
I. 88 . Írjunk Pascal-függvényt, amely összehasonlítás nélkül kiszámítja két 
szám közül a kisebbiket! ( 5 pont) 

I. 89 . Írjunk Pascal-függvényt a következő függvény kiszámítására, csak 
aritmetikai műveleteket használva! 

(I, n egészek; a függvényt csak a megadott értékekre kell kiszámítani). ( 5 pont) 
I. 90. Írjunk Pascal-függvényt a következő függvény kiszámítására, csak 

aritmetikai műveleteket használva! 

(i, n egészek; a függvényt csak a megadott értékekre kell kiszámítani) (5 pont) 
(Több megoldás is lehetséges, mindegyik 5 pontot ér.) 

I. 91 . Írjunk programot az n-nél kisebb prímszámok listázására, felhasználva 
azt az ismert eredményt, hogy minden prímszám 6k±1 alakú! (10 pont) 

I . 9 2 . n gyerek között véletlenszerűen szeretnénk kisorsolni n feladatot. Írjunk 
programot, amely felhasználva a Pascal nyelv Random nevű függvényét, meg
oldja a feladatot! (10 pont) 

Fizika 
Felvételi feladatok: 
Babeş-Bolyai Egyetem, Fizika Kar - fizika szak, 1996. 
1. m 1=3 kg tömegű test, amelyet vízszintesen v 0 1=10 m/s kezdősebességgel 

indítunk el, rugalmatlanul ütközik d 1=18 m-es út megtétele után egy m2=1 kg 
tömegű nyugalomban lévő testtel. Az m2 testtől d2= 17,5 m távolságra, az ütközés 
irányában k=100 N/m rugalmassági állandójú, egyik végén rögzített rugó talál-
ható. A mozgás súrlódással történik, μ=0,1. Határozzuk meg: 

a) Az m1 tömegű test sebességét az m2-vel történő ütközés pillanatában. 
b) A két test együttesének sebességét az ütközés után, és a súrlódási erő 

munkáját a d2 távolságon. 
c) A két testből álló rendszer által előidézett maximális összenyomását a 

rugónak. (A testek és a rugó kölcsönhatása során elhanyagoljuk a súrlódást). 
Adott a g=10 m/s 2. 

2. Egy hőerőgép munkavégző közege ideális gáz, amely T 1=400K hőmérsék-
leten V1=21 térfogattal rendelkezik és F=2kN erővel hat az S=100 cm 2 felületű 
dugattyúra. A gáz izoterm kitágulással a V 2 =4 l térfogatú 2-es állapotba jut, majd 
izobár összenyomás után a 3-as állapotba, ahonnan izochor melegítéssel visszajut 
a kezdeti, l-es, állapotba. Határozzuk meg: 

a) Az 1, 2, 3 állapotokban az állapothatározókat. 
b) Annak a Carnot-ciklusnak a hatásfokát, amely az 1-2-3 ciklus szélső 

hőmérsékleti értékeinek felelne meg. 
c) Az 1-2-3-1 ciklus hatásfokát. Adott ln2=0,7 és az állandó térfogaton mért 

molhő c v =3/2 R. 
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3. R v 1 = 6 k Ω és R v 2 =4 k Ω ellenállású volt-
mérőket sorbakapcsolunk. Velük 
párhuzamosan R=10 kΩ-os ellenállást kötünk. 
Az áramkör sarkaira U=180 V feszültséget 
kapcsolunk az ábrán látható módon. 

a) Mit mutatnak a voltmérők, ha a K 
kapcsoló nyitott? 

b) Mit mutatnak a voltmérők, ha a K 
kapcsoló zárt és a csúszóérintkező az R ellenállás közepén található? 

c) A csúszóérintkezőt elmozdítjuk úgy, hogy a két voltmérő zárt K kapcsoló 
esetében ugyanazt az értéket mutassa. 

Milyen R' és R" értékre osztja fel a csúszóérintkező ekkor az R ellenállást? 
4. Írjuk le, megadva az összefüggésekben szereplő mennyiségek fizikai 

jelentését és mértékegységét: 
- a molekuláris kinetikai elmélet alapösszefüggését 
- váltakozóáramú, soros RLC áramkör impedanciájának kifejezését 
- vékony lencsék alapösszefüggését 
5. Jelentsük ki: 
- anyagi pont mozgási energiája változásának tételét 
- az elektromágneses indukció törvényét (Faraday törvénye) 
- Bohr posztulátumait 

Kolozsvári Műszaki Egyetem - mérnökképzés, 1996. 
I. a) Egy gépkocsi nyugalmi helyzetből indulva a=0,5 m/s 2 gyorsulással mozog. 

Mennyi idő alatt növeli sebességét 36 km/h-ról 54 km/h-ra? 
b) Egy daru egyenletesen emel egy 500 kg tömegű testet 8 m magasra. Tudva, 

hogy a motorja 2 kW teljesítményű, határozzuk meg a fenti művelethez szükséges 
időtartamot (g=10 m/s 2). 

c) Egy m=10 kg tömegű szánkó h=20 m magasról csúszik le egy lejtőn és 
megáll valahol vízszintes síkon. Mekkora mechanikai munkavégzés szükséges 
ahhoz, hogy a szánkót az indulás helyére visszavigyük (g=10 m / s ) . 

II. Egy ideális motor Carnot ciklus alapján működik T 1=400 és T 2 =3OO K 
hőmérsékletek között, úgy, hogy minden körfolyamatban Q 1=2400 J hőmennyi-
séget vesz fel. Határozzuk meg: 

a) a körfolyamat hatásfokát 
b) a leadott Q2 hőmennyiséget 
c) a motor teljesítményét, ha 1800 körfolyamatot végez percenként. 
III. Egy izzóégő foglalatára 220 V és 100 W van írva. Határozzuk meg: 
a) az égő izzószálának ellenállását 
b) 20 óra alatt fogyasztott energiát kWh-ban 
c) az izzószál hőmérsékletét, ha to-0°C-on, ellenállása Ro-442, és fajlagos 

ellenállásának hőmérsékleti együtthatója =5.10-3 K-1 

IV. Vezessük le: 
a) két test rugalmatlan ütközése utáni végsebességet 
b) egy ideális gáz molekuláinak termikus sebességét 
c) három sorbakapcsolt kondenzátor eredő kapacitását 
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V. a) Jelentsük ki Archimédesz törvényét. 
b) Határozzuk meg az erő, fajhő, mágneses fluxus mértékegységét. 
c) Írjuk fel az adiabatikus állapotváltozás egyenletét és az elektromágneses 

erő kifejezését, megadva a fellépő mennyiségek jelentését. 

Megoldott feladatok 
Informatika 

I. 7 5 . 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) pozícióját. 

Megoldás: 
Program Lovas_Feladat; 
Uses Crt; 
Type 
Matrix=array[1..25,1..25] of integer; 
Var 
A:Matrix; 
n: Integer; {a mátrix mérete} 
x, y: Integer; {a pozició, ahonnan keresem a lépések számát} 
s:Integer; {számláló} 
i,j:Integer; {tömbindexek} 
{*********************************} 
{Inicilizálom a tömböt, és bekérem} 
{az (x,y) p o z i c i ó t } 

Procedure Init (Var U:Matrix); 
Var 
i,j:Integer; 
Begin 
ClrScr; 
Write ('Kérem a mátrix méretet:'); 
Readln(n); 
For i:=1 To N Do 
For j:=1 To n Do 
u[i,j]:=-1; 
Repeat 
Write ('Kérem a x poziciót:'); 
Readln(x); 
Writeln ('Kérem az y poziciót:'); 
Readln(y); 

until((x In [1..n]) and (y In [1..n])); 
u[x,y]:=0; 
End; 
{ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * } 
Function Test:Boolean; 
Var Kod:Boolean; 

i,j:Integer; 
Begin 
Kod:=False; 
For i:=1 To n Do 
For j:=1 to n Do 
If a[i,j]=-1 then Kod:=True; 

Test:=Kod; 
End; 
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