
A számtan rossz kiindulópont a heurisztikus elvek megtanulására. A Tek-
nőc-geometria viszont kiváló. A már említett ön- és testszintonicitási tulajdon-
ságok miatt a Teknőcöt rajzolásra tanító gyerek olyan modellt kap a tanulasról, 
ami nagyban eltér attól a fajta összefüggéstelen tanulástól, amit az ötödikes 
Bill a szorzótábla megtanulásával kapcsolatban így jellemez: "Az  ilyesmit  úgy 
kell  megtanulni,  hogy  az ember  kiüríti  az agyát  és addig-addig  mondogatja, 
amíg  nem tudjsP.  Bill tekintélyes időt töltött a szorzótábla megtanulásával, ám 
szerény eredménnyel. Ezviszont éppen arra utal, milyen pontosan megfigyelte 
tanulás közben lejátszódó szellemi folyamatait. Azért vallott kudarcot, mert 
semmiféle viszonyt nem volt hajlandó kialakítani az anyaggal – vagyis éppen 
a legrosszabb viszonyt, az elfordulást választotta tanulási stratégiának. Taná-
rai azt gondolták, hogy "gyenge  a memóriája",  még az agykárosodás lehető-
sége is szóba került. Bill azonban rendkívül sok nepszeru slágert és népdalt 
ismert, talán éppen azért nem jegyezte meg a szorzótáblát, mert túl nagy 
buzgalommal igyekezett kiüríteni az agyát... Az agy különböző funkcióinak 
elkülönülését hirdető népszerű elméletek azt sugallják, hogy Bill "gyenge 
memóriájsP  kizárólag csak a számok megjegyzésere vonatkozott. A gyerek 
azonban több ezer lemez azonosítószámat, arát és megjelenési idejét tudta 
fejből. Az, hogy mit "tudott',  és mit "nem tudott", nem az ismeret tartalmától, 
hanem a hozzá fűződő viszonyától függött. A ritmussal, mozgással és a 
mindennapi életben szükséges navigációs képességekkel való kapcsolata 
révén a Teknőc-geometria alkalmas volt arra, hogy Bill ugy viszonyuljon hozzá, 
mint a dalokhoz, és ne úgy, mint a szorzótáblához. Látványos fejlődésen ment 
keresztül! A Teknőc-geometria révén a korábban teljes egészében elutasított 
matematikai ismeretek most bekerülhettek Bill szellemi látóterébe" 

Kása Zoltán 

• Megoldott  feladatok:  fizika,  kémia,  informatika. 
• Kitűzött  feladatok:  fizika,  kémia,  informatika 

Megoldott  feladatok 
Fizika 

Fizikából kitűzött feladatokra elsőnek Farkas Imre, a székelyudvarhelyi 
"Tamási Áron" Líceum XI. oszt. tanulója küldött be helyes megoldásokat. Az 
alábbiakbarj ezekből a megoldásokból válogattunk. 

F.L. 21 Ábrázoljuk az A és B pontok közötti ellenállást mint a csúszóérint-
kező és tolóellenállás jobboldali vége közötti távolság függvényét, az ábrán 
látható mindhárom kapcsolás esetén. 

Az első esetben 

RAB = R-X/L 
A második kapcsolás 

(az ábra jelöléseinek 

Feladatmegoldók rovata 



Ebben az esetben a változást leíró grafikon a 
kővetkező. | hosszúságú hajlékony és homogén tömegeloszlású kötél x 
hosszá lelóg az asztalról. Mekkora a kötél gyorsulása ebben a helyzetben 
Ábrázoljuk grafikusan a gyorsulást az x függvényében. Mekkora sebességge 
hagyja el a kötél az asztallapját, ha a szabadon engedés pillanatában a kötél 
hosszának fele lóg Ie az asztalról? 

Súrlódás hiányában a gyorsulás meghatározható az 

így 

összefüggéssel, 

A gyorsulás x hosszúság szerinti változását az ábra adja 
Ha kezdetben x = 1/2 hosszúság lóg Ie az asztalról, az energia megmaradás 

törvényének értelmében 

megfelelően) átrajzolható a követke-
zőképpen. 

így 

Az ellenállás x szerinti változását a 
következő ábra adja: 

A harmadik kapcsolás esetén a 
kapcsolási vázlat alapján következik 

sebességgel hagyja el az asztalt. 

KÉMIA 
K G 1 /1/1991/ 
Egy elem /X/ oxigénnel reagálva X3O5 atomviszonyt kifejező képlettel 

rendelkező anyaggá alakul. Hatarozzuk meg az X atomtömeget, ha 0,718g 
elemi állapotú X reakciójakor 1,118g oxid keletkezett. 

Megoldás: 



Az egy mólnyi X30s-ban levő X elem mennyisége úgy aránylik a 0,718g-nyi 
mennyiseghez, mint a moláris tömeg az 1,118g oxid tömegéhez: 

3 Mx  _ 3 Mx  + 5 « 16 
0,718 ~ 1,118 

3*1,118*MX = 3.0,718 M x + 5*16*0,718 
M x =47,86 

K.G.6. /1/1991/ 
Kémcsőben levő AICI3-oldathoz ha NaOH-oldatot csepegtetünk, csapa-

dékkiválás észlelhető. Végezzétek el fordított  sorrendben a műveletet, vagyis 
NaOH-oldatba csepegtessetek AICI3-Oldatot! Magyarázzátok elméleti ismere-
teitek alapján a tapasztaltakat! 

Megoldás. 
Az A r + -ionok OH" - ionokkal vízben nem oldodó AI(OH)3 -ot képeznek 

Amikor az AICI3 -hoz csepegtetünk NaOH - oldatot, az A l 3 + - ionok vannak 
feleslegben. A keletkező AI(OH)3 nem oldódik vízben, ezért észlelhető csapa-
dékképződés. Amikor NaOH - oldatba csepegtetünk Al -só oldatot, a keletkező 
AI(OH)3 a feleslegben levő OH" -ionokkal koordinatív vegyületet képez, amely 
vízben jól oldódik, ezért nem észlelünk csapadékképződest. 

K.L.6. Mekkora a tömegszázalékos metanol tartalma annak a metanol-etanol 
elegynek, amelyből égetése során 1,6-szor annyi mól víz keletkezik, mint COs-? 

Megoldás. 

Informatika 
1.1. feladat (2/1991) 
Furcsa számítógépünk a következő formában várja tőlünk a programot. 

Először meg kell adni az alapismereteket. Másodszor föl kell sorolni azokat a 
következtetesi szabályokat, amelyek alkalmazásával a problémát megoldha-
tónak gondoljuk. 

Alapismeretek  például. 
1. anyja (Szilágyi Erzsébet, Mátyás). 
Ez azt jelenti, hogy Szilágyi Erzsébet anyja Mátyásnak. 
2. apja (Hunyadi János, Mátyás). 
Ez azt jelenti, hogy Hunyadi János apja Mátyásnak. 
Szabályok  például. 
1. szülője(x,y) HA anyja(x,y) VAGY ?pja(x,y). 
2. nagyszüloje(x,y) HA szülője(x,z) ES szülője(z.y). 
Ez magyarul a következőt jelenti: akkor nagyszülője x y-nak, ha van olyan 

z személy, akinek x a szülője és ő (azaz z) szülője y-nak. 
A gép a logikai kifejezéseket balról jobbra haladva értékeli ki. A kiértékelést 

abbahagyja, ha a részeredmény alapján már eldönthető a teljes kifejezés 



A. Milyen  rokonsági  kapcsolatqt  határoznak  m?g a következő  szabályod 
a. rokoni (x,y) HA szüloje(z.x) ES szülője(z.y) ES x *y. 
b. rpkon2(x,y) HA apja(x,z) ES szülője(z.y). 
B. Írd  meg a következő  rokoni  kapcsolatokat  leíró  szabályokat 
a. anyai nagyszülője(x,y) HA... (azaz x anyai nagyszülője y-nak) 
b. szulőpar(x,y) HA... (azaz akiknek közös gyermekük van) 

(Nemes Tihamér számítástechnikai verseny, 1991, első forduló) 
Megoldás. 
A. a. A következő szabály 
rokoni (x,y) HA szülője(z.x) ÉS szülője(z.y) ÉS x #y 
testvéri kapcsolatot ír le, mivel z szülője x-nek is és y-nak is. De mivel csak 

egyik szülőről van szó, x és y lehet testver, de lehet féltestvér is. 
b. A következő szabály 
rokon2(x,y) HA apja(x.z) ÉS szülője(z.y) 
röviden nagyapja(x,y), mivel a leírás szerint x apja z-nek, és y gyermeke z-nek. 
B. a. anyai nagyszülője (x,y) HA szülője (x,z) ES apyja (z,y). 
b. szülőpár (x,y) HA szülője (x,z) ES szülője (y,z) ES x *y. 
1.2. feladat (2/1991J 
Egy palacsintasütő és egy palacsintaevó ember számára készítettünk 

egy-egy algoritmust. Úgy tervezzük, hogy a két ember ezeket az algoritmuso-
kat egyszerre – azaz egymással párhuzamosan – hajtja végre. Egy közös 
tárolot (tányért) használnak, amelyen egyszerre csak egy palacsinta fér el. 
Egymással nem beszélnek, csupán egy-egy, a vasútállomásokon alkalmazot-
takhoz hasonló szemaforral  jelezhetnek egymásnak. Ehhez a következő 
utasításokat használhatják fel: 

JeIezz(SZ) – szabadira állítja az SZ szemafort, 
Várj(SZ)–várakozik, amíg az SZ szemafor nem szabadot jelez, majd ismét 

tilosra állítja, és abbahagyja a várakozást. 
Sütő.  Evő: 

Ciklus Jelezz(ÜRES A TÁNYÉR) 
Süss egy palacsintát! Ciklus 
Várj(URES A TANYER) * 
Tedd a palacsintát a tányérra! Ciklus véqe 

Jelezz (EHETSZ) 
Ciklus  vége 
A * helyébe négy utasítást teszünk, különféle sorrendben. Add meg, hogy 

mely megoldások hibásak és miért! Ha több helyes megoldás is van, vizsgáld 
meg, hogy melyik mennyire hatékony! 

A: Varj(EHETSZ) B: Vedd fel a palacsintát! 
Vedd fel a palacsintát Várj(EHETSZ) 
Jelezz(URES A TANYER) JeIezz(C)RES A TÁNYÉR) 
Edd meg! Edd meg! 

C: Várj (EHETSZ) , , D: Várj(EHETSZ) 
JeIezz(L)RES A TANYER) Vedd fel a palacsintát! 
Vedd fel a palacsintát! Edd meg! 
Edd meg! JeIezz(L)RES A TÁNYÉR) 

(Nemes Tihamér számítástechnikai verseny, 1991, első forduló) 
Megoldás. 
Az A és D helyes, de a D lassúbb, mert Sütő csak azután folytathatja a 

sütést, ha Evő már megette a palacsintát. A másik kettő (B és C) hibás, mert 
a B esetben Evő megpróbálhat palacsintát felvenni a tányérról, mielőtt még 
Sütő, szólna, hogy EHETSZ. A C esetben, ha Sütő elég gyors, akkor az ÜRES 
A TANYER jelezésre hamarabb ráteheti a következő palacsintát a tányérra, 
minthogy Evő elvenné az ott lévőt, egy tányéron pedig csak egy palacsinta 


