
egy világhírű amerikai fizikusnak, a szénpormikrofon, a hengeres fonográf, a 
szénszálas izzólámpa stb. feltalálójának nevét kapod megfejtésül. 

1. európai nép tagja; 2. ugató; 3. egyhangú; 4. analízis; 5. sivatagi tevesor; 6. 
kölcsönhatás nagyságát méri (két szó); 7. a Szahara is az; 8. futott; 9. a héjához hasonló 
ragadozó madár; 10. marás; 11. fizetés, javadalmazás; 12. velencei csónak; 13. rajzban 
árnyékol; 14. eladó; 15. magánbeszéd; 16. erőfeszítésmentes. (7 pont) 

10 . Mi a karburátor? 
Balogh Deák A n i k ó 

Sepsiszentgyörgy 

Tanévkezdeti gondolatok a kémiát először tanulóknak 

A kémia a természettudományoknak az a csodálatos része, amely az ember létével, 
a mindennapi ténykedéseivel a legszorosabban összefügg. Ugyanis a kémiai vál
tozások nélkül nincs élet semmilyen szinten. De a táplálékaink elkészítése, ruházati 
cikkeink előállítása is számos kémiai folyamat eredménye. Munkaeszközeink, 
gyógyszereink, építkezési anyagaink, stb., mind-mind különböző vegyi folyamtok 
során készülnek. A technika legújabb vívmányai elképzelhetetlenek a kémiai tudás 
fejlődése nélkül. 

Sokszor a kémia sikerei kárunkat is okozzák: a vegyi anyagok lég-, víz-, 
talajszennyező anyagokká válnak, harci eszközként vagy nem megfelelően alkalma
zott gyógyszerként, rovarirtó-, vagy gyomirtó szerként emberi életet is kiolthatnak. 

A kémiai folyamatok tanulmányozásával, azok gyakorlati megvalósításaival, 
hasznosításával a vegyészek foglalkoznak, akikre nagy felelősség hárul az előbb 
felsoroltakért. Ez az ami még szebbé, érdekesebbé teszi hivatásukat. 

Szent-Györgyi Albert (1893-1986) Nobel díjas természettudósunk a Psalmus 
Humanus című békeimájában nagyon tömören fogalmazta meg ezt a sokrétű hivatást: 

,Ur a m ! Óvd meg gyermekeinket! 
Óvd meg lelküket, 
Hogy az én romlottságom ne ronthassa meg őket. 
Óvd meg életüket, 
Hogy a fegyverek, melyeket mások ellen kovácsolok, 
Őkét el ne pusztítsák, 
Hogy különbek legyenek szüleiknél, 
Hogy felépítsenek egy új és jobb világot. 
Egy világot tele szépséggel, igazsággal, tiszteséggel és jóakarattal, 
Melyet béke és szeretet kormányoz, 
Mindörökké." 
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A napjainkban alkotó vegyészeknek is ezek az elvek határozzák meg alkotó 
tevékenységüket. Az 1994-ben kémiai Nobel díjat nyert magyar tudós, Oláh György 
kutatásairól nyilatkozva a következőket mondta: 

„A környezet védelme, megőrzése nyilvánvalóan lényeges, hiszen ez is öröksége 
a következő nemzedékeknek. Az állam, a hatóságok főként csak szabályozzák, hogy 
mit nem lehet csinálni. Viszont az emberek szeretnek kényelmesen élni. Vegyük az 
autót: bár mindenki panaszkodik, hogy szennyezi a levegőt, de azért mindenki autón 
akar járni. A legelszántabb környezetvédő is. Mindenki csak arról szeret beszélni, 
hogy más mit ne csináljon. Ezért hiszem megfelelő megoldásnak, hogy igyekezzünk 
megjavítani a termelési és használati körülményeket. Ahogy az orvosnál sem 
elegendő, hogy csupán megállapítja a betegséget: a gyógymódot is ki kell dolgoznia. 
Kutatásaim bizonyos mértékben segítették az olajipart, hogy biztonságosabban, a 
környezetet kevésbé szennyezve termeljen. Azt hiszem valahogy így kell 
együttműködnie az alapkutatásnak és a felhasználásnak." 

Érdemes ma tudományt tanulnia annak, aki holnap versenyképesen alkalmazni 
szeretné. Ezek közé tartoztok ti is! 

A kémia mint tantárgy, a tudomány alapfogalmaival, alaptörvényszerűségeivel 
ismertet meg. Sajátos jelrendszert használ, azért, hogy minél egyszerűbben, tömöreb-
ben lehessen kifejezni, leírni a kémiai folyamatok során történteket. Ehhez a 
megismerő érdekes munkához kívánunk nektek kedvet, kitartást, sok sikerélményt! 

Mathé E n i k ő 

Fizika 
F.L. 1 5 8 . Az ábrán látható golyók rugalmasan és centrálisan ütköznek, amikor az 

m0 tömegű golyót v0 sebességgel nekilökjük a golyóláncnak. 
a. Határozzuk meg adott m0 és 

mn e s e t é n az m 1, m 2, ... mn-1 

tömegeket úgy, hogy az m n tömegű 
golyó sebessége maximális legyen. 

b. Mekkora ekkor az utolsó 
golyó v n sebessége? 

c. Mekkora a rendszer energeti
kai hatásfoka, En/E0? 

F.L. 1 5 9 . Az elhanyagolható tömegű l=2 m hosszú, egyenes rúd súrlódás nélkül 
foroghat a közzéppontján átmenő vízszintes tengely körül a függőleges síkban. A rúd 
végeire kisméretű, azonos testeket kapcsolunk. Ha a rúd-test rendszer a kezdeti 
pillanatban nyugalomban van vízszintes állapotban, becsüljük meg a testek se
bességét, amikor a rúd függőleges irányba jut. 

F.L. 1 6 0 . Az a oldalélű, négyzetalapú és h= 2a magasságú egyenes, hasáb alakú, 
elhanyagolható tömegű edényt függőleges helyzetben teletöltjük vízzel. 

a. Mekkora szöggel kell lassan megdöntenünk az edényt ahhoz, hogy onnan már 
magától felboruljon? 

b. Mennyi munkavégzésre volt szükség, ha a víz tömege m=l kg és a=10 cm (g=10 
m/s 2)? 
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