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Óriás -molekulakerék 
Achim Miller és munkatársai a Bielefeld (Németország) egyetemen dolgozó 

kutatók egy 24000 relatív molekulatömegű, vízben oldódó, az eddig ismert 
szervetlen anyagok közül a legnagyobb molekulát szintetizálták, amelynek vázát 
154 molibdén, 532 oxigén, 14 nitrogén és az ezeket körülvevő hidrogén atomok 
alkotják. A molekula átmérője 3 nanométer. A molekula egy, a kerékre em-
lékeztető, zárt gyűrűs vegyület, amelynek belsejében jelentős üreg található. Ezért 
ez az anyag kisebb molekulák, részecskék számára úgynevezett „molekula 
csapdaként" viselkedhet. 

Egyidejűleg a kerékmolekula belsejében mint kis tartályban több molekula 
is elfér, tárolható. A „molekula tartály" belseje nem közömbös felület, polárosan 
kötött atomok, atomcsoportok kölcsönhatásba kerülhetnek a tárolt molekulákkal, 
s így egy lehetséges kémiai folyamat számára katalizátorként is viselkedhetnek. 

Az új óriás molekulának érdekes mágneses és elektromos tulajdonságai is 
vannak. Ezek vizsgálatának eredményétől remélik az atomi részecskék és atomi 
halmazok „anyagi morzsák" viselkedésbeli különbségének magyarázatát. 

iScince et Vie alapján: Máthé Enikő) 

Kitűzött feladatok 

K é m i a 

P o n t v e r s e n y ál talános iskolásoknak 
Minden számban a *-al jelölt feladatok megoldásáért 10-10 pontot, a kép- és 

betűrejtvény helyes megfejtéséért 15-15 pontot gyűjthetsz. Szellemes, eddig még 
nem közölt, saját szerkesztésű feladatért vagy rejtvényért 15-15 pontot kaphatsz. 
A megoldásokat az EMT kolozsvári székhelyére küldjétek (cím a Firka belső 
borítóján). 



Vegyészfejek - Milyen atomok vegyjeleit tartalmazzák a „vegyészfejek"? (Ha 
a vegyjel két betűből áll, ezeket egymás mellé, vagy egymásba írtuk. A vegyjelek 
jelölésére csak nagybetűket használtunk. Sorold fel minden vegyészfejet alkotó 
atomfajta nevét annyiszor, ahányszor előfordul az ábrán.) 

(A „Vegyészfejek" Horváth Gabriella tanárnő munkái.) 

KG. 133.* A VII. osztályosok kémia körön oldatokat készítettek. A munkaaszta-
lokon egy-egy munkalap, mérleg, Berzelius-pohár, hosszegység-beosztású vo-
nalzó, víz, vegyszeres üvegben só volt. A feladat mindenki számára egységes: 
készíts 250g olyan oldatot, amely 1 mólnyi oldott sót tartalmaz; határozd meg az 
oldat sűrűségét; hasonlítsd össze az oldatban levő molekulák számát a szom-
szédod eredményével. Peti vegyszeres üvegében nátriumklorid, a Tibiében 
magnézium-szulfát volt. A két fiú egymás mellett dolgozott. Peti elkezdte a 
munkát, Tibi kajánul figyelte, majd kijelentette, hogy az Ő számadatai 
megegyeznek a Petiével a feladat kezdeti kitételei alapján, kár dolgoznia. Peti 
fogadni merne, hogy Tibi téved. 

a.) döntsd el, hogy melyik fiúnak van igaza 
b.) írd le, hogyan oldottad volna meg a két fiú feladatát 

KG. 134.* A kémiai kötésekről tanultak a gyermekek, s golyómodellekkel 
gyakoroltak. A Panni dobozában hidrogén-, szén-, oxigén és nitrogén atomnak 
megfelelő golyókból két-két darab volt. Hány féle molekulát szerkeszthetett 
Panni, ha a két féle atomot tartalmazó (binér) lehetséges vegyületeket kellet 
kiraknia? Rajzold fel a lehetséges szerkezeteket. Szerkeszd meg a három féle 
atomot, illetve a négy féle atomot tartalmazó molekulák lehetséges szerkezetét 
úgy hogy használd fel a dobozban lévő golyókat. 

KG. 135.* Egy 0,92 g tömegű nátrium-darabkát pár percig levegőn felejtettünk, 
s utána 100 cm vízbe tettünk. A teljes reakció után a keletkező gáz térfogatával 
azonos térfogatú, 392 cm3 sósavoldattal semlegesítettük a reakciótérben 
képződöt vizes oldatot. Határozd meg a sósavoldat töménységét tudva, hogy a 
kísérlet körülményei között a hidrogén oldékonysága a reakciótérben elhanya-
golhatóan kicsi és egy mólnyi gáz térfogata 24,5 dnr. 

a.) Határozd meg, hogy a levegőn milyen mértékben oxidálódott a nátrium 
darabka. 

b.) Mekkora a vizes oldat tömegszázalékos összetétele a semlegesítési reakció 
előtt, ha sűrűsége 1,02 g/cm3 volt, s a reakció során az oldat térfogata állandónak 
tekinthető? 



KG. 136. Egy város középpontján átfolyó víz medrének szélessége 6m. A VIII. 
osztályosok természetvédő csoportja megmérte a víz mélységét: 75cm és folyási 
sebességét: 0,2 m/s. Reggel, délben és este próbát vettek a vízből, s elemezve 
azt találták, hogy 5 mg/l a foszfátion tartalma a nap minden szakában. Számítsátok 
ki, hogy milyen mennyiségű trinátrium-foszfát kerül naponta a folyó vizébe a 
próbavételi hely előtti kanálison keresztül. Mi okozhatja a folyóvíznek ezzel a 
vegyülettel való szennyezettségét? 

KG. 137. Egy 5m széles, 6m hosszú 
és 4m magas teremben a tanulók az 
oxigén előállítását tanulmányozták a 
H 2 O 2 , KClO3 és HgO bomlási reakciói-
val az ábrák szerint: 

Amennyiben a teljes átalakulásig végezték a reakciókat és a 3. kémcsőben a 
vattacsomó 80%-át tartotta vissza a higany-gőzöknek, határozzátok meg: 

a.) hány Hg-atom található 1 m 3 levegőben? 
b.) mekkora a Hg koncentráció g/m3-ben a laboratóriumi légtérben? 
c.) hogyan változott a laboratórium légterének oxigén tartalma, ha az ere-

detileg 20 térfogatszázalék volt? 
Tudott, hogy a laboratóriumi munkakörülmények között 1 mólnyi gáz tér-

fogata 24 dm s a laboratóriumban végbemenő élettani folyamatok nem 
változtatják a légkör összetételét. 

K.L 186. Ha sok vízben oldjuk az alábbi szilárd anyagok egy-egy grammját: 
Kálium, kálium-oxid, kálium-hidroxid, sorrendben 5,024 kJ, 3,3494 kJ, 0,9555 kJ 
hő szabadul fel. Mekkora a szilárd kálium-oxid és kálium-hidroxid 
képződéshője? (A cseppfolyós víz képződéshője -286,17 kj/mol), (K: 39 g/mol). 

KX. 187. Réz(II)-szulfátot vízben oldottunk, és az oldatot 12,5 percig elek-
trolizáljuk. Ezalatt minden réz levált. Ezt követően még öt percen át folytattuk az 
elektrolízist (ugyanakkora áramerősséggel). Így összesen 62,5 cm 3 18 °C-os 
99000 Pa nyomású gáz fejlődött. 

Mennyi réz(II)-szulfátot oldottunk fel? (mol) 
Hány cm 3 13-as pH-jú NaOH-oldattal semlegesíthető a maradék elektrolit? 
K.L. 188. 10 kg ammóniát 500 °C-on oxidálnak az 1. és 2. reakciók szerint. 

A vízgőz elvezetése után a nitrogén-dioxidot 100 kg 10 tömegszázalékos 
salétromsav-oldatba vezetik, hogy ennek salétromsavkoncentrációját növeljék a 
3. és 4. reakciók alapján. 

4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H 2 O (1) 
2 NO + O2 = 2 NO2 (2) 
2 NO2 + H 2 O = HNO3 + HNO2 (3) 

3 HNO2 = HNO3 + 2 NO + H 2 O (a NO eltávozik) (4) 
Hány tömegszázalékos lesz az így kapott salétromsav-oldat? (N: 14 g/mol) 
K.L. 189. Kén-hidrogén és kén-dioxid 1:1 mólarányú elegyét reaktorba zárva 

20 °C-ról 496 °C-ra hevítik. Ekkor az alábbi kiegészítendő reakció megy végbe: 
H 2 S + S O 2 - > Sx+ H 2 O 

Átlagosan hány atomos kéngőzmolekulák keletkeznek, ha közben a nyomás 
az eredetinek 2,4-szeresére nő? (A H 2 S molekulák maradéktalanul reagálnak!) 



K.L. 190. A 3 pH-jú hangyasav-oldatban a forrniát-anionok 85%-a pro-
tonálódott. 

a.) Mekkora a hangyasav disszociáció-(protolízis)-állandója, és hány mólos 
az oldat? 

b.) Egy csepp 36%-os (m) HCl-oldat hatására a protonálódás foka 90%-ra 
nőtt. Hány cm volt ez a csepp? (p - 1,18 g/cm3) (Cl: 35,5 g/mol) 

(A K.L. 186.-190. feladatok az Irinyi János Középiskolai 
Kémiaverseny 1996-os országos döntőjén szerepeltek) 

Fizika 

R o m á n i a i Országos Fizikaverseny 
R i m n i c u Vilcea 

VII. OSZTÁLY 
F.G. 65- Az ábrán megadott rendszer egyensúlyban van. 
a.) Az F erőnek melyik az a leg-

nagyobb illetve legkisebb értéke amely-
nél a rendszer még egyensúlyban ma-
rad? Ismerjük az AB elhanyagolható 
tömegű merev rúd hosszát l=2m, a rúd 
végére erősített gömb tömegét, m=2kg, 
a gömb sugarát, r=20cm, az alátámasztó 
ékek távolságát, d=40 c m és a gravitációs gyorsulás értékét, g=10 m/s 2 . 

b.) Az F erő melyik értéke mellett lesz egyenlő a két alátámasztás visszaható 
ereje és mekkorák ezek az erők 

(Mihail Sandu, Calimanesti) 

F.G. 66. A vízen, részben lemerülve 
úszik egy h magasságú, S keresztmet-
szetű, elhanyagolható tömegű hengeres 
pohár, melynek alján m tömegű, p 
sűrűségű higany található. A pohárba 
lassan vizet töltünk mindaddig mígnem 
a pohár alja le nem süllyed a pohár 
magasságának f-ed részére. Ismerjük a 
víz po sűrűségét és a g szabadesési 
gyorsulást, valamint azt is, hogy a po-
háron kívüli vízfelszín sokkal nagyobb az S-nél. 

a.) A szabad vízfelszínek között mekkora az X szintkülönbség? 
b.) Miként fog változni az a.) pont szerinti szintkülönbség miután a pohárban 

levő víz k-ad része elpárolog? 
c.) Mekkora munkát végez az archimédeszi erő mialatt a pohárból a víz teljesen 

elpárolog (a henger térfogata V=S.h)? 
(Lucian Oprea, Konstanca; Viorel Jiganescu, Bukarest) 


