
F.L.76. Egy léggömb térfogata  a 8 m mélyvízben 1 dm3. Kiemelhető-e a levegőbe 
úgy, hogy ne durranjon szét? Ismert, hogy a légnyomás 1 atm, és a léggömb anyaga a 
kezdeti felület  háromszorosára növelhető anélkül, hogy károsodna. 

F.L. 7 7. Bizonyítsuk be, hogy ha adott, n darab azonos frekvenciára  hangolt rez-
gőkör, és ezek kondenzátorait, illetve tekercseit sorba kapcsoljuk, akkor olyan rezgő-
kört kapunk, amelynek frekvenciája  megegyezik az egyedi rezgőkörök 
frekvenciájával. 

F.L.78. Ideális gáz az ábra szerinti 
körfolyamatot  végzi. Tudva, hogy 
C v = 3 R/2, határozzuk meg: 

a) a körfolyamat  során végzett mun-
kát, 

b) az 1 – 2 folyamat  során felvett  hő-
mennyiséget és erre a f  olyamatra jellemző 
molhőt, 

c) a körfolyamat  hatásfokát. 

Dr. Néda Árpád 

Kémia 

K.G.74. Egy csepp tengervíz 50 milliárd darab arany atomot tartalmaz. Harminc 
csepp tengervíz tömege 1 gramm. Számítsd ki, mennyi aranyat tartalmaz 1 tonna 
tengervíz? 

K.G. 7 5. Egy vasérc 80%-a Fe(III)-oxid, 10%-a szilícium-dioxid és 10%-a agyag. 
Mekkora az érc százalékos vas és szilícium tartalama? 

K.G. 7 6. Milyen arányban kell keverni a nátriumot és káliumot ahhoz, hogy ötvö-
zetükben négyszer annyi kálium atom legyen, mint nátrium atom. 

K.G. 7 7. Hány százalék 2 2 N e és 2 0 N e izotóp található a természetes neonban, ha 
relatív atomtömege 20,2? 

(azaz a szomszédos elemek átlaga). Az indexeket cirkulárisan tekintjük, tehát 0 helyett 
n-et, n+1 helyett pedig 1 -et veszünk. írjunk programot a B mátrix meghatározására! 

( * * s ) 
1.28. írjunk programot a háromkupacos NIM-játékra! A játék leírása a követke-

ző: A játékosok kövekből három kupacot raknak ki. Azt, hogy hány legyen egy-egy 
kupacban, eldöntheti a véletlen (pl. kockadobások) vagy eldönthetik a játékosok fel-
váltva, hol az egyik, hol a másik. Dönteniük kell arról is, hogy melyikük lép először. A 
kupacokból elvett köveket egy dobozba rakják. 

Informatika 

1.26. Írjunk programot egy adott mátrix nyeregpontjainak a meghatározására! A 
mátrix egy eleme akkor nyeregpont, ha sorában a legnagyobb, oszlopában pedig a 
legkisebb. 

1.27. Adott egy n-ned rendű mátrix A=(aij), i=l,2,...,n, j=l,2,...,n. A B=(bij), 
i=l,2,...,n, j=l ,2,...,n mátrix elemeit a következő képlettel számítjuk ki: 



A szabály: egy-egy lépésben csak egy kupacból szabad elvenni köveket - akár 
mindet is, de legalább egyet. 

A játék vége: ha minden kő a dobozban van. 
A nyertes: aki az utolsó követ teszi a dobozba. 

(Dienes professzor  játékai, Műszaki Könyvkiadó Bp., 1989) 
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XI,  – XII.  osztály 

I. Adott a következő PASCAL program: 

program p; 
var s: string; 
procedure eljárás (i:byte); 
begin 

if  i >0 
then begin 

write (s[i]); eljárás (i -1); write (s[i]); 
end 

else write (' '); 
end; 
BEGIN 

write ('Szöveg:'); readln (s); 
eljárás (lenght(s)); 

END. 

Mi lesz a program eredménye, ha az olvasott szöveg verem ? Sorold fel  az összes 
eljáráshívást! 

II. Adott egy m sorból és n oszlopból álló A = (aij) mátrix. 
a. Egy mátrix elemeit egy vektorban (egydimenziós tömbben) akarjuk sorfolyto-

nosan (azaz egyik sort a másik után) tárolni. Az aij elem a b k elem helyére kerül. 
írd fel  azt a képletet amelyik adott i, j értékekhez hozzárendeli k-1! 
írd fel  azokat a képleteket amelyek k-ból kiszámítják i-t és j-t! 
b. Ha m=n, és a mátrix főátlóí  alatti elemeit (beleértve afőátlón  levőket is) akarjuk 

sorfolytonosan  tárolni a b vektorban, 
Tárolandó elemek: a11.a21, a22, a31.a32.a33 ai1, ai2, ..., aii ..., an 1, an2. - . ann) 
Írd fel  azt a képletet amelyik adott i, j értékekhez hozzárendeli k-t! 

Adj módszert amely k-ból kiszámítja i-t és j-t! 
c. Ugyanaz a feladat  mint az előző pontban, csak a főátló  helyett a mellékátlót 

vesszük. 
(Tárolandó elemek: a1n0, a2,n-1.a2n, a3, n-2>a3n-1, a3n, ..., ai,n-i+1.ai,n-i+2, ..., ain, ..., a n i , an2, ..., ann). 

III.A Fontoskodó kft.  nyilvántartásában szerepel a következő két táblázat: 

osztályok 
kód osztály neve hely 

2 szállítás Brassó 
3 termelés Temesvár 
4 igazgatás Arad 


