
Informatika 

I. 92. n gyermek között véletlenszerűen szeretnénk kisorsolni n feladatot, 
írjunk programot, amely felhasználva  a Pascal nyelv Random  nevű függvényét, 
megoldja a feladatot! 

Megoldás:  (II. megoldás) 
program sorsolás; ( Magos Szilárd Szabolcs megoldása alapján} 
uses crt; 
vara:array( 1..100] of integer; 

n, i, x : integer; 
function megnez (x: integer) rboolean;{ a, i: globális változók} 
var j : integer; 
begin 
for j:=l to i do 
if a[ j] =x then begin megnez :=true; 

exit; 
end; 

megnez := falsé; 
end; 

BEGIN 
clrscr; 
write (' Kérem a gyerekek számát:' ) ; readln (n) ; 
randomize; { beállítom a véletlen számok generálását} 
i:=0; 
repeat 
x:=random(n+1) ; 
if x>0 then 
begin 
if not megnez (x) then { volt-e már generálva } 
begin 
inc <i); { növelem a helyes megoldások számát} 
a( i] :=x; { a megoldást beteszem az a-ba ) 
writeln ( ' A (z) ' , i: 2, ' . gyerek feladata a (z) ' , x:2, ' . 

feladat' ) ; 
end; 

end; 
until i=n; 
readkey; { TP 6. 0-ban ch :=readkey, ahol ch : char } 
END. 

Híradó 
Szaktáborok középiskolásoknak júliusban! 
Középiskolás diákok számára 1997 nyarán az EMT újra megszervezi immár 

hagyományos szaktáborait. A fizika-kémia  tábor  időpontja július 11-19, 
helyszíne Komandó (Kovászna megye). A tábor sok érdekességet tartogat a 
kémia és fizika  iránt érdeklődő, tanulni vágyó iskolásoknak. Természetben 
elvégezhető kísérletek, versenyfeladatok  megoldása, kirándulás teszi változato-
sabbá a tábor programját. 

Az informatika  tábort  Kolozsváron szervezzük július 19-26. között. 
Rendezvényünknek a kolozsvári Informatika  Líceum ad otthont, itt egy helyben 



megoldható a szakfoglalkozás,  étkezés, elszállásolás, az iskola sporttelepe pedig 
aktív pihenést is lehetővé tesz. Egyik nap kirándulást is szervezünk a diákoknak. 
A számítástechnikával kapcsolatos foglalkozásokat  szaktanárok szervezik meg. 

Mindkét tábor költsége 175.000 lej, mely nem tartalmazza az útiköltséget. A 
résztvevőknek egészségügyi bizonylatot kell magukkal hozniuk (táborokban 
szokványosán igényelt orvosi igazolás). A helyek száma korlátozott, a 
jelentkezőket a befizetés  sorrendjében fogjuk  figyelembe  venni. A részvételi díj 
befizethető  az EMT titkárságán személyesen, vagy bankszámlánkra utalható 
(résztvételi szándékukat kérjük telefonon  jelezzék titkárságunknak): 

Societatea Maghiara Tehnico-Stiintifica  din Transilvania, 
BCR Cluj, cont nr. 45.10.4.66.2 

Lezajlott a Nemes Tihamér Számítástechnika 
Verseny budapesti döntője 

1997. március 22-én az erdélyi „számítástechnikusok" részt vettek a Nemes 
Tihamér Számítástechnika Verseny budapesti döntőjén. Az alábbiakban közöljük 
a résztvevők eredményeit: 

II. kategória (összesen 62 versenyző, max. pontszám 100) 

Helyezés Név Város Pontszám 
6. Szász Pál Margitta 92 

28. Csornai András Szatmárnémeti 83 
38. Korács Péter Marosvásárhely 81 
45. Molnár Katalin Sepsiszentgyörgy 67 

III. kategória (összesen 79 versenyző, max. pontszám 100) 

Helyezés Név Város Pontszám 

10. Husz Zsolt Nagyvárad 96 
12. Lőrincz László Csaba Nagyvárad 95 
38. Imecs Balázs Kolozsvár 87 
51. Tompa Loránd Marosvásárhely 80 
61. Albert-Lőrincz Hunor Marosvásárhely 75 
75. Gálfi Péter Marosvásárhely 54 

Heinrich László Fizikaverseny 
A Heinrich László Fizikaverseny II. fordulóját  Szatmárnémetiben 

szerveztük meg április 12-én. A Kölcsey  Ferenc  Elméleti  Líceum  munkaközössége, 
de különösen a fizika  tanárok példamutató vendégszeretettel fogadták  az Erdély 
tíz városából (és annak 15 iskolájából) érkező versenyzőket. A szombat délelőtt 
zajló verseny ideje alatt a diákokat kísérő szaktanárok a fizika  oktatását segítő 
kísérleti- és szemléltető eszközöket gyártó és forgalmazó  cég termékbemutatóját 
tekinthették meg. Ezt követően megbeszélést folytattak  a Firka  című diáklap 
tartalmi összetételéről. 
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Az eredményhirdetésre szombat délután került sor. A három korosztály (IX., 
X. és XI. osztályosok) mindegyikéből 7-7 diák utazhat Sopronba a döntőre. A 
korcsoportok első három helyezettje: 

IX. osztály: Hegyi  Géza - Csíkszereda (Márton Á. Líc.), Braica István  -
Kolozsvár (Brassai Líc.), Robu Mária  - Kolozsvár (Báthory Líc.) 

X. osztály: Ravasz Magdolna  - Sepsiszentgyörgy (Mikes Líc.), Nagy  István  -
Sepsiszentgyörgy (Mikes Líc.), Mátyás  Ferenc  - Székelyudvarhely (Tamási Líc.) 

XI. osztály: Szőke  Szilárd  - Temesvár (Bartók B. Líc.), Császár  Lóránt -
Nagykároly (Elméleti Líc.), Járai  Szabó Ferenc  - Székelyudvarhely (Tamási Líc.). 

Kémia versenyek eredményei 
1997. április 5-én Kolozsváron, az EMT szervezésében lezajlottak az Irinyi 

János Középiskolai Kémiaverseny, valamint a Hevesy György Általános Iskolai 
Kémiaverseny erdélyi döntői. 

Az első, helyi fordulókat  az iskolákban szervezték meg, ennek eredményei 
alapján hívtuk meg a résztvevőket a második fordulóra.  A 23 IX-XI. osztályos 
tanuló egységes feladatokat  kapott, az írásbeli után gyakorlati, laborfeladatokat 
is meg kellett oldaniuk. A "kicsik" (VII. és VIII. osztályosok ők is 23-an voltak) 
külön feladatokkal  versenyeztek és laboratóriumi gyakorlati ismereteiket nekik 
is bizonyítaniuk kellett. 

Mindkét verseny legjobbjai Magyarországon mérik össze tudásukat az anya-
országi diákokkal. Az Irinyi verseny résztvevői Győrbe utaznak a döntőre, a 
Hevesy verseny élenjárói Szegeden mérettetnek meg nemzetközi mezőnyben. 

A legjobb eredményt a következők érték el: 
Irinyi verseny: I. díj: Románszky Loránd - Nagyvárad; II. díj: Simon Boglárka 

- Kolozsvár; III. díj: Rariga Zsolt - Zilah 

Hevesy verseny, VII. oszt.: I. díj: Negoi(á Girós Gabi - Brassó; II. díj: Bartha 
Ágnes - Kézdivásárhely; III. díj: Pöllnitz Alpár - Kolozsvár 

VIII. oszt.: I. díj: Kurucz Attila - Kolozsvár; II. díj: Ziller Annamária - Zilah; 
III. díj: Vezsenyi Sándor - Kolozsvár 

Felhívás a Vajnár Emese - Kiskémikus Emlékversenyre 

1997. november 22-én tartják meg hatodszorra a versenyt. Október 20-ig VIII. 
osztályos tanulók jelentkezhetnek a következő címen: 

Mikes Kelemen Líceum (Balogh Deák Anikó) Sepsiszentgyörgy 
str. Kós Károly nr. l, jud. Covasna 
Telefonon:  067 - 316342, 312410, 315967 
A jelentkezés után részletes tájékoztatót küldenek a szervezők. 
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Diákpályázat 
Nobel-díjasok 

A hatodik forduló  kérdései 
1) 120 éve született az a fizikus  aki a röntgensugárzással kapcsolatos ku-

tatásaiért kapott fizikai  Nobel-díjat.Hogy hívták és milyen kutatási eredményeiért 
kapta a díjat. (2  pont) 

2) 1960-ban egy amerikai kutató kapta a kémiai Nobel-díjat.Kutatási eredmé-
nyeit az archeológia területén alkalmazzák.Hogy hívták és milyen kutatási 
eredményeiért kapta a díjat. (2pont) 

3) 1905-ben egy olyan orvos kapta a fiziológiai  és orvostudományi Nobel-díjat 
akit joggal neveztek az emberiség egyik megmentőjének. Kutatásai nyomán 
emberek milliójának az életét sikerült megmenteni az évek során. (2pont) 

4) A XX század egyik legkiemelkedbb poltikusa kapott irodalmi Nobel-díjat. 
Ki volt ez a személyiség,melyik évben kapta a díjat. Amatőr festőként  milyen témájú 
képeket festett.  (4pont) 

A nagy érdeklődésre  való tekintettel  a Firka  ez éti évfolyamából  1997. augusztus 
1-ig fogadunk  el megoldásokat  a Nobel-díjasok  vetélkedőre. 

Következő lapszámunk 1997. szeptember 15-én jelenik meg. 
Kellemes vakációt kívánunk minden kedves olvasónknak! 
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Tudományos arcképcsarnok 

Vargha László 
(Berhida, 1903. január 15. - Budapest, 1971. július 1.) 

Kémikus, fő kutatási területe a szénhidrátkémia. A Budapesti Műegyetem, 
majd a berlini és szegedi egyetem tanára. 1940 és.1950 között a kolozs-
vári egyetem kémia professzora,  a Szerves Kémiai Intézet igazgatója. 
1950-től a budapesti Gyógyszerkutató Intézet osztályvezetője, 1957-tól 
igazgatója. 1951-től a MTA tagja. 1956-ban Kossuth-díjjal tüntetik ki. 


