
Megoldott feladatok 
Informatika 
I. 104. Írjunk programot n elem összes permutációjának a generálására! 
Megoldás: 
A következő megoldás egy T tömbben őrzi az egyes permutációkat. 
Az 1234...n permutációval kezdjük. A program két elem felcserélésén 

alapszik, és rekurzív hívással generálja a következő permutációkat. 
program permutacio_generalas; { Papp Krisztina, Nagyszalonta} 
uses crt; var t:array [1..20] of integer; 
n,i:integer; 
procedure KIIR; 
var i: integer; 
begin for i:=l to n do write (t[i],''); writeln; end; 
procedure PERM (k:integer); 
var i,csere:integer; 
begin 
if k=n+l then kiir 

else for i:= k downto 1 do 
begin 
csere:=t[i]; t[i]:=t[k]; t[k]:=csere; 
PERM (k+1); 
csere :=t[i]; t[i]:=t[k]; t[k]:=csere; 

end; 
end; 
BEGIN 
clrscr; 
write ('n='); readln (n); 
for i:=l to n do t[i]:=i; 
perm(1); 
END. 

Az I.103-I.106 feladatokra Dimény Lóránt (Marosvásárhely) és Papp 
Krisztina (Nagyszalonta) küldtek be megoldásokat (egy-egy feladatra többet is!) 

A verseny, amint azt már megírtuk a 2-es számmal kezdődik. Kérjük a 
versenyzőket, hogy a megoldásokhoz rövid leírást is mellékeljenek, a program-
ban pedig kommentálják a fontosabb változókat, eljárásokat, függvényeket. 

Kémia 
K G . 156. Egy 5-os csigaházra 10 g, 35%-os sósavoldatot töltöttek. A pezsgés 

megszűnése után 1,98 g-os tömegcsökkenést észleltek. Állapítsd meg a csigaház 
mészkőtartalmát, s a reakció végén a vizes oldat tömegszázalékos összetételét. 

Megoldás: 

100 g CaC0 3 44 g CO2 
x 1,98 g tehát x=198/44= 4,5 g CaCO 3 

5 g csigaház 4,5 g CaC03 
100 g x tehát x=90 g 

m o l d = 4,5 + 10 - 1,98 = 12,52 g 
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100g CaCO 3 111 g CaCl2 2 . 36,5 g HCl 
4,5 g x-4,995 g CaCl2 y-3,285 g HC1 

100 g HC1 old 35 g HC1 
10 g x-3,5 g tehát m n e m reagált s a v=3,5-3,285=0,215 g 

12,52 g old 4,995 g CaCl2 0,215 g HCl 
100 g old x=39,89 g CaC12 y=1,72 g HCl 
Az oldat összetétele: 39,89% CuCl2 + 1,72% HCl = 41,61 tehát, a víz 58,39% 

K.L. 215. Egy alkánból egy mólnyi mennyiséget 50 mól levegővel tökéletesen 
elégetnek. Az égéstermékben a víz eltávolítása Után 10,64 mólszázalékos a 
széndioxid tartalom. Határozd meg az alkán molekulaképletét, és az égetéskor 
használt levegőfelesleget. 

Megoldás: 

100 10,64 mol 

innen n = 5. 

1 mol C5H12 égéséhez 8 mol O2 szükséges. 

100 mol levegő 21 mol O2 

x=38,09 mol levegő 8 
50 - 38,09 = 11,91 mol levegő felesleg, ami 28,64%-os levegőfelesleget jelent. 

Takács Csaba Kémia Emlékverseny 
középiskolásoknak 

Az 1996-1997 tanévben másodízben zajlott le a 4 fordulós, levelezés útján 
történő Takács Csaba Kémia Emlékverseny több helységből, több résztvevővel, 
mint az első évben. 318 tanuló nevezett be: Barót (Baróti Szabó Dávid Líc), 
Brassó (Áprily Lajos Líc.), Csíkdánfalva (Petőfi Sándor Líc), Csíkszereda (Márton 
Áron Líc, Johannus Kájoni Kereskedelmi Líc, Faipari Iskolaközpont), Dés 
(Andrei Muresanu Líc), Gyergyószentmiklós (Salamon Ernő Líc), Kézdivásárhely 
(Nagy Mózes Líc), Marosvásárhely (Bolyai Farkas Líc, Al. Papiu Ilarian Líc, 
Kémiai Líc, Mezőgazdasági Iskolaközpont), Sepsiszentgyörgy (Mikes Kelemen 
Líc, Székely Mikó Kollégium), Szatmárnémeti (Kölcsey Ferenc Líc, Hám János 
Kat. Gim., Református Gim.), Szászrégen (Petru Maior Líc), Székelyudvarhely 
(Tamási Áron Líc), Temesvár (Bartók Béla Líc), Zilah (Elméleti Líc.) líceumaiból. 

A verseny megszervezése, a tavalyihoz hasonlóan, kis módosításokkal történt. 
A benevezett tanulók egyénileg levében kapták meg a kérdéseket, (12-15, 
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