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b. hidrogén
c. oxigén

12. A Nap körülbelül hányszor nagyobb a Földnél?
a. 200.000-szor
b. 523.650-szer
c. 330.000-szer

13. Ha lehetne sétálni a Napon, hányszor lennénk nehezebbek?
a. 28-szor
b. 10-szer
c. 5-ször

14. A Nap felületén a hőmérséklet
a. 10.000 C0

b. 5.700 C0

c. 15.000 C0

Feladatmegoldók rovata
Fizika

F.L. 182. Egy autó kis �hajlásszögű lejtőn� 3 m/s sebességgel halad felfelé. Ugyanezen a
lejtőn lefelé 7 m/s a sebessége, a motor változatlan teljesítménye mellett. Mekkora lesz az
ugyanolyan súrlódású együtthatójú vízszintes úton, ha motorjának teljesítménye továbbra is
változatlan?

F.L. 183. Egy kerékpártömlő 6 cm2 felületen érintkezik a talajjal. A tömlő teljes térfogata
2 liter. A kerék tengelyének terhelése 350 N. Hányszor kell 40 cm3 térfogatú pumpa
dugattyúját lenyomnunk, hogy felfújuk a tömlőt, ha a légköri nyomás
105 N/m2. Kezdetben nem volt levegő a tömlőben.

F.L. 184. E1 és E2 e.m.f. áramaforrásokat, egy nagy ellenállású V voltmérőt és az R
ellenállású fogyasztót az ábrán látható módon kapcsoljuk. A fogyasztó ellenállásának értéke
és az áramforrások belső ellenállásának értéke megegyezik. A voltmérő skálabeosztásának 0
pontja a skála közepén található. Ha a K kapcsoló nyitott, a voltmérő kapcsolója jobbra tér ki.
A K kapcsoló zárásakor az E1/E2 arány milyen értékeire tér ki a mutató?

a) jobbra?
b) balra?
c) nem tér ki?

F.L. 185. Milyen távolságra kell egymástól elhelyezni levegőben a 10 cm és 1 cm
átmérőjű és n=1,5 törésmutatójú üveggömböket, hogy teleszkópikus rendszert alkossanak?

F.L. 186. Egy tramszmissziós optikai rácsot párhuzamosan fénnyalábbal merőlegesen
világítunk meg. Az elhajlási képet egy gyűjtőlencse gyújtótávolságában elhelyezett ernyőn
vizsgáljuk. Határozzuk meg:

a) a λ1=600 nm-es hullámhosszúságú sugárzás azon k-ad rendű elhajlási maximumát,
amely egybeesik a λ2=400 nm-es sugárzás (k+1)-ed rendű maximumával;

E1,v E2,v



212 1998-99/5

b) a lencse gyújtótávolságát, ha  tőle 55 cm-re elhelyezett tárgyról 10-szer nagyobb valódi
képet alkot;

c) a rácsállandót, ha a λ1 hullámhosszúságú sugárzás k-ad rendű maximuma 2/25Xk = k

cm-re található a központi maximumtól;
d) hányszor tevődnek  egymásra az ernyőn a λ1 és λ2 sugárzások maximumai?

Kémia
K.G. 189. 1,4g kálium-hidroxidot oldjál vízben, s hígítsd, amíg 250 cm3 oldatod lesz.

Ezután 10g 98 tömegszázalékos kénsavoldatot hígítsd vízzel 1000 cm3-re.
Hány cm3 kénsavoldattal tudod semlegesíteni a kálium-hidroxid oldat 20 cm3-ét? (10 cm3)

K.G. 190. Kén-dioxidot és kén-trioxidot tartalmazó gázelegyet elemezve azt találtad,
hogy benne a kén és oxigén tömegaránya 0,75.

Határozd meg a gázelegy molszázalékos és tömegszázalékos összetételét!
(33,33 mol % SO2, 66,67 % SO3; 21,5 tömeg % SO2, 78,5 % SO3)

K.L. 275.  60g 16 tömegszázalékos soóldatból 20g tömegű részletet áttöltünk 180 g
tömegű m tömegszázalékos azonos sóból készült oldatba. Alapos összekeverés után most
ebből veszünk ki 20,0g tömegű részletet és visszaöntjük a 16%-os oldatba. Így ennek
töménysége 13%-ra csökken. A 180g tömegű oldat az összeöntés előtt hány %-os volt.
(m=6%)

(Érettségi feladat, Magyarország, 1991.)

K.L. 276. Egy 17,59 tömegszázalékos 1,1 g/cm3 sűrűségű vizes savoldat 3,07 mol/dm3

koncentrációjú.
Számítsd ki a sav moláris tömegét!
Hány mol%-os a savoldat? (63,0g, 5,7 mol%)

KL. 277. Ha 235,0 mmol vízből és 9,0 mmol Na2S2O3-ból készült oldatot 0 0C-ra hűtünk,
akkor 4,0 mmol kristályos só válik ki. A megmaradt oldat 1,00g-ja 11,50 cm3 0,10 mol/dm3

koncentrációjú jódoldattal reagál. Mi a kristályvíztartalmú kivált só képlete?
Hány tömegszázalékos a 0 0C-on telített oldat?
(1 mol jód 1 mol Na2S2O3-t tud oxidálni vizes közegben)
(Na2SO3⋅7H2O, 14,48 tömeg %)

 (276, 277 feladat: Érettségi feladat, Magyarország, 1988.)

K.L. 278.Mekkora a telített magnézium-hidroxid oldat pH-ja, ha az adott körülmények
között a magnézium-hidroxid oldékonysági szorzata 3,4⋅10-11?   (10,6)

Informatika
I. 135. Egy adott szöveg egy bekezdését szeretnénk arányosan kinyomtatni a nyomtatóra.

A bemeneti szöveg n szóból áll. A szavak karaktarekben mért hossza rendre l1, l2, ..., ln. A
bekezdést olyan sorokba akarjuk arányosan kinyomtatni, amelyek mindegyikében legfeljebb
m karakterre van hely. Az arányosságra a következő kritériumot adjuk meg. Ha egy sor az i-
től j-ig terjedő szavakat tartalmazza, akkor ezek között mindig egy szóköz van, míg a sor
végén további  szóköz. Az utolsó sor kivételével a sorok végén található szóközök száma
köbeinek összegét akarjuk minimalizálni. Adjunk meg egy dinamikus programozási
algoritmust egy n szóból álló bekezdés arányos nyomtatására!
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I. 136. Írjunk olyan mohó algoritmust, amely az n összegű pénzt a lehető legkevesebb
érmével felváltja, ha az érmék értékei: a > b > c > d =1  (pl. 25, 10, 5, 1, és ebben az esetben
az algoritmus optimális).

I. 137. A legtöbb számítógépen bináris alakú egészek kivonása, párosságvizsgálata és
felezése sokkal gyorsabb, mint a maradékok kiszámítása. A bináris lnko algoritmus kikerüli a
maradékkal való osztást a legnagyobb közös osztó kiszámítására. Bizonyítsuk be a
következőket:

a) ha a és b mindegyike páros, akkor lnko (a,b) = 2lnko (a/2,b/2),
b) ha a páratlan és b páros, akkor lnko (a,b) = lnko⋅(a, b/2),
c) ha a és b mindegytike páratlan, akkor lnko (a,b) = lnko ((a-b)/2, b).
Tervezzünk gyors bináris lnko algoritmust!

(Forrás: T. H. Cormen, Ch. E. Leiserson, R. L. Rivest: Algoritmusok, Műszaki
Könyvkiadó, Budapest, 1997. A könyv 1999 júniusában román nyelven is megjelenik.)

Megoldott feladatok
Kémia

K.G. 178. Hány gramm víz tartalmaz annyi oxigénatomot, mint amennyi oxigénatom
található 66 g szén-dioxidban?

Megoldás
1 mol CO2 tömege 44g������������.2 mol O-t tartalmaz

66g������������..x=3 mol
1 mol H2O tömege 18g������������..1 mol O-t tartalmaz

x=54g............................................3 mol O
Tehát 54g víz tartalmaz annyi oxigént, mint 66g CO2

K.L. 246. 530 cm3 50 0C hőmérsékletű és 1 atm nyomású gáz tömege 1,6g. A gáz
tömegének 60 %-a oxigén, a másik alkotóelemének a rendszáma az oxigén rendszámának a
kétszerese, s atomjaiban ugyanannyi proton van, mint neutron. Határozzuk meg a gázállapotú
anyag molekulaképletét!

Megoldás
Az adott körülmények között 1 mol gáz térfogata (VM)
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3234,22 dmVM =⋅=

Az ismeretlen gáz molekulaképlete legyen XaOb
A gáz molekulatömegének meghatározása:
0,53 dm3 gáz tömege����������.1,6g
26,5 dm3���������������..M=80

100g gáz tömege����������.60g O
80g ���������������...x=48g

3
16
48b ==
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mx= 80-48 = 32

Zo=8, tehát Zx=16
Ax=2,16=32 X=S
a=32/32=1
A gáz molekulaképlete: SO3

Híradó
Informatikai hírek

Új kéziszámítógépek
Megjelent a Palm IIIx és a Palm V, a Palm Computing két új kéziszámítógépe. A

mindössze 10 deka súlyú, alumíniumburkolatú Palm V ára 450 dollár körül lesz, míg a
tartozékként megvásárolható 33,6-os modem 170 dollárba fog kerülni. A Palm V már
újratölthető lítiumion-elemmel működik, azonban elődjéhez, a Palm III-hoz hasonlóan ebben
a gépben is csak 2 MB memória van. A 4 Mb memóriával felszerelt Palm IIIx ára 370 dollár
körül lesz. A mostanában megjelenő színes kijelzős kézi PC-kel szemben a Palm gépeinek
még mindig fekete-fehér képernyője van. A Palm gépei jelenleg a piac 72%-at birtokolják, az
IDC elemzése szerint azonban a Windows CE-t futtató tenyérnyi PC-k 2002-re akár a piac
55%-át is elhódíthatják. (c|net)

Új processzor
Megjelent az AMD K6-III processzora, a K6 processzorcsalád legújabb tagja. A 450

megahertzes K6-III ára ezres tételben 476 dollár, a 400 megahertzes változat ára 284 dollár. A
Compaq Presario gépeibe hamarosan az új processzorokat epíti. A 21,3 millió tranzisztort
tartalmazó processzor sebességét a 256 KB másodlagos, integrált cache is növeli. (c|net)

Egyre problémásabb a Pentium III
Az Intel minden Pentium III processzornak egyéni sorozatszámot adott, hogy

megkönnyítse az elektronikus vásárlásoknál a felhasználók azonosítását és a rendszergazdák
számára a kiterjedt hálózatok adminisztrálását. A polgárjogi aktivisták tiltakozását követően
azonban az Intel bejelentette, hogy a Pentium III processzoros gépeket kikapcsolt
azonosítóval hozzák forgalomba. A felhasználó eldöntheti, bekapcsolja-e az azonosítást a szá-
mítógéphez adott programmal. Az Intel szerint ez a megoldás biztonságos, mivel a kód be-
vagy kikapcsolása után újra kell indítani a számítógépet. Christian Persson, a Computer
Technology (CT) főszerkesztője szerint a processzor kódját hibernált állapotban is ki-be lehet
kapcsolgatni, a gép újraindítása nélkül. Ráadásul ezt akár az Interneten, Direct X felületen
keresztül is meg lehet csinálni, vagy olyan trójai programmal, amely a felhasznaló tudta
nélkül leolvassa a kódot. A német Intel elismerte a biztonsági rés létezését, és azt javasolja a
számítógépgyártóknak, tegyenek a kód bekapcsolását gátló kapcsolót a BIOS-ba. Az amerikai
Intel ezzel szemben váltig állítja, hogy a kód bekapcsolásához újra kell indítani a gépet. A cég
ugyanakkor szintén javasolja a BIOS-ba tett kapcsolót a "még nagyobb biztonság" érdekében.
Az EPIC polgárjogi szervezet a processzor visszahívását követeli. (Wired News)

Megkezdte működését az Internet 2
Nemrég elindult az Internet 2, azt ígérvén, hogy javítja és gyorsítja majd az Internet

szolgáltatásait. Az Internet2 egy 5 éve tartó terv, melynek célja, hogy 140 egyetemet
összekötve létrehozzanak egy hálózatot, amely alkalmas továbbfejlesztett alkalmazások,
például valósidejű operáció tesztelésére. Az egyetemi projekt 500 millió dolláros optikai


