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rol a patak jegére, és hasonlítsd össze az általad kifejtett nyomással, amikor cipőben állsz 
a jégen. Az arány nem egyezik a tömegeitek közti aránnyal. Miért? Gondolatmenetedről, 
mérési eredményeidről számolj be maximum egy A4-es lapnyi terjedelemben! Törekedj 
a világos, érthető, szabatos megfogalmazásra! 

 
A feladatokat Székely Zoltán tanár,  

a verseny szervezője készítette  
 
 
 

 
 

 

Három kísérlet két izzóval 

Szükséges anyagok és eszközök: 20-25 cm x 60-80 cm-es deszkadarab vagy farost-
lemez, 2 db 220 V-os, 40-60 W-os hagyományos, wolfram szálas izzó, 2 db  izzó foglalat, 1-
2 méteres két eres vezeték (kábel), egyszerű villás csatlakozóval a végén, pillepalack du-
gók, facsavarok, szigetelt vezetékek, szigetelő szalag.  

Készítsük el az első képen látható egyszerű eszközt: fúrjunk két nagyobb lyukat a  
deszkára, szorítsuk bele a foglalatokat és kössük őket sorosan. A sorba kötés technikáját a 
2. képen láthatjuk. Ez egy kicsit szokatlan kapcsolás, hiszen a háztartásban rendszerint 
párhuzamos kötésekkel találkozunk. Figyeljünk nagyon a szigetelésekre, hiszen a 220 V-os 
feszültség életveszélyes! A mi eszközünkön a bal oldali  izzó egy eldobásra ítélt, de álta-
lunk megmentett lámpatestben van, és kontroll (ellenőrző) lámpának neveztük el. 

 

    
 
1. kísérlet: Csatlakoztassuk áramkörünket a hálózati feszültségre. A sorosan kötött 

izzók gyengén világítanak, amint az a 3. képen is látható, hiszen a 220 V feszültség 
megoszlik közöttük. 

kísérlet, labor
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2. kísérlet: Nyissuk az áramkört. Csavarjuk ki az egyik izzót a foglalatból, óvatosan 

törjük el a buráját (4. kép). Vigyázzunk, hogy se mi, se az izzószál ne sérüljön meg! Csa-
varjuk vissza óvatosan a lecsupaszított izzót a foglalatba, és kapcsoljunk feszültséget az 
áramkörre. A kontroll lámpánk világít, az izzónk szála felizzik, de néhány pillanat múlva 
elég (5. kép), és a vele sorosan kapcsolt lámpa is kialszik, hiszen megszakadt az áramkör. 
Magyarázat: az izzásig hevült, magas olvadáspontú wolfram szál rövid idő alatt elég, 
mert  a levegőben található oxigén segíti az égést. A hagyományos izzók belsejében 
ezért nem levegő, hanem légüres tér, vagy valamilyen semleges gáz (pl. argon) található. 

 

    
 
3. kísérlet: Melegítsük lángszóróval az égő árambevezető üvegcsonkját (6. kép). 

Néhány másodperc múlva a kontroll lámpa felgyullad, ami azt jelenti, hogy a soros 
áramkör záródott, a szigetelőnek hitt üveg vezetővé vált. Az áramkör hosszú perceken 
át zárva marad még akkor is, ha már nem hevítjük az üvegcsonkot (7. kép).  

 

    
 
Magyarázat: az üveg szobahőmérsékleten nem vezető, magas hőmérsékleten viszont 

vezetővé válik. Az ellenállás hőmérséklettől való függésére az anyagok szerkezeti tulaj-
donságaiban kell keresni a magyarázatot. Nagyon leegyszerűsítve a jelenséget azt mond-
hatjuk, hogy a fémeknél a hőmérséklet növekedésével az amúgy alacsony hőmérsékleten 
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is mozgékony szabad elektronok mozgékonysága tulajdonképpen csökken, mert nő az 
ütközések száma,  s ez növeli a fémek ellenállását. A szobahőmérsékleten szigetelő  
üvegnél (de például a vezetők közül a grafitnál is) a hőmérséklet növekedése jelentősen 
megnöveli a töltéshordozók számát, és ez csökkenti az ellenállást: a grafit jobban vezet, 
a mi estünkben pedig a forró, lágyulásig hevített üveg vezetővé válik. Ha már elindult az 
áram az áramkörben, a hőhatás miatt (Joule-hatás) az üveg hosszú ideig magas hőmér-
sékleten marad, utat engedve a vezetési töltéshordozók áramlásának. 

 
Vass Annamária, Székely Ádám,  

Simó Szabolcs, Bordás Örs, VIII. osztályos tanulók 
Irányító tanár: Székely Zoltán, Tamási Áron Gimnázium, Székelyudvarhely 

 
 

f
r

eladatmegoldok 
ovata

 
 

Kémia 
 

K. 869. Hány cm3 0,1N-töménységű kénsav-oldat szükséges 6cm3 0,2M-os bárium-
klorid oldatból a bárium-ionok eltávolításához csapadék formájában? 

 

K. 870. Két, a és b-vel jelzett mérőlombikban etanolos vizes oldatok találhatók. Az  
a-ban levő oldat tömegszázalékos töménységének számértéke másfélszerese  a 
mólszázalékos töménysége számértékének, míg a b edényben levő oldat esetén azonos a 
két töménység számértéke. Melyik a töményebb oldat? Mekkora az oldatok sűrűsége? 

 

K. 871.  Melyik az a kétvegyértékű fém, amelyből 1,6 g tömegű sósavval reagálva 
3,8g sót eredményez teljes átalakulás esetén? 

 

K. 872. Melyik az az egyvegyértékű fém, amelynek 23,45 g-nyi tömege vízzel ugyan-
akkora térfogatú hidrogént fejleszt, mint 5,4 g alumínium nátrium-hidroxid oldattal? 

 

K. 873. Szén-monoxid és hidrogén tartalmú 25 oC hőmérsékletű és 1atm nyomású 
gázelegyből  1 m3 elégetésekor 11625 kJ hőmennyiséget nyertek. Határozzuk meg az 
elegy térfogatszázalékos összetételét, ha ismerjük a CO, CO2 és víz standard 
képződéshője értékét:  

ΔHCO = -110,4 kJ/mol, ΔHCO2 = -393,3 kJ/mol, ΔHH2O = -214,6 kJ/mol. 
 

K. 874. Benzol klórozására 142 g klórt használtak. Ennek a mennyiségnek 80%-a 
monoklór-benzollá, a többi diklór-benzollá alakult. Amennyiben benzolra nézve 80%-
os volt az átalakulás, mekkora tömegű benzolra volt szükség a reakció kezdetén? 

 

K. 875. Mekkora tömegű propént tartalmazott a propén és 2-butén ekvimolekuláris 
elegye, amelyet kénsavas közegben kálium-permanganáttal oxidálva, majd a szerves 
termékét elkülönítve és azt 360 g vízben oldva  20%-os oldatot kaptak? 


