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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)
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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?


