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A BORÍTÉKRA ÍRJÁTOK RÁ: „TOLLFORGATÓ” 



Kedves Versenyzők! 

 

A második forduló feladatai az egészséges táplálkozáshoz kapcsolódnak. Itt már több fizikai és 

kémiai ismeret szükséges – a hétköznapokból is, valamint a periódusos rendszer használata. Jó 

rejtvényfejtést illetve –készítést kívánok:  

 Pálné Marika néni 

 

 

1. Egy kémiai fogalom nevét olvashatod el a vastagon keretezett oszlopból, ha az ábra vízszintes 

sorait helyesen töltöd ki. 

 
 

1. Jele E 

2. Égést tápláló gáz 

3. A kémiai reakció is ez. 

4. Ezzel az adattal fejezzük ki az oldatok töménységét. 

5. Életünkhöz nélkülözhetetlen gázkeverék. 

6. Cseppfolyós anyag légneművé válása. 

7. Világosszürke, könnyű fém. Magyar ezüstnek is nevezik. 

8. Az a halmazállapot, amely a jód hevítésekor kimarad. 

9. Az oldat egyik összetevője. 

10. Az anyag belső energiájának növekedésével járó halmazállapot - változás. 

11. A tengervízben – legnagyobb mennyiségben – oldott anyag. 

12. A jódtinktúra oldószere. 

13. Ilyen lesz a gyertya lángjától az üveglap. 

14. Az ecet jellegzetes íze. 

15. Az anyag egyik mérhető tulajdonsága. 



 

A kémiai fogalom neve: ......................................................................................................... 

Mi a kapcsolat a fogalom és a táplálkozás között? ................................................................ 

 ................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................ 

18p/ 

 

 

2. Készítsél Te is hasonló keresztrejtvényt! A megfejtés egy olyan növény (pl. sárgarépa), vagy 

tápanyag (pl. fehérjék), esetleg táplálék (pl. tengeri hal) legyen, amely az egészséges táplálkozást 

segíti elő. 

A kérdések fizikával, kémiával kapcsolatos fogalmak, ismeretek legyenek. 

A keresztrejtvényt megoldva is kérem! 

10p/ 

(+ pontok is kaphatók!) 

 

 

3. Ebben a tanévben a 7.a osztályfőnöke vagyok. Hagyomány nálunk, hogy télen az osztályfőnöki 

órákon gyümölcssalátát készítünk. Többféle gyümölcsöt használunk. A választ a megadott atomok 

vegyjeleiből olvashatod össze, ha megfelelő sorrendbe rakod azokat. Mivel a vegyjeleken nincs 

ékezet, ezeket – a megoldásban – Neked kell pótolnod! 

 

a) nitrogén – nátrium – bárium Vegyjelek:  Név: 

b) fluor – germánium – urán Vegyjelek: Név: 

c) nitrogén – rádium – cézium – nátrium Vegyjelek: Név: 

d) wolfram – jód – kálium – jód Vegyjelek: Név: 

8p/ 

 

 

 

4. Zöldségszobrászat 

A tanulók különböző zöldségekből készítettek szobrokat. A felismert atomok vegyjeléből tudod meg 

a zöldségek nevét. (Ne felejtsd el a megoldásban az ékezeteket pótolni! A vegyjeleket és a 

zöldségneveket is írd le!) 

 

a) Rendszáma 58. Vegyjel: 

b) 3 telített héján kívül még egy elektronja van. Vegyjel: 

c) A 6. periódusban és a III. mellékcsoportban található. Vegyjel: 

d) Tömegszáma 186. Vegyjel: 

e) Müller Ferenc fedezte fel 1782-ben. Vegyjel: 

f) A 4. periódus tagja, 1 külső elektronja van. Vegyjel: 

g) Sárga színű, szilárd, kékes színű lánggal ég. Vegyjel: 

h) Nemesgáz; görög nevének jelentése: renyhe, tehetetlen. Vegyjel: 

i) 1 móljának tömege: 70 gramm. Vegyjel: 

j) Összesen 75 elektronja van. Vegyjel: 

k) Protonszáma 91. Vegyjel: 

 

Zöldségnevek: …………………………………………………………………………… 

14p/ 
 



5. Készíts Te is rejtvényt! Állítsd össze vegyjelekből a megadott gyümölcs és a zöldségek nevét! 

Válaszként az atomok rendszámát írd le a szavak mellé! (;-vel válaszd el a számokat egymástól! 

Keress több megoldást!) 

 

a) sárgabarack: 

b) fehérrépa: 

c) brokkoli: 

d) rukkola: 

e) cukkini: 

10p/ 

(+ pontok is kaphatók!) 

 

6. Biológiából, kémiából biztos találkoztatok már a táplálékpiramissal (étrendi piramissal). Ezt egy 

kicsit leegyszerűsítettem, csak két csoport van: fogyasztásuk javasolt illetve fogyasztásuk módjával 

javasolt. 

Sorold be a következő élelmiszereket valamelyik csoportba! 

 

valamennyi gyümölcs; sovány húsok és halak; pudingok; kekszek; nápolyik; tejszín; zsírszegény tej, 

sajt és joghurt; hüvelyesek; vaj; olívaolaj; burgonya; kolbászok; teljes kiőrlésű gabonafélék; 

finomított fehér lisztből készült kenyerek; szója és tofu. 

 

Fogyasztásuk javasolt Fogyasztásuk módjával javasolt 

 

 

 

 

 

 

 

 

15p/ 

7. Villámkérdések 

 

a) A Ti életkorotokban a napi energiaszükséglet lányoknál 2300 kcal; fiúknál 2700 kcal. Hány kJ-

nak felelnek meg ezek az értékek? 

b) Miért úgy vágunk kenyeret vagy húst, hogy a kést előre- hátra mozgatjuk? 

c) Miért puhul meg az elöl hagyott keksz reggelre, és miért szárad meg a kenyér? 

d) Miért romlik meg a hal és más hidegvérű állat húsa gyorsabban, mint a melegvérű állatok húsa? 

e) Hogyan állapítható meg egy tojásról, hogy friss vagy nagyon régi? Indoklást is kérek! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18p/ 

 Összesen: 93p/ 


