
untilkin [1..50]; 
ClrScr; 
writeln ('A sorozat:'); 

for  i:= 1 to n do write (x[i]:8); { A sorozat kiirasa } 
writeln; writeln (k,'. elemet keressük'); 
for  i:= 1 to n do y[i]:=0; 
fori:=  1 tokdo 
begin 

j :=min; y[j]:=l; 
end; 
•WriteLn; 
WriteLn ('Eredmeny: ',x[j]); 
repeat until KeyPressed; 

END. 

Az 1993–94-es tanévben az EMT kémia-szakosztálya szervezésében általános és 
középiskolás tanulóink három vaersenysorozaton vettek részt a korábbi selejtezők 
után a magyarországi döntőben. Márciusban Szolnokon a levelező Curie-kémiaver-
seny elődöntő szakaszán első alkalommal 15 VII. és VIII. osztályos tanuló vett részt. 
Tapasztalathiány és a felkészüléshez  szükséges információk  hiányában az eredmé-
nyek átlagos alattiak voltak. 

Május 27–28-án Egerben három tanuló a Hevesi György verseny magyarországi 
döntőjén 65 %-os eredménnyel szerepelt. A megszerezhető 140 pontból a régení 2. 
számú Általános Iskola VII. osztályos tanulója Muresan Róbert 84, Szőke Szilárd, a 
temesvári Bartók Béla Líceum VIII. osztályos tanulója 82 és Románszki Loránd, a 
nagyváradi Ady Endre Líceum VIII. osztályos tanulója 80 pontot ért el. A záróünnep-
ségen a szóbeli és kísérleti próbákon elért eredményeiket külön megdicsérték. E há-
rom tanulót 37 versenyző közül választottuk. Elért eredményük dicséretes, 
tekintettel arra, hogy a kötelező tananyag és a verseny-követelmények között létez-
nek különbségek, különösen a VII. osztály esetén. 

A líceumi tanulók az Irinyi János Középiskolai kémiaversenyen vettek részt im-
már negyedszer. Erre két hazai selejtezőt szerveztünk. Ez évben gyengébb volt az 
érdeklődés mint az előző években. A megyeközi selejtezőkön csak 5 tanulót tudtunk 
kiválasztani azzal a reménnyel, hogy a döntőig egy hónap idő alatt megjavul a verseny-
állóképessége a kiválasztottaknak. Ennek az elvárásnak csak részben tettek eleget a 
tanulók és a felkészítő  tanárok. Összetljesítményük átlaga 84,6 pont volt a 125 pontos 
magyarországi átlaghoz képest. Ez az eredmény a csapat-átlagot számolva az előző 
évekhez képest visszaesést jelent. 

Név .Elmélet Feladat Gyakorlat Összesen | 

Fetencz Gyöngyvér (XI.) Márton Áron Líceum, Csíkszereda 48 67 31 136/17 j 
Papp András (X.) Báthori István Líceum, Kolozsvár 46 47 32 125/18 I 

Dióka Emese (X.) Márton Áron Líceum, Csíkszereda 31 37 9 75 / 23 I 
Lukácsi Mária (X.) Tamási Áron Líceum, Székely udvarhely 36 27 2 65 / 29 | 

Kun Lídia (IX.) Báthori István Líceum, Kolozsvár 16 4 2 2 2 / 5 1 j 

Az elért eredményeket az előző három évben teljesítményekkel és a magyarorszá-
gi diákok átlagteljesítményével összevetve megállapíthatjuk: az Irinyi János verse-
nyen, ahogy azt a szervezők is jellemzik, egy nagyon kemény verseny. Átfogja  a teljes 

Híradó 



középiskolai kémiaanyagot. Rövid idő alatt nagy teljesítményt kíván, gyakorlati 
munkánál jól kialakult készségekét, amelyek birtokában a tanulók pontosan dolgoz-
zanak, s eredményeiket helyesen értékeljék ki. 

Azok a tanulók, akik másodszorra kerültek az Irinyi versenyre (Szakács Izabella, 
Katona Gyöngyvér, Török Róbert, Papp András, Zelics Popa Nóra) sokkal jobb telje-
sítményt értek el a második részvételkor. 

A tanulók kedve, s a tantárgy iránti érdeklődése nem csökkent, hanem nőtt a 
megmérettetések számának növelésével. Egy részük már felsőfokú  intézetekben foly-
tathatja kémiával kapcsolatos tanulmányait, vagy készül a felvételi  vizsgára, azért, 
hogy jól képzett vegyésszé, biokémikussá, orvossá, mérnökké váljon. Az Irinyi verse-
nyen való részvételük hozzájárult alapképzésük és pszihikai felkészítésükhöz. 

Máté Enikő 



Szemcsepegtetőből kihulló tejcseppek sztroboszkópos felvétele 

A felvételek  úgy készültek, hogy egy villanólámpás sztroboszkóp (frekvenciája  1–100 Hz 
között változtatható) fényével  világítottuk meg a pipettát, teljes sötétségben. Az állványra he-
lyezett, kinyitott záras fényképezőgépet  gyorsan elforgattuk  vízszintes síkban, így ugyanarra a 
képkockára a felvillanások  számával azonos felvétel  készült. A fényképeken  végigkövethető a 
tejcseppek növekedése és leválása. A cseppképződés folyamata  a képen balról jobbra követhe-
tő végig: kezdetben a folyadék  felkúszik  a pipettán, majd amint térfogata  növekszik egyre 
lejjebb csúszik. Végül leválik, és a levált csepp fölötti  pipettahelyzetben látható az újabb csepp 
előkészülete és növekedése. A hulló csepp parabolapályája is megfigyelhető.  A méretek isme-
retében meghatározható a sztroboszkóp ismétlési frekvenciája.  (Használt film:  20 DIN, 2-es 
rekesznyilás, Zenit E fényképezőgép) 
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