
11. Mérjétek meg az osztályotokba járó tanulók testmagasságát! 
Rendszerezzétek a mérési adatok szerint 4-5 csoportba a különböző ma-
gasságú tanulókat! (5p) 

A csoportosítások alapján készítsetek grafikont, úgy, hogy a tanulók számát 
ábrázoljátok a magasság függvényében! 

Melyik csoportba tartozik a legtöbb tanuló? 
Melyik csoportba tartozik a legkevesebb? 
Ha új tanuló érkezne az osztályba, mi a valószínűbb, hogy melyik 

csoportba tartozna? 

Kitűzött feladatok 

Kémia 

A *-al jelzett feladatok az 1996/97-es tanévben beinduló feladatmegoldó 
verseny anyagát képezik. 

K.G.138*. 2g mészkőt fölös mennyiségű sósavoldattal kezeltek. 350 c m 3 

C O 2 keletkezett olyan reakciókörülmények között, amikor 1 mol gáz tér-
fogata 24 1 és a szennyeződések nem reagálnak HCl-al C O 2 képződés 
közben. Határozd meg a mészkő százalékos kalcium karbonát tartalmát. 

K.G.139*. Határozd meg a lehetséges A és B. elempárt, tudva, hogy 
atomszámaik számtani középarányosa 14, elemi állapotban az A gáz és a BA 
anyag ionos vegyület. 

K.G.140*. A hidrogén előállítására használt Kipp-készülékbe 96%-os 
tisztaságú cinket tettek, s megfelelő mennyiségű 36,5%-os sósavoldatot. A 
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cink darabkák elfogytak, miközben 96,0 l H2 képződött. Határozd meg, hogy 
milyen tömegű cinkkel volt feltöltve a Kipp készülék, ha a laboratóriumi 
körülmények között 1 mol gáz térfogata 24 l. Rajzold le a Kipp készüléket, 
s magyarázd, hogy miért előnyös használata. 

K.G.141. Milyen tisztaságú az az ammónium-nitrát próba, amelynek 
nitrogéntartalma 30%? Határozd meg az alkotóelemek atomjainak 
számarányát ebben a vegyületben! 

K.L.191*. Adott körülmények között telített Mg(OH) 2-oldatból 100 ml 
semlegesítésére 0,01M-os sósav-oldatból 4 ml fogyott. Határozd meg a 
Mg(OH) 2 oldékonyságát és oldékonysági szorzatát az adott körülmények 
között. 

K.L.192. Hogyan változik az ammónia szintézisének a reakciósebessége, 
ha a szintézist leíró egyenletnek megfelelő sztöchiometrikus arányban tartal-
mazza a gázkeverék a reagáló komponenseket és a rendszer térfogatát felére 
csökkentik. 

K.L.193*. Az egy kettőskötést tartalmazó alkénből 7,0 grammnyi próba 
hidrogénezésére 1,025 atm nyomású és 27°C hőmérsékletű hidrogénre volt 
szükség. Határozd meg az alkén molekulaképletét és a lehetséges izomerje-
inek számát. 

K.L.194*. Brómos vizen átbuborékoltatva egy n-butén és n-bután elegyet, 
annak térfogata 80%-al csökken. Ha az eredeti összetételű szénhidrogén 
elegyet kálium-dikromát oldattal kénsavas közegben oxidáljuk, a ter-
mékelegyben a propánsav-etánsav mólarány: 1:14. Határozd meg a szén-
hidrogén elegy térfogatszázalékos összetételét! 

Fizika 

Kísérletező feladatok gimnáziumi tanulóknak 
F.G.73. Tartsunk gázlángba egy villanyégőt, majd egy rádiólámpát, addig 

míg egy helyen meg nem olvadnak. (Használjunk a kísérletnél védő
szemüveget). 

Mit tapasztalunk? Adjunk rá magyarázatot! 
F.G.74. Mérjük meg egy táblatörlő szivacs anyagának sűrűségét. Találjunk 

több mérési módszert is. Hasonlítsuk össze a különböző módszerekkel 
kapott mérési eredményeket! 

F.G.75. Ha ujjunkat közelítjük a bekapcsolt T.V. vagy számítógép 
képernyőjéhez, gyenge áramütést érzünk kis szikrakisülésekkel kísérve. 

Határozzuk meg kísérletileg a képernyő elektromos töltésének az előjelét. 
Találjunk ki több eljárást is attól függően, hogy milyen eszközökkel ren-
delkezünk, pl. Elektroszkóp, üvegrúd, műanyag vonalzó, stb. 

F.G.76. Egyszerű kísérletekkel igazoljuk, hogy a magnetofon szalagja 
mágnesezhető. Miként lehetne eldönteni azt, hogy a mágnesezhető anyagot 
maga a szalag, vagy a rákent festék tartalmazza? Milyen vegyület lehet ez? 

F.G.77. Egy bekapcsolt — átlátszó burájú — izzólámpához különböző 
helyzetekben közelítsünk egy erős, állandó mágnest. Figyeljük az égő 
izzószálát. Mit észlelünk? Miként magyarázható ez és mit bizonyít ez? 
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