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13. Egy szivattyú óránként 50 m3 olajat nyom fel 10 m magasra. Mennyi munkát vé-
gez 1,5 óra alatt? (Az olaj surusége 0,8 g/cm 3 )  (4 pont) 

 
14. 
a.) Töltsd ki az alábbi táblázat két 

felso sorát a kérdezett mennyiségek 
értékeinek b eírásával! 

 
b.) A harmadik sorba a megfelelo 

szavak (no, csökken, nem változik) 
beírásával válaszolj arra, mi történik, ha 
az áramkörbe sorosan még egy negyedik 
fogyasztót is kapcsolunk! 

 
 

 
 

c.) Egészítsd ki a mondatot! Ha a sorosan kapcsolt fogyasztók számát növeljük, az 
eredo ellenállás ......., az áramkörben folyó áram erossége  ......., az eredetileg bekapcsolt 
fogyasztókra jutó feszültség ........ 

d.) a c.) ponthoz hasonlóan – értelemszeruen – fejezd be a következo mondatot! 
Ha sorosan kapcsolt fogyasztók egyikét nagyobb ellenállásúra cseréjük, akkor  ....... 

 
15. Egy edényben 5 kg 36 °C homérsékletu víz van, és ebbe beleteszünk egy 0°C 

homérsékletu alumínium testet. A közös homérséklet a termikus kölcsönhatás végén 30 
°C lett. Mekkora az alumíniumtárgy tömege?  (4 pont) 

 
 

 
16. Húzd át a nem fizikai mennyiségek-

nek megfelelo betuket és a maradt betukbol 
egy másik fizikai mennyiséget hozhatsz 
létre. Melyik az?  (8 pont) 

 
 
 

A kérdéseket összeállította a verseny szervezoje: Balogh Deák Anikó tanárno,  
Mikes Kelemen Líceum, Sepsiszentgyörgy 

 

 
Érdekes informatika feladatok  

I. rész 
 

Új rovatunkban olyan érdekes feladatokat, nyitott kérdéseket szeretnénk bemutatni, amelyekkel a 
történelem során sokat foglalkoztak – egy általános háttérképletet keresve például –, de a számítógé-
pek megjelenéséig, a programozás szélesköru elterjedéséig nem lehetett oket megoldani, s a ma ismeretes 
megoldások sem tökéletesek... 
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A 36 tiszt problémája 
A XVIII. századi nagy matematikusunk, Euler kapta a következo feladatot, de saj-

nos nem tudta megoldani: 
Egy katonai seregszemlére hat ezredbol hat-hat különbözo rangú tisztet kell hatos sorokba ren-

dezni úgy, hogy minden sorban és minden oszlopban minden ezredbol és minden rangból pontosan egy 
legyen közülük.  

Matematikailag a feladat speciális esete az ortogonális latin négyzetek kérdéskörének. 
Adott egy n×n-es mátrix, amelynek minden cellájába beírjuk 1-tol n-ig a természetes 
számok valamelyikét, úgy, hogy minden sorban és minden oszlopban a számsor elemei 
pontosan egyszer szerepeljenek. Ezt az elrendezést n-ed rendu latin négyzetnek nevezzük. 
Az ortogonális jelzo pedig onnan adódik, hogy két különbözo n-ed rendu latin négyzetet 
egymásra helyezünk, így számpárok keletkeznek – a számpárok elso eleme az elso nég y-
zet, a második eleme a második négyzet megfelelo helyén álló természetes szám –, és 
ezek a számpárok csak egyszer fordulnak elo a mátrixban. Így kapjuk meg az n-ed rendu 
ortogonális latin négyzeteket . 

Észrevehetjük, hogy ha a számpárok elso felét az ezred jelzoszám ának, a másodikat 
pedig a rangok kódolásának tekintjük, akkor feladatunk egy lehetséges megoldását kapjuk. 

Az általánosított, n×n-es leosztás esetére Euler egy sejtést tudott megfogalmazni, 
miszerint n = 4k+2 alakú számokra (így 6 sem) nincs a feladatnak megoldása. 

1900-ben G. Tarry ténylegesen bebizonyította, hogy nincs 6×6-os ortogonális latin 
négyzet, Euler sejtése azonban nem bizonyult igaznak, mert 1959-ben E.T. Parker talált 
két 10×10-es ortogonális latin négyzetet, és azt is bebizonyította – 1960-ban R.C. Bose 
és S.S. Shrikhande segítségével –, hogy minden 10-nél nagyobb n = 4k+2 alakú számra 
léteznek ortogonális latin négyzetetek. 

Az eredeti 6×6-os leosztású feladatnak nincs tehát megoldása, de az általános eset-
tel, az n×n-es mátrixokkal nyugodtan foglalkozhatunk. 

Informatikai szempontból a feladat egy olyan program írása, amely képes egy adott 
n-re megadni az elrendezést, vagy a nemleges választ. 

A feladat megoldásához a következo háttérmuveleteket végezzük el: természetes 
számokkal kódoljuk a rangfokozatokat és az ezredeket. A feladatot így visszavezettük az 
ortogonális latin n égyzetek problémájára. Mivel csak soron és oszlopon belüli megköté-
seket tartalmaz a feladat, így az oszlopok és a sorok cseréje nem befolyásolja a feladat 
megoldását. Tehát, ha létezik megoldás, akkor n!×n! megoldás lehetséges. A cél minden 
lehetséges megoldásnak a megtalálása, és a megoldási algoritmus backtraking típusú. 
Eloször a sorokra alkalmazzuk a visszalépéses technikát, majd a soron belül az oszlo-
pokra, azaz az adott pozícióba kerülo tiszt kiválasztására. Ha jó a felállás, akkor to-
vábbmegyünk, ha nem, akkor vissza az elozo felállásra, és annak módosítása után foly-
tatjuk az elorelépést. Ki kell tehát próbálnunk az összes lehetséges esetet. 

Az algoritmus nem egy „jó algoritmus”, bonyolultsága nagy, a backtracking idoigé-
nyes, de megtalálja az összes lehetséges megoldást. A gép tehát „favágómunkát” 
végez, de sajnos jelen pillanatban ennél jobb algoritmus nem ismeretes. Két század 
elteltével is, egy általános bizonyítás vagy szerkesztési algoritmus hiányában, felada-
tunk nyitott kérdés maradt. A backtracking algoritmusunk adott n-re megmondja, hogy 
létezik-e megoldás vagy sem, és ha igen, akkor az összes lehetséges megoldást megad-
ja –  jelentos futásido után –, de az összes n-re (végtelen sok természetes szám van) 
lehetetlen kipróbálni. 

 

Kovács Lehel István 
 


