
K.L. 2 4 6 . 530 cm3 50°C hőmérsékletű és 1 atm nyomású gáz tömege 1,6 g. A gáz 
tömegének 60%-a oxigén, a másik alkotóelemének a rendszáma az oxigén rend
számának kétszerese, s atomjaiban ugyanannyi proton van, mint neutron. Határozzuk 
meg a gázállapotú anyag molekulaképletét! (SO 3 ) 

K.L. 247 . Egy szénhidrogénből egy mólnyit 1562,88 dm 3 127°C hőmérsékletű és 
80 kPa nyomású levegővel elégetünk. A levegő 21 térf% oxigént tartalmaz. Az 
égéstermék elegy térfogatszázalékos összetétele 73,23 % N2, 12,16 % CO2, 14,60 % 
H2O. Határozzuk meg a szénhidrogén molekulaképletét és az égési gázok térfogatát 
az adott körülmények között. (C5H12, 1686,02 dm 3). 

K.L. 2 4 8 . Hány széndioxid molekula található abban a 3 dm 3 térfogatú tartályban, 
amelyben a gáz 27°C hőmérsékletű és 1,6 bar nyomású. (1,17.1023). 

K.L. 149 . Egy ólomakkumulátorban 1,0 kg 32%-os kénsavoldat található. Az 
akkumulátor 5 órán keresztül 1,6 A-es áramot szolgáltat. Milyen mértékben változik 
az akkumulátor elektrolitjának az összetétele? (csökken, kénsavoldat töménység, 
29,78%). 

Informatika 
Eredményhirdetés 
A tavalyi feladatokra sajnos kevés megoldást kaptunk. Egyedül Szabó János Lehel 

(Szászrégen) küldött be több alkalommal megoldásokat (380 pont). A többi megoldó 
mindegyike (mivel csak egy-egy alkalommal jelentkezett) 100-nál kevesebb pont
számot szerzett. Ezek a következők: Nagy Ákos, Ópécska (Arad megye), Kovács 
Péter, Kiss Lehel és Magos Szilárd Szabolcs (mindhárman Marosvásárhelyről). 

Szabó János Lehel jutalma Évfordulóink a műszaki és természettudományokban 
- 1997 című könyv. 

I. 120 . Írjunk programot, amely tetszőleges természetes számra ellenőrzi a 
Goldbach-tételt! (A Goldbach-tétel kimondja, hogy minden 3-nál nagyobb páros szám 
mindig felírható két prímszám összegeként, míg bármely 6-nál nagyobb páratlan szám 
felírható három prímszám összegeként. Pl. 4=2+2, 6=3+3, 8=3+5, 10=3+7, 7=2+2+3, 
9=3+3+3, 11=2+2+7) 

I. 1 2 1 . Írjunk programot, amely egy adott számot, ha az nem Fibonacci-szám, 
felbont Fibonacci-számok összegére! (Egy szám Fibonacci-szám, ha az F(0)=0, F ( l )= l 
és nl-re F(n)=F(n-l)+F(n-2) képletekkel meghatározott sorozat eleme.) Pl. Fibonacci-
számok: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ... 25=21+3+1, 59=34+21+3+1 

I. 122 . Írjunk egy DOS-parancsállományt, amely egy adott szövegállományba 
beírja a következő DOS-parancsok szintaxisát (amelyeket a HELP parancs segít
ségével kapunk meg): cd, copy, format, print. 

(A fenti feladatokat a következő, érettségire felkészítő példatárból vettük: 
Culegere de probleme, Editura Computer Libris Agora, Cluj, 1998. Tel. 064-192422) 
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