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Kémia vetélkedő

IV. forduló

I. Tudománytörténet
1. Ki a képen látható vegyész, s mit tudsz tudományos mun-

kásságáról?
2. Ki volt az a magyar származású vegyész aki aktívan részt

vett a Schuster–féle „vegytani műnyelv” megreformálásában? Mi
fűződik még az ő nevéhez? (10p)

II. Analitikai feladat: az alábbiakban, három, fehér színű, szilárd halmazállapotú,
elporított szerves vegyületet (keményítő, szőlőcukor és répacukor) kell megkülönböztet-
ned egymástól, a rendelkezésedre álló reagensek és eszközök segítségével.

A használható reagensek: desztillált víz; koncentrált HCl és H2SO4; kálium és vas;
réz (II)–oxid; kálium–jodid (KI); nátrium–tioszulfát (Na2S2O3); borkősav (C4H6O6); etil
–alkohol; krezolvörös indikátor (átcsapási pH tartománya 7.0 – 8.5).

Használható eszközök: laboratóriumi gázégő; szűrőpapír, kémcsövek, lombikok.
Az azonosítás során nem feltétlenül szükséges minden reagenst felhasználni!
Megoldásként írd le az elemzés gondolatmenetét, és írd fel a végbemenő reakciók

egyenleteit! (25p)

III. Rejtvény: határozd meg, milyen anyagokat jelölnek a betűk az alábbi átalakulá-
sokban, s írd fel a végbemenő reakciók egyenleteit ! (10p)

a + b → c + d,   d + NaOH → e + f,   H2O2 → f + b,   c + C → g + CO,
g + H2SO4 → h + H2,   h + BaCl2 → i + ZnCl2

IV. Kísérlet: egy kémcsőben cink–(II)–oxidot melegítünk. Figyeljük meg a ZnO
színét melegítés előtt, s közvetlen utána. Mi történik, ha a kémcső és a benne levő ZnO
lehűl? Mi a jelenség magyarázata? Végezzük el a kísérletet vas–(III)–oxiddal is. Mit ta-
pasztalunk? Milyen közös tulajdonsága van a két fémoxidnak? (5p)

Nagy Gábor László, Gyurka István, tanulók

Alfa-fizikusok versenye

VII. osztály – II. forduló
1. Gondolkozz és válaszolj! (Tarka-barka fizika) (8 pont)
a). 1970-ben a Hold túlsó oldalán levő kráterek elnevezésénél a magyar tudomány

hét kiválóságának nevét is használták. Kik ők és hányan fizikusok közülük ?
b). Az angol C. Cockereli 1959-ben megtervezi a ........ járművet, mellyel első útján

....... .. szelte át.
c). Miért nehezebb tintát radírozni mint ceruzát?
d). Húzzunk ujjunkkal vonalat az ablaküvegre. A rajzot nem lehet látni. De láthatóvá

válik ha rálehelünk. Mi ennek a jelenségnek a magyarázata?
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2. Egy toronydaru az ábra szerinti válto-
zó nagyságú sebességgel, függőlegesen
emelte a terhet. Milyen magasra emelte?

(4 pont)

3. Mennyivel változik meg a 150kN súlyú autóra ható súrlódási erő, ha betonútról
földútra megy a gépkocsi? A súrlódási erő a betonúton a gépkocsi súlyának 3%-a, föld-
úton 4,5%-a (4 pont)

4. Egészítsd ki! („n“ jelenti az erők, illetve az erőkarok arányát) (4 pont)

5. Egy fiú és egy lány mérleghintán hintázik. A fiú 400N súlyú, és 1,25 m távolságra
ül a tengelytől, a lány súlya 250N.

Hova üljön a kislány, hogy a mérleghinta egyensúlyban legyen? (4 pont)

6. Hogyan lehet a két síktükör segítségével elérni, hogy a visszavert fénysugár párhu-
zamos, de ellentétes irányítású legyen a beeső sugárhoz képest? (Rajzoljátok meg a suga-
rak útját!). Milyen eszközt készítenek így és hol használják? (5 pont)

7. Hat csigából álló csigasorra l emelünk 132 kg tömegű testet
egyenes vonalú egyenletes mozgással a 20 m magasan levő 4. eme-
letre. (A csigák súlyától és a súrlódástól eltekintünk) (4 pont)

a). Mekkora erőt kell kifejtenünk?
b). Hány m hosszú lesz a kezünkön áthaladó kötél?
c). Mekkora a munkavégzés?

8. Figyeljétek meg az áb-
rán látható dobozokba
belépő és kilépő fénysugara-
kat. Állapítsátok meg, mi-
lyen optikai eszközök kell
hogy legyenek a dobozok-
ban! (6 pont)

9. Rejtvény (6 pont)
„Hat hűséges barát kísér / Tanítva engemet / Nevük:........
Az idézet folytatását megtudod az alábbi ábrából, ha ott a számok fölötti üres négyze-
tekbe a megfelelő betűket írod.
Segítségedre négy meghatározás van, amelyekre helyesen válaszolva megtudod, hogy
melyik szám milyen betűt jelent. Végül a címbeli számsort behelyettesítve megtudod,
hogy kitől származik az idézet.
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1. Mérőeszköze a hőmérő 2. Galilei kísérleti eszköze volt.

3. Méréskor nélkülözhetetlen! 4. A magtöltés képviselője!

A rejtvényt: Szőcs Domokos tanár készítette.

10. Az asztronautának más a súlya a Holdon mint a Földön. Változna a súlya akkor is ha
eljutna más bolygókra. Mekkora a gravitációs állandó a naprendszer bolygóin? (5 pont)

A kérdéseket összeállította a verseny szervezője: Balogh Deák Anikó tanárnő,
Mikes Kelemen Líceum, Sepsiszentgyörgy
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Kémia

K. 349.  A magnézium a természetben gyak ran szilikátok formájában fordu l elő.
Ezek: olivin (Mg,Fe)2(S iO4); szerpent in 3MgO ⋅3Mg(OH)2⋅4SiO2⋅H2O, azbeszt
3Mg⋅2SiO 2⋅2 H2O. Ezek közül melyik ásványnak legnagyobb a tömegs zázalékos mag-
nézium, illetve  oxigén tarta lma?

K. 350.  A növényvédelemben gombaölőként használt bordói-lé készítésekor 1kg
kristályos réz-szulfátot oldanak 100kg vízben. Határozd meg az így kapott oldat tömeg-
százalékos töménységét! Amennyiben  ennek az oldatnak a sűrűségét 1g/cm3-nek te-
kintjük, belőle 1cm3 térfogatút mérjünk egy 250 cm3-es mérőlombikba, s hígítsuk jelig.
Ebből az oldatból 10cm3-hez tegyünk 0,2g szilárd KI-t, s a kiváló jódot titráljuk Na2S203
oldattal elszíntelenedésig. Milyen tömény volt a titrálásra használt mérőoldat, ha belőle
16cm3 fogyott az egyenértékpont eléréséig?

K. 351.  Két, sorbakapcsolt elektrolizáló cella egyikében vas(II)-klorid, másikban
vas(III)-klorid oldat található. Az áramkör zárása után elektrolizálnak. Állapítsuk meg,
hogy hogyan aránylanak egymáshoz a két cella elektródjain leváló vas, illetve klór
mennyiségek!

K. 352.  Metán és oxigén tartalmú fűtőgázból standard állapotban mért 1,2m3 el-
égetve 89115kJ hőt nyertek. Határozzuk meg a fűtőgáz térfogat%-os metántartalmát
ismerve a CH4, CO2, H2Ol képződési hőit :-74,8 ; -393; -286kJ/mol

K. 353.  A hexán magas hőmérsékleten propénra és propánra disszociál. Az egyen-
súlyi gázelegy 527oC hőmérsékleten és 4⋅107 Pa nyomáson 347kg/m3 sűrűségű. Határoz-
zuk meg a disszociáció fokot az egyensúlyi gázelegyben, a komponensek parciális nyo-
mását és az egyensúly állandó értékét (koncentráció és nyomás egységekben kifejezve)!

Fizika


