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Mindenkinek, akit érdekel a biológia, kémia, környezetvédelem, ajánljuk a 
http://weblaboratorium.hu/ honlapot. 

 

 
Jó böngészést! 

K.L.I. 
 

f á airk csk
 

 
Alfa-fizikusok versenye 

VIII. osztály, IV. forduló 
 

 
1. (8 pont) 
a) A víz forráspontja normál légnyomáson: .................... °C, ....................K, ..............°F 
b) A jég olvadáspontja normál légnyomáson: .................. °C, ...................K, .............°F 
c) Legalacsonyabb hőmérséklet ......................................... °C, ...................K, .............°F 
d) Fahrenheit saját .......  hőmérsékletét vette az egyik hőmérsékleti pontnak, és ezt 

...............  °F-osnak határozta meg. Ez ................Celsius-foknak felel meg. 
 
2. A tömegvonzás miatt a levegőnek vékony rétegben kellene „összeszorulnia" a 

Föld felszínéhez közel. Magyarázd meg miért nem így történik! (4 pont) 
 
3. Virágpor szemcsék mozgását figyelve Robert Brown angol botanikus észrevette 

1828-ban, hogy (4 pont) 
a) ...............  b) ..............  c) ............... 
Ezért ezt a mozgást .........................mozgásnak nevezzük. 
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4. A testek molekulái halmazállapotuktól függetlenül állandó mozgásban vannak. Ez 
a mozgás: (4 pont) 

a) ...............  b) ..............  c) ............... 
A molekulák ilyen jellegű mozgása a ................ Diffúziónak nevezzük .....................  
 
5. Kísérletezz! (5 pont)  
A mérleg egyik tányérjához alulról függessz üvegle-

mezt úgy, hogy vízszintesen álljon, majd hozd érintkezés-
be az üveglemezt az alája helyezett szélesebb szájú edény-
ben levő víz felszínével. Mit figyelsz meg? Mi ennek a ma-
gyarázata? Mi a neve a jelenségnek? 

 
 
 

6. Az anyagokban a molekulák bizonyos távolságra vannak egymástól; közöttük 
szabad térrészek vannak, amit ...... nek vagy ...... -nek nevezünk. Ezzel magyarázható, 
hogy a testek ...... vagy ......, hogy a gázok...... és ....... A molekulák között ...... erők hat-
nak, amelyeket ...... erőknek nevezünk. Ha kölcsönhatási erők nem léteznének, a testek 
nem őrizhetnék meg ...... vagy ......  A molekulák között ható erők (az intermolekuláris 
erők) nagyon kis távolságon, kb. 5.10-6 cm távolságon hatnak. Ha a molekulák nagyon 
közel kerülnek egymáshoz, ...... erő lép fel közöttük. Ugyanannak az anyagnak a mole-
kulái között ható vonzóerőt  ......  erőnek nevezzük. Ha a vonzóerő két különböző 
anyag molekulái között hat, ...... erőről beszélünk. (4 pont) 

 

7. Mi a magyarázata, hogy a gázoknak sem meghatározott alakjuk, sem ...... nincsen?  
Miért töltik ki a rendelkezésükre álló ......  ?  (4 pont) 
Honnan származik a gázok nyomása? 
 

8. A 800 g tömegű, 0 C-fokos hőmérsékletű jeget megolvasztottuk, a keletkezett vi-
zet 100 C-fokra felmelegítettük és egy a fövő víznek negyed része elpárolgott. Mennyi 
hőre volt szükségünk? (5 pont) 

 
9. Rejtvény: (6 pont) 
Fejtsd meg a rejtvényt, majd a négy megjelölt négyzet betűit tedd helyes sorrendbe. 

Milyen eszköz nevét kapod? Mi a magyar megnevezése? 
 

Vízszintes: 
1. A Mongolfier testvérek  
találmánya 
7. Görög betű 
8. Csak, németül 
9. Tegnap rövidítve 
10. Nemesfém tartalmú telér 
12. Könnyűfém „beceneve" 
13. Becézett tanintézmény 
15. A felsőfok jele 
16. Bicegve járó 

Függőleges: 
1. Lábával elnyom 
2. Hullámok terjedési közege 
3.  Vosztok-1 utasa volt. 
4. Jóságos, ártatlan és szép 
5. Befejezetlen juh! 
6. Időmérő fontos alkatrésze 
11. Maga a lét 
14. A város bejárata!  
 
 

 
A rejtvényt  

Szőcs Domokos tanár  
készítette 

Megfejtés:.................................................................................................... 
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10. Ha a hőforrás és hőfelvevő között nincs közeg, a hőátadás ....... útján történik. 
(Írj a jelenség lényegéről, felhasználásáról. Egy köznapi megfigyelésed leírását részle-
tezd!) (6 pont) 
 

A kérdéseket a verseny szervezője, Balogh Deák Anikó állította össze 
(Mikes Kelemen Líceum, Sepsiszentgyörgy) 
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Kémia 

K. 657. Hány neutron található 0,16g kénben, ha a kén atomot a következőképpen 
jellemezhetjük: S32

16 ?  
 

K. 658. Számítsd ki, hogy hány proton, hány elektron és hány neutron található a 
következő anyagok 1g-nyi tömegében: víz, szén-dioxid, hidrogénklorid. 

 

K. 659. Egy zárt reakciótérben 9g alumínium port 1mólnyi klórgázzal reagáltattak. 
A reakció megtörténte után mekkora a termékelegy összetétele tömeg-, illetve anyag-
mennyiség-százalékban? 

 

K. 660. Mekkora az oxigén gáz sűrűsége 10oC hőmérsékleten és 1,5105Pa nyomá-
son? Hogyan változik a sűrűség értéke, ha a gáz hőmérséklete megnő 80o-al, miközben 
a nyomása változatlan marad? 

 

K. 661. Az etil-bromid moláros tömege több mint kétszerese az etanolénak, mégis a 
forráspontja (38oC) kevesebb mint fele az etanolénak (78oC). Magyarázzátok ezt a tényt! 

 

K. 662. Azonos tömegű tejsavban és alaninban található királis szénatomok száma: 
 a) azonos, mert mindegyik molekulájában csak 1 királis szénatom van 
 b) a tejsavban van több, mivel annak a molekulatömege nagyobb 
 c) az azonos tömegű alaninban van több kiralis szénatom, mint a tejsavban. Az 

alanin moláris tömege kisebb, mint a tejsavé, ezért az adott tömegben nagyobb anyag-
mennyisége van. Minden mólnyi anyagmennyiségben azonos számú molekula van az 
anyagi minőségtől függetlenül, s a két anyag molekuláiban egyforma számú királis C-
atom van.  

Válasszátok ki a helyes állítást, írjátok le a két anyag szerkezeti képletét, s jelöljétek a 
királis szénatomot! 

 

K. 663. A benzol (C6H6) és a piridin (C5H5N) lát-
szólag nagyon hasonló molekulák: a benzol molekula-
tömege egy tömegegységgel kisebb a piridinénél, 
mindkettőnek az atomjai egy síkban helyezkednek el, 
mind a két molekula váza hatszögalakú, melynek 


