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Megoldott feladatok

Kémia

K.G.190
Legyen: a mol SO2

b mol SO3 az elegyben,
akkor:

( )
( ) 75,0

16b3a2
32ba =
⋅+

+ , rendezve: 2a=b, ha a=1, b=2, tehát

3 mol elegyben van ....................................1 mol SO2

100 mol.......................................................x = 33,33 és 100 − x mol SO3 = 66,67

3 mol elegy tömege: 64g SO4 + 2⋅80gSO3 = 224g
224g elegy....................................................64g SO2

100g.............................................................x = 28,57g SO2

mSO3 = 100 − 28,57 = 71,43g SO3

K.L. 276.
100g oldat térfogata     100/1,1 cm 3. ............................................17,59 g sav

1000 cm 3 ..............................................x=193,49 g sav
3,07 mol sav tömege 193,49 g
x=63,0g M sav=63,0g/mol

17,59 g sav νsav=17,59/63=0,27mol
100g oldat

82,41 g víz νH2O=82,41/18=4,57mol

ν=4,857mol...................................................0,279 mol sav
100 mol..........................................................x=27,9/4,857 = 5,74mol

K.L. 275
40g 01 + 20g 0240⋅16/100+(180m/100+20⋅16/100) ⋅0,1 g só
100g (01+02)……………………13g só
60⋅13=40⋅16+ 18m+2⋅16
18m=60⋅13-40⋅16-2⋅16
m=6

hírado

„Alfa” fizikusok versenye

Szombaton, 1999. április 24-én a Szent-György-napi ünnepséggel párhuzamosan tartot-
tuk, negyedik alkalommal a Mikes Kelemen Líceumban a kezdõ fizikusok versenyének
döntõjét.

A négy levelezéses forduló után a VII. és VIII. osztályok legjobb tanulói mérték össze
tudásukat. A Hargita, Brassó és Kovászna megyékbõl jelentkezõ 250 tanulóból 130 jutott a
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döntõbe. Meghívottként résztvettek a VI. osztályos tanulók is. Õk 90-en, elõzetes próbálko-
zás nélkül kapcsolódtak a versenybe.

A három megye 25 iskolájának tanulói voltak jelen:
Kovászna megyébõl: mikóújfalusi, árkosi, málnás-falusi általános iskolák; „Körösi Csoma

Sándor” Líceum, Kovászna; „Nagy Mózes” Líceum, Kézdivásárhely; „Henter Károly” általános
iskola, Bodok; „Mikes Ármin” általános iskola, Bükszád; „Végh Antal” általános iskola,
Csernáton; „Gaál Mózes” általános iskola, Barót; Sepsiszentgyörgyrõl:  „Váradi József ” általá-
nos iskola; „Székely  Mikó Kollégium”; „Mikes Kelemen Elméleti Líceum”Brassóból: 10-es és 27-es
általános iskolák; Hargita megyébõl: „Petõfi Sándor” általános iskola, Székelykeresztúr; „Köllõ
Miklós” általános iskola, Csomafalva; „Móra Ferenc” általános iskola, Székelyudvarhely;
„Fogarassy Mihály” általános iskola, Gyergyószentmiklós; „Sövér Elek” Szakközépiskola,
Gyergyóalfalu; „Petõfi Sándor” általános iskola, Csíkdánfalva; „Márton Áron” általános iskola,
Csíkszentdomokos; Csíkszeredából: „Petõfi Sándor”, „Nagy Imre”, „Ady  Endre”, „József  Attila”
általános iskolák.

A versenyen az alábbi eredmények születtek:

VIII. osztály:
I. díj Bartha Zsolt, Nagy Mózes Líceum Kézdivásárhely (tanára: Bartha Zsolt), Incze

Gyöngyi, Mikes Kelemen Líceum Sepsiszentgyörgy

II. díj Gáll Sarolta, Nagy Imre általános iskola Csíkszereda (tanára: Kömény Ildikó),
Perini Alpár, Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy (tanára: Szakács Mária)

III. díj Keresztes Júlia, Mikóújfalu (tanára: Szõcs Domokos), Scridon Lóránt, Móra Fe-
renc általános iskola, Székelyudvarhely (tanára: Sándor Álmos)

Dicséret Buzsi Enikõ, Mikes Kelemen Líceum, Oláh Gál Boróka, Nagy Imre általá-
nos iskola, Csíkszereda  (tanára: Kömény Ildikó és Orbán László),  Csog József  és Szilágyi Zol-
tán , Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy, (tanáruk: Szakács Mária)

Az Európai Idõ különdíját   Oláh Gyöngyvér a csíkszeredai Nagy Imre általános iskola ta-
nulója kapta.

VII. osztály:

I. díj Bálint Balázs, Mikes Kelemen Líceum, Sepsiszentgyörgy,  Szakács Eszter, Mikes
Kelemen Líceum, Sepsiszentgyörgy (tanára: Erdély László)

II. díj Farkas Hunor, Nagy Mózes Líceum, Kézdivásárhely (tanára: Bartha Zsolt)
Kádár Géza, Mikes Kelemen Líceum, Sepsiszentgyörgy (tanára: Erdély László)

III. díj Jánó Rajmond, Váradi József ált. iskola, Sepsiszentgyörgy (tanára: Nagy Judit),
Bõjte Andrea, Mikes Kelemen Líceum, Sepsiszentgyörgy

Dicséret  Baló Zoltán, Mikes Kelemen Líceum, Sepsiszentgyörgy, Bedõ Pálma Boró-
ka, Váradi József ált. iskola, Sepsiszentgyörgy, (tanára: Nagy Judit),  Bándy Enikõ, 10 számú
általános iskola Brassó (tanára: Rákóczi Mária), Szász Károly  Zsolt , Székely Mikó Kollégium
(tanára: Szakács Mária)

A Corvin kiadó különdíját Kerekes Tímea a székelykeresztúri Petõfi Sándor általános is-
kola tanulója kapta (tanára: Bernád Rozália)

VI. osztály:
I. díj Szélles Ádám, Petõfi Sándor általános iskola, Csíkszereda (tanára: Molnár Zol-

tán), Varga Melinda, Mikes Kelemen Líceum

II. díj Oláh Badi Melinda és Szerzõ Árpád, Mikes Kelemen Líceum
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III. díj  Barabás Mónika, Mikes Kelemen Líceum, Kósa Boróka, Fogarassy Mihály általá-
nos iskola, Gyergyószentmiklós, (tanára: Ardelean Ildikó)

Dicséret, Péter Róbert , Váradi József ált. iskola, Sepsiszentgyörgy (tanára: Soós Mária),
Bartha Annamária és Puskás Melinda, Mikes Kelemen Líceum, Sepsiszentgyörgy, Kolcza Má-
tyás, Mikes Kelemen Líceum, Sepsiszentgyörgy (tanára: Ravasz József)

Az Európai Idõ kiadó különdíját Hatházi Róbert  a Mikes Líceum tanulója kapta.
Az IAME különdíját a székelyudvarhelyi Móra Ferenc általános iskola tanára, Sándor

Álmos kapta, aki a legtöbb tanulót hozta, akik a levelezési szakaszban a legpontosabb munkát
végezték.

A verseny megszervezéséhez nagy segítséget kaptunk a Mikes Kelemen Líceum
vezetõségétõl, a fizika szakos kollégáktól, valamint a Líceum VII. és VIII. osztályos tanulói-
nak szüleitõl. A sikeres lebonyolításhoz anyagi támogatást kaptunk a Kovászna Megyei
Tanfelügyelõségtõl, az Európai Idõ és Corvin kiadóktól, az EMT-tõl valamint az IAME,
ErPék, Plastico vállalatoktól.

Ezúton is köszönjük a támogatást.
Balogh Deák Anikó

Informatikai hírek

Back Orifice 2000 – csak Windows alatt!
A Data Fellows , a világ egyik vezetõ antivírus és titkosító rendszer fejlesztõje minden

internet-felhasználó figyelmét felhívja a Back Orifice 2000 trójai programra, a tavaly megjelent
Back Orifice újabb változatára. A Back Orifice 2000, vagy BO2K egy, a felhasználó számára
láthatatlan elem („szerver”) telepítése után teljes ellenõrzést ad a számítógép felett bárkinek
(persze csak akkor, ha Windows operációs rendszerrel dolgozunk!). A BO2K segítségével bárki ké-
pes, az interneten keresztül, a gépen tárolt adatokat megtekinteni, módosítani vagy törölni.
Tovabbá, segítségével megfigyelhetõ a gépen dolgozó felhasználó. A F-Secure Anti-Virus
képes a BO2K felismerésére és eltávolítására. A BO2K, a régi Back Orifice programhoz ké-
pest két nagy újdonságot tartalmaz: Elõször, képes Windows NT operációs rendszer alatt is
mûködni (a Back Orifice csak Windows 95 és Windows 98 alatt mûködött.) Másodszor, a
program forráskódja szabadon hozzáférhetõ. A védekezés a BO2K és egyéb hasonló pro g-
ramok ellen nem könnyû. Az újabb víruskeresõ programok általában felismerik és eltávolít-
ják ezeket, de teljes mértékben nem lehet ily módon megszabadulni ettõl a problémától. A
legfontosabb, hogy ne indítsunk el e-mail mellékletként kapott ismeretlen programokat. Ha
valaki ismerõstõl kapunk egy ártatlannak, vagy hasznosnak tûnõ programot, a legjobb, ha
megérdeklõdjuk, hogy pontosan mit küldött. Az ismeretlenektõl származó programokat pe-
dig kezeljük különös bizalmatlansággal – ellenõrizzük víruskeresõnkkel, és ha csak nem élet-
bevágóan fontos, egyáltalán ne is indítsuk el. Ha pedig mi magunk küldünk valakinek mel-
lékletként programot, elõre tájékoztassuk a címzettet róla.

Linux-gép 200 dollárért
A Linux-rendszerekre szakosodott Ebiz „olcsó PC”-kereskedõ olyan 200 dolláros gépet

rakott ossze, amelyet csak a Prodigy internetszolgáltató közremûködésével árusít. A PIA
(Personal Internet Appliance) nevû készülék AMD-processzorral mûködik, munkamemóri-
ája 32 MB, merevlemeze 2,1 GB kapacítású. Az Ebiz tisztában van vele, hogy a PIA
forgalmázása kezdetben ráfizetéses lesz, késõbb viszont a várható nagy keresletnek
köszönhetõen nyereségesse válik. Az olcsó masinával egyidejûleg az Ebiz havi 20 dollárért
internet-hozzaférést is kínál.
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Vége a CD-másolás hõskorának
Nyár elején az SDMI (Secure Digital Music Initiative) bejelentette, hogy a karácsonyi bevá-

sárlási õrület elõtt már kapható lesz az amerikai üzletekben a CD-másolás ellen védett hor-
dozható lejátszó készülék. A készülékbe gyárilag beépített másolásvédelmi funkció csupán
négy szám digitális másolását engedélyezi majd a tisztelt CD-vásárló számára. A tervezet lé-
nyege az, hogy gátat vessenek az olyan digitális másolási technologiák elterjedésének, mint
peldául az MP3, amely veszélyezteti a lemezkiadók elemi létét. Az SDMI lobby tagjai, le-
mezkiadók, elektronikai készülékgyártók, internetes cégek azért döntöttek a szigorítás mel-
lett, mert jelenleg a CD-k nincsenek semmiféle másolásvédelmi funkcióval ellátva. Igy aki
kiskaput keres, annak most kell olyan digitális lejátszót vásárolnia, ami legalább a védelem
nélküli CD-rõl képes m ásolatot késziteni.

A Magyar Elektronikus Könyvtár  egy éve
A Magyar Elektronikus Könyvtár az egyik „legõsibb képzõdmény” a magyar hálózaton.

Gyökerei 1994-ig nyúlnak vissza, és azóta folyamatosan növekszik a népszerûsége. A MEK
elsõ évérõl cikk olvasható a

http:/www.internetto.hu/cikk4/0225/ címen.

AntiViral Toolkit Pro Newsletter – elektronikus vírusújság
A  http://www.avp.com  címen felíratkozhatunk az AntiViral Toolkit Pro Newsletter c.

elektronikus újságra, amely természetesen ingyenes. Ekkor nemcsak a legújabb vírusokról
szerezhetünk tudomást, hanem  az ezeket felismerõ és kiölõ progamokról is, sõt azokat le is
tölthetjük a hálózatról.

KÍSÉRLETEZÕK VERSENYE

Egyszerû villanymotor

Építsünk villanymotort (ferrit)mágnesbõl és olyan tekercselõhuzal-hurokból, amelynek
megfelelõen csiszolt végei elem sarkaihoz erõsített gemkapcsokra támaszkodnak!

Útmutatás A tekercselõhuzal ideális átmérõje 0,6 mm, a hurok átmérõje pedig 20–25
mm, amit egy hengeres testre csavarunk rá (2–3 menet). A kivezetõ egyenes végek egyikérõl
csiszolóvászonnal teljesen letisztítjuk a szigetelést, a másikról féloldalasan. A gemkapcsok
egyik ágát kinyitjuk, és megfelelõ magasságban az elem lemezeihez forrasztjuk, hogy a for-
gástengely vízszintes legyen. A forgórész tengelyének szimmetriáját a gemkapcsokba helye-
zés után megpörgetéssel ellenõrizzük, illetve állítjuk be. A mágnest az elemre a rotor alá he-
lyezzük.
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Küldjétek be a szerkesztõség címére az eszköz mûködési elvének rövid leírását, a mûködésérõl szóló
igazolást, és ha lehetséges az eszközrõl készített fényképet vagy rajzot!

A leírás mellett adjátok meg a neveteket, iskolátok, osztálytok, fizikatanárotok nevét, valamint az is-
kola postai címét! A legjobb válaszokat jutalomban részesítjük.

Kovács Zoltán


