
206 2010-2011/5 
 
 
 

2011. február 4-én Temesváron tartották a Kémia Olimpia országos döntőjét, melyen 
az alábbi 5 tanuló dicséretben (mentiune specială) részesült: 

IX. osztály: Farkas Páll Kristo=f, Ady Endre Líceum, Nagyvárad (tanár: Ciobotaru 
Éva) 

Léra Norbert, Nagy Mózes Líceum, Kézdivásárhely(t.: Rozsnyai Mária) 
X. osztály: Lestyán Attila, Nagy Mózes Líceum, Kézdivásárhely (t: Rozsnyai Mária) 
XI. osztály: Daday Emese, Márton Áron Líceum, Csíkszereda (t: Oltean Éva) 
XII. osztály: Várhelyi Melinda, Báthory István Líceum, Kolozsvár (t: Csuka Róza) 
 
2011. április 2-án Kolozsváron, a Babes-Bolyai Tudományegyetem Kémia Karán 

megtartották a Candin Liteanu Kémiaversenyt, amelyen számos tanuló ért el dicséretes 
eredményt. Közülük a következőket díjazták: 

II. díj, 9,80-as médiával Várhelyi Melinda XII. osztályos 
III. díj, 9,60-as médiával Albert Katalin XI. osztályos 
Dicséret, 9,40-es médiával Szentes Zsombor XII: osztályos 
9,40-es médiával Pataki Tímea XII. osztályos 
9,20-as médiával Bartha Balázs Attila XI. osztályos tanulókat.  
A versenyekre való felkészülés a tanulók ismereteinek gyarapítására, a versenyeken 

való részvétel a megmérettetés mellett új ismertségek, barátságok kötésére is jó alkalmat 
szolgáltatott. 

A nyerteseket és felkészítő tanáraikat köszöntjük, és további eredményeket kívá-
nunk tevékenységeikben. 

A Hevesy György és Irinyi János Kémiaversenyek erdélyi döntőjének eredményeit a 
következő számokban közöljük. 

 
 
 

 
 
Auth Gábor alapította 2006. május 26-án a http://www.javaforum.hu/javaforum címen 

működő Java programozási nyelvhez kötődő magyar nyelvű fórumot. Most Auth Gá-
bor és Czimmermann Gábor szerkesztik, saját bevallásuk szerint: „Kis csapatunk célja, 
hogy a hazai Java közösségnek fórumot, piacteret, megnyilvánulási lehetőséget adjon.” 

A honlapon nemcsak kérdezz-felelek típusú fórum-vitákra van lehetőség, hanem ál-
láskeresések, állásajánlatok, Java-Suli, Androidról szóló írások, cikkek is találhatók. Kü-
lön érdekesség a Tippek fejezet, ahol megannyi hasznos trükkre hívják fel a szerzők a 
figyelmünket, például arra is, hogy hogyan lehet római számokat használó programot 
írni Javaban. Ugyancsak itt tárgyalják meg a gyakori programozói hibákat. 

A Tervezési minták részben a programozás szempontjából igencsak hasznos mintá-
kat mutatják be. 
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Jó böngészést! 
 

K.L.I. 
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Alfa-fizikusok versenye 

 
VII. osztály, I. forduló 
1. Gondolkozz és válaszolj! (8 pont) 
a). Mit használnak a földrajztudósok egy hely pontos meghatározásához? Add meg 

településed pontos helyét a térképen! 
b). Jelöld X-el azokat a testeket, amelyek mozognak a Földhöz képest! 
□ mesterséges hold  □ Nap  □ Hold 
□ Vénusz   □ Himalája  □ meteorit 
c). Mik a kozmikus sebességek? Mekkora az első, második és harmadik értéke? 
d). Fejezd ki a kozmikus sebességeket m/s-ban! 
 
2. Kutass néhány jellegzetes sebességérték után: (5 pont) 
a).  a hang terjedési sebessége levegőben: ....................................................  
b). a fény terjedési sebessége: ........................................................................  
c). a csiga hozzávetőleges sebessége: ............................................................  
d). a Föld sebessége a Nap körül: .................................................................  
e). a hajszál növekedési sebessége: ...............................................................  
 


