i, j, n: byte;
begin
clrscr;
{A matrix beolvasasa}
repeat
write('Hany soros es oszlopos a matrix? ');
readln(n);
until n <= 10;
for i := 1 to n do
for j := 1 to n do
begin
write('a[', i, ',', j, ']=');
readln(a[i, j]);
end;
{Kiirjuk a matrixot}
for i := 1 to n do
begin
for j := 1 to n do
write(a[i, j]:3);
writeln;
end;
writeln;
{Meghivjuk az elfordit eljarast}
Elfordit(a, n);
{Kiirjuk az elforgatott matrixot}
for i := 1 to n do
begin
for j := 1 to n do
write(a[i, j]:3);
writeln;
end;
readln;
end.

C/C++ program
Figyelem! Ha C/C++ kódot írunk, vigyázzunk arra, hogy a mátrixok indexei 0-tól
kezd dnek, tehát a csere paraméterei és a ciklusok megállási feltételei a
következ képpen alakulnak:
for(i=0; i<n/2; i++)
for(j=i; j<n-i-1; j++)

csere(a[i][j],
a[j][n-i-1]);

a[n-j-1][i],

a[n-i-1][n-j-1],
Kovács Lehel István

Alfa-fizikusok versenye
2002-2003.
VIII. osztály – II. forduló
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1. Gondolkozz és válaszolj!
(8 pont)
a). Miért építik az %rhajók indítóállomásait közel az Egyenlít höz?
b). Miért esik a szaladó ló hátán ugyanoda vissza a felugró cirkuszi m%lovagló?
c). Miért folyik nagyobb sebességgel a folyó vize a meder közepén, mint a part
közelében?
d). Miért szökell magasabbra a sz%k nyílású csövön a víz, mint a szélesen?
2. A vonalakkal összekötött mennyiségekb l 2-2 ismeretében a harmadik
kiszámítható.
(5 pont)

3. A traktor az ekét 9 km/h átlagsebességgel húzza. Mekkora a talaj ellenállása, ha a
traktor teljesítménye 45 kW?
(3 pont)
4. Egy állandó sebességgel haladó gépkocsi motorja 7,5 kW teljesítménnyel üzemel.
Hány km/h a haladási sebesség, ha a vonóer 400 N? Hány liter benzint fogyaszt 100 km
úton, ha a motor hatásfoka 20%, a benzin égésh je 42000 kJ/kg, a benzin s%r%sége 0,8
g/cm3?
(5 pont)
5. Mekkora a sebessége annak a 20 kg tömeg% testnek, melynek mozgási energiája
4 kJ? (5 pont)
6. Rendelkezésedre áll egy vasrúd, melynek hossza 1 méter. Milyen emel ként kell
használni, ha minél kisebb er t akarsz kifejteni munkavégzés közben? Válaszod
igazolására oldj meg feladatot magad által választott adatokkal. Készíts vázlatrajzot is!(4 pont)
7. Egy kétoldalú emel karú mérlegen a forgásponttól egyenl távolságra 4-4
akasztót helyeztünk el. Tizenegy darab egyenl súlyú test áll rendelkezésedre. Állíts el
egyensúlyi helyzetet úgy, hogy minden testet fel kell használnod. Készíts rajzot is! (a
súlyok egymásra is akaszthatók!)
(5 pont)
8. Mennyi szenet kell elégetni a 3 m hosszú, 20 cm széles és 10 cm magas
vassín felmelegítésére 20 C°-ról a vas olvadáspontjáig (1520 C°-ig)?
kg
J
MJ
; Cvas = 459,8
; qszén = 29,26
m3
kg fok
kg

(5 pont)

9. Rejtvény:
Milyen fizikai mennyiségek rejt znek az alábbi anagrammákban?

(4 pont)

vas

= 7800

MAGROMLIK
TERIL
PERAM

.....................
.....................
.....................

A rejtvény érdekessége, hogy ha egy bet%t kicserélsz, a fenti szavak értelmesekké
válnak. A magyar ábécé, melyik bet%jét (mindhárom szóban ugyanazt a bet%t) kell
felhasználnod a cseréhez?
34
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A rejtvényt Sz*cs Domokos tanár készítette
10. Írj pár sort a széndioxid megszilárdításának módjáról, az ezzel kapcsolatos
jelenségr l és fordítottjáról.
A kérdéseket összeállította a verseny szervez je: Balogh Deák Anikó tanárn ,
Mikes Kelemen Líceum, Sepsiszentgyörgy
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