
K.L. 210. 6,2g metanol-etanol elegy 3g szenet tartalmaz. Határozd meg az 
elegyben a két alkohol mólarányát! 

K.L. 211 . CUSO4 5H2O és FeSO4 7H2O kristályhidrátok keverékéből 38,9 
grammot l 6 l , l g vízben oldottak, s így egy 8% m/m SO4 tartalmú oldatot kaptak. 
Határozd meg a kristályhidrátok mólarányát és a vizes oldat tömegszázalékos S 
tartalmát. 

K.L. 212. Egy nedves ezüst-klorid csapadék 60% vizet és 0,5% szennyeződést 
tartalmaz. Mekkora a száraz csapadék százalékos tisztasága? (1,23%) 

Megoldott feladatok 
Informatika 

Beküldte: Király László, XII. oszt. tanuló, Kölcsey Ferenc Líceum, Szat-
márnémeti 

I. 86. Írjunk Pascal-eljárást, amely felcseréli két változó értékét úgy, hogy nem 
használ semmilyen más változót. 

Megoldás: 
procedure csere (var x, y: real); 
begin x:=x+y; y:=x-y; x:=x-y; end; 

I. 87. Írjunk Pascal-függvényt, amely összehasonlítás nélkül kiszámítja két 
szám közül a nagyobbikat. 

Megoldás: 
function nagy (a,b:real):real; 
begin nagy := (a+b-abs(a-b))/2 end; 

I. 88. Írjunk Pascalfüggvényt, amely összehasonlítás nélkül kiszámítja két szám 
közül a kisebbiket! 

Megoldás: 
function kicsi (a, b: real) : real; 
begin kicsi := (a+b-abs(a-b))/2 end; 

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

(i, n egészek; a függvényt csak a megadott értékekre kell kiszámítani) 
Megoldás: 

function f89(i, n: integer):integer; 
begin f89 := i+n-1-((i+n-2) div n)*n end; 

I. 90. Írjunk Pascal-függvényt a következő függvény kiszámítására, csak 
aritmetikai műveleteket használva! 

(i, n egészek; a függvényt csak a megadott értékekre kell kiszámítani) 
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Megoldás: 
function f90(i.n:integer):integer; 
begin f90 := i+1-(i div n)*n end; 

I. 91. Írjunk programot az n-nél kisebb prímszámok listázására, felhasználva 
azt az ismert eredményt, hogy minden prímszám 6k±l a lakú! 

Megoldás: 
program firka_I_91_feladat; 
uses crt; 
var n,x,l,i : integer; 
function jo (y: integer) :boolean; {igaz, ha y prim} 
var j,q, w : integer; 
b : boolean; 

begin b:=true; 
if (ymod2=0) or (ymod3=0) then b:=false; 
j :=1; q:=5; w:=7; 
while b and (wy div 2) do 
begin q:=j* 6-l;w:=j* 6+1; 

if (ymodq=0) or (ymodw=0) then b:=false; 
j:=j+l; 

end; 
jo:=b; 

end; 
BEGIN write ('n=') ;readln (n) ; 

write(2:8, 3:8); {2, 3 primek} 
i:=1; x:=3; 
while x do 
begin x :=i*6-1; 

if jo (x) and (x) then write (x:8); 
x:=i*6+l; 
if jo(x) and (x) then write (x:8) ; 
i:=i+l; 

end; 
readln; 

END. 

Kémia 

Beküldte: Románszki Loránd, (tanuló, nagyváradi Ady Endre Líceum) 

K.L. 2 0 3 . Egy gázelegy szén-monoxidot és szén-dioxidot tartalmaz. 
Meghatározva az elegy szén és oxigén tartalmát, azt találták, hogy azoknak a 
tömegaránya 4:10. Határozd meg a gázelegy tömegszázalékos és térfogat-
százalékos összetételét. (12,5 %V/V, 8,33 %m/m CO; 87,5 %V/V, 91,67 %m/m 
CO2) 

Megoldás: 

Tehát 8 mól gázelegyből 1 mol CO, 7 mol CO2 

Avogadro törvénye értelmében egy gázelegy mólszázalékos összetételének 
számértékei azonosak a térfogatszázalékos összetételével. 

8 mol gáz 1 mol CO 7 mol CO2 

100 mol gáz x = 12,5 mol% 
12,5 tf% 87,5 tf% 
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