
d) Miért repül le a nyeléről a lazán felerősített kalapácsfej? 
e) Miért törik ki a gyorsan becsapódó ablaküveg? 
f) Miért „rúg" hátra a puska elsütéskor? 
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2. Állapítsd meg a grafikonról, hogy a járművek: (10p) 
a) Mekkora utat tesznek meg 1 óra alatt? 
b) Mekkora a sebességük? 
c) Mennyi idő alatt tesznek meg 20 km utat? 
d) Mire következtethetsz az egyenesek meredekségéből? 

3. Az ábrán megadott rendszerben 3 
rugó van (1,2,3). Az l-es és 2-es rugókat 
felfüggesztve, egy AB elhanyagolható 
tömegű rúddal összekapcsoljuk, majd en-
nek középpontjába (OA=OB) felfüg-
gesztett 3-as rugóra m=3kg tömegű testet 
akasztunk. Határozd meg: 

a) Az F rugalmas erőt mindegyik rugó 
esetében F1, F2, F3=? 

b) Ha k1= k2=27N/m és mindhárom 
rugó megnyúlása azonos, mekkora a k3? 

4. Mit tudsz 3l vízről? (V=?, G=?, m=?, p=?) (4p) 
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5. 

6. Fejezd ki alapmértékegységgel a Joule mértékegységet a Nemzetközi 
Mértékrendszerben! (2p) 

7. Egy téglalap alakú fémszalag 
közepén kör alakú lyuk van. Milyen 
alakú lesz a lyuk, ha a fémszalagot 
egyenletesen felmelegítjük? (2p) 

8. Mekkora erőket jeleznek a rajzokon látható dinamóméterek? (4,5p) 

9. Azért, hogy a fizikai mennyiségek és mértékegységek meghatározása 
egységes legyen, bevezették a Nemzetközi Mértékrendszert, amelyet röviden 
SI-vel jelölünk. Melyik évben vezették be országunkban ezt a rendszert. 

a) Melyek az SI alapmértékegységek és megfelelő mértékegységeik? 
b) Hol alapították az SI-t és mikor? (10p) 

10. Végezz kutatómunkát és néhány mondatban írd le, mit találtál Newton 
életével kapcsolatban? (5p) 
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11. Mérjétek meg az osztályotokba járó tanulók testmagasságát! 
Rendszerezzétek a mérési adatok szerint 4-5 csoportba a különböző ma-
gasságú tanulókat! (5p) 

A csoportosítások alapján készítsetek grafikont, úgy, hogy a tanulók számát 
ábrázoljátok a magasság függvényében! 

Melyik csoportba tartozik a legtöbb tanuló? 
Melyik csoportba tartozik a legkevesebb? 
Ha új tanuló érkezne az osztályba, mi a valószínűbb, hogy melyik 

csoportba tartozna? 

Kitűzött feladatok 

Kémia 

A *-al jelzett feladatok az 1996/97-es tanévben beinduló feladatmegoldó 
verseny anyagát képezik. 

K.G.138*. 2g mészkőt fölös mennyiségű sósavoldattal kezeltek. 350 c m 3 

C O 2 keletkezett olyan reakciókörülmények között, amikor 1 mol gáz tér-
fogata 24 1 és a szennyeződések nem reagálnak HCl-al C O 2 képződés 
közben. Határozd meg a mészkő százalékos kalcium karbonát tartalmát. 

K.G.139*. Határozd meg a lehetséges A és B. elempárt, tudva, hogy 
atomszámaik számtani középarányosa 14, elemi állapotban az A gáz és a BA 
anyag ionos vegyület. 

K.G.140*. A hidrogén előállítására használt Kipp-készülékbe 96%-os 
tisztaságú cinket tettek, s megfelelő mennyiségű 36,5%-os sósavoldatot. A 
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