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BEKÜLDÉSI HATÁRIDİ: 2011. JANUÁR 31. 
 
CÍM: FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 
 2213 MONORIERDİ, SZABADSÁG U. 43. 
 
A BORÍTÉKRA ÍRJÁTOK RÁ: „TOLLFORGATÓ” 

 
Tanuló neve, osztálya: __________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Iskola neve, címe: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Levelezési cím: ________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Felkészítı tanár neve: __________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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VÍZ 

 
1.feladat 

Miért cserélték ki az ólom vízvezetékcsöveket mőanyagra? 
 

5  

 
2.feladat 

Miért desztillált a desztillált víz? 
 

5  

3.feladat 
Készíts keresztrejtvényt, amelynek megfejtése a kristályvíz! Elıtte fejtsd meg a mi 
keresztrejtvényünket, amit mintának is szánunk! Kérünk azonban, lehetıleg ne ugyanezek 
legyenek a feladványod kérdései. 

 
 

MEGFEJTÉS: 
…………………. 
 
Mit tudsz a megfejtett foga-
lomról? 
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
……………………………… 

 
1. Halmazállapot-változás: folyékonyból légnemő lesz az anyag 
2. Változás – a cukor ezt teszi a teában 
3. Csak a folyadék felszínén történik ez a változás 
4. Befızésnél használt cukoroldat neve 
5. Az egyik halmazállapot 
6. A legközismertebb kémiai kölcsönhatás 
7. Lehet fizikai és kémiai is 
8. 25 °C-on iható folyadék, az élethez nélkülözhetetlen 
9. Halmazállapot-változás: pl. ennek során tőnik el a kámfor 

21  

 
4.feladat  
 Készítsd el egy A/4-es lapra Magyarország vaktérképét! Jelölj rajta legalább 5 
települést, ahol gyógyvíz található! Írd le, hogy milyen az összetétele a gyógyvíznek, s milyen 
betegségek gyógyítására használják! 

15  
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5. feladat 
TOTÓ 

 1 2 X TIPP 

1. tengervíz elem vegyület keverék 
 Az anyagok 

mely csoportjába 
tartozik a  
 

2. desztillált 
víz 

elem vegyület keverék 
 

3. Melyik anyag oldódik vízben? pirospaprika olaj cukor  

4. Melyik anyag fordul elı a 
természetben mindhárom 
halmazállapotában? 

víz levegı oxigén 
 

5. Milyen fajta vízbıl keletkezik a 
vízkı? 

desztillált 
vízbıl 

lágyvízbıl keményvízbıl 
 

6. Melyik víz pH értéke biztosan 
7? 

desztillált víz ásványvíz keményvíz 
 

7. Hány °C-os ásványvizet 
tekintünk termálvíznek? 

15 °C-ost 20 °C-ost 
24 °C-nál 
melegebb 

 

8. Mit nevezünk „agresszív” 
víznek? 

a magas szén-
dioxid 

tartalmú vizet 
a keményvizet a savas esıt 

 

9. Savas esık akkor keletkeznek, 
ha az esıvíz oldja 

a kén-dioxidot 
a nitrogén-

oxidot 
mindkettıt 

 

10. A víz párolgása 
fizikai 

változás 
kémiai változás egyik sem 

 

11. A víz forrása 
exoterm 
változás 

endoterm 
változás 

egyik sem 
 

12. A víz sőrősége hány °C-on a 
legnagyobb? 

0 °C-on +4 °C-on +14 °C-on 
 

13. 1 m3 víz hány hl? 1 hl 10 hl 100 hl 
 

13+1. Átlagosan mennyi konyha-
sót tartalmaz a tengerek vize? 

0,5 % 2 % 3,5 % 
 

 

14  

 
 
 
 Összesen:  60  


