
120 2001-2002/3

Szükséges eszközök és anyagok: dimetil-glioxim 1%-os etanolos oldata, pálcára cs a-
vart vatta, 10%-os ammónia oldat.

Ejtsünk egy csepp ammónia- és egy csepp dimetil-glioxim oldatot az ékszerre, és
dörzsöljük 30 másodpercig a vattával. A vörös szín megjelenése elárulja, hogy az
ékszerbõl nikkel oldható ki.

Ha nikkelt mutattunk ki, akkor célszerû „vakpróbát” végezni nikkelt nem tartalmazó
anyag felületével (üveg- vagy porcelán), hogy meggyõzõdhessünk arról, hogy a nikkel
valóban az ékszerbõl, s nem a szennyezett reagensbõl származik.

Megoldásként nevezd meg az általad használt ékszert, s tüntesd fel a vizsgálat eredmé-
nyét is. Írd fel a nikkelion és a dimetil-glioxim között végbemenõ reakció egyenletét.

(15p)
Nagy Gábor László, Gyurka István, tanulók

Alfa-fizikusok versenye

VIII. osztály – I. forduló

1. Gondolkozz és válaszolj! (6 pont)
a). Miért akkor szakad el a horgászzsinór, amikor már látjuk a halat?
b). Miért vékony, hajlékony a legtöbb vízinövény szára? Miért nincs szükségük szi-

lárd, merev szárra?
c). Miért tesznek az épületek állványozásakor az állványok alá vaslapot vagy deszkalapot?
d). Miért jön fel az ivólé, ha megszívjuk a szívószálat?

2. Milyen irányba fog elmozdulni a mérleg, ha
a folyadékos poharakat elvesszük?

(3 pont)

3. Milyen irányba mozdul el a mérleg hosz-
szabb karja, amikor az edényben található folya-
dék felmelegszik? (lásd az ábrát, ahol M egy
üveggolyó.) (3 pont)

4. Egészítsd ki a táblázatot! (5 pont)
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5. 50 kW teljesítményû motorral meghajtott kotrógép 45 perc alatt 75 m3 homokot
emel fel 25 m magasra. A homok sûrûsége 1800 kg/m3 . Mennyi a hatásfok? (5 pont)

6. Egy faluból elindul egy gyalogos, 1,2 m/s sebességgel halad. 9,6 km út megtétele
után utoléri egy kerékpáros, aki ugyanabból a faluból indult és sebessége 18km/h. A
gyalogos 20 perccel késõbb érkezik a szomszéd faluba, mint a kerékpáros.

Milyen messzire van egymástól a két falu és mennyi ideig volt úton a gyalogos és a
kerékpáros? (4 pont)

7. Egy tégla alakú test vízen úszik. 2/5 része látszik
Mekkora a test térfogata? (5 pont)

8. Írj le egy nagyon egyszerû, könnyen megérthetõ és elkészíthetõ, elvégezhetõ kí-
sérletet a folyadék vagy levegõ nyomásával kapcsolatosan (Pascal törvény és
Arkhimédes törvénye is). Fényképet vagy rajzot is mellékelhetsz! Külön lapon és ver-
senydolgozat formájában közöld! (tankönyvi kísérleteken kívül) (5 pont)

9. Rejtvény:  Bûvös „O“ betû. (8 pont)
Írd fel a 26 betûbõl álló latin ábécét, majd írj sorszámokat a betûk alá. Így megtu-

dod, hogy melyik szám helyére milyen betû kerül az ábrában. Majd olvasd össze a neve-
ket a nyilak mentén. Egy olasz fizikusra (1776 - 1856) és szülõvárosára bukkansz. Kirõl
van szó és hol született?

A rejtvényt Szõcs Domokos tanár készítette

10. A magdeburgi féltekék (6 pont)
− mik ezek?
− milyen célt szolgáltak?
− ki készítette és mi volt a megfigyelés eredménye

A kérdéseket összeállította a verseny szervezõje: Balogh Deák Anikó tanárnõ,
Mikes Kelemen Líceum, Sepsiszentgyörgy


