
VII. Tollforgató 2015.03.28. 
Monorierdei Fekete István Általános Iskola 
: 2213 Monorierdő, Szabadság út 43. 
: 06 29 / 419-113 

OM 037757 : feketeiskola.monorierdo@fekete-merdo.sulinet.hu  
: http://www.fekete-merdo.sulinet.hu 

 
NÉV: 

Kémia 7-8. osztály 
 

I. 
 

Ebben a részben Oláh György illetve Herskó Ferenc életével és munkásságával 
kapcsolatos feladatokat találsz.  

 
1. Párosító (kb. 10 perc) 

 
A tudósok neve mellé írd azokat a betűket, amelyek jellemzőek rá! 
 

a) 1927-ben született 
b) Szilveszter éjszakáján látta meg a napvilágot 
c) kémiai Nobel-díjat kapott 
d) Izraelben él családjával 
e) többször ellátogatott Magyarországra 
f) Karcag díszpolgára 
g) feleségével is együtt dolgozott 
h) a „metanolgazdaság atyja” 
i) az USA-ban is élt (él) 
j) Emil Fischer „szellemi” unokája 

 
Oláh György:      Herskó Ferenc: 
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2. Játék a periódusos rendszerrel (kb. 20 perc) 

 
A periódusos rendszer segítségével – az utasításoknak megfelelően – oldjad meg ezeket a 
feladatokat (szükség esetén az ékezeteket pótold)! 
 

 19 protonja van; rendszáma: 18; 6 elektronja van; szürke színű nemesfém 
Vegyjelek:      A város neve: 
Melyik tudóshoz és milyen módon köthető ez a város? 
 
 Égést tápláló elemi gáz; 57-es rendszámú elem; a legkönnyebb elem 
Vegyjelek:      A tudós neve: 

 
 A levegő 21 %-át teszi ki; a tömegszáma 51; a 68-as rendszámú elem vegyjelének első 

betűje; Németországról kapta a nevét; szilárd, sárga színű éghető elem 
Vegyjelek:      A tudós neve: 
Kinek a tanára volt ez a tudós? Mit tanított? 



Két vegyjel: K és Pu. 
1. elem neve: ……………….. rendszáma: …………. 
2. elem neve: ……………….. rendszáma: …………. 
Melyik évszám kapható meg a két rendszámból? ………… 
Milyen esemény kapcsolódik ehhez az évszámhoz? 
 

 Két vegyjel: K és Rb. 
1. elem neve: ……………….. rendszáma: …………. 
2. elem neve: ……………….. rendszáma: …………. 
Melyik évszám kapható meg a két rendszámból? ………… 
Milyen esemény kapcsolódik ehhez az évszámhoz?  
 

 Ebben az évben kapta meg orvosi diplomáját Herskó Ferenc: ……… 
Melyik két elem rendszámának segítségével írható fel ez az évszám? 
1. elem neve: ……………….. rendszáma: …………. 
2. elem neve: ……………….. rendszáma: …………. 
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2. Idézetek (kb. 10 perc) 
 

Ki írta vagy mondta az alábbiakat és mivel kapcsolatban? (Válaszodat írd a kérdés alá!) 
 

A) „Kisvárosi fiú vagyok. Minden itt történt velem, ahol nagyon boldog gyerekkorom 
volt. Szüleim nagy szeretetben neveltek.” 

 
 
B) „Miután 1956 decemberében elmenekültünk Magyarországról, december végén 

Londonba jutottunk, ahol a feleségem rokonai éltek. Végül is 1957 tavaszán 
továbbköltöztünk Kanadába, Montrealba; itt lakott anyósom a háború után.” 

 
   
C) „Azt találtuk, hogy bizonyos körülmények között egyidejűleg öt vagy éppen hat atom 

vagy atomcsoport is kapcsolódhat a szénatommal.” 
 
 

D) „Egy új üzemanyagcella kidolgozásán fáradozom munkatársaimmal. Az eljárás 
lényege, hogy ne a jelenleg is használatos, bezárt eldobható elemek adják az 
elektromosságot, hanem egy új, kívülről, folyamatosan adagolt üzemanyag: …” 

 
 

E) "Kutatásaiknak köszönhetően ma már molekuláris szinten megérthetjük, miként 
ellenőriznek a sejtek bizonyos központi folyamatokat az emberi szervezetben"  

 
 

F) "Magamat leginkább intuitívnek és kitartónak írhatnám le" - mondta Stockholmban. 
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II. NEVEZÉSI FELADAT 
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III. (kb. 15 perc) 

 
1. Ebben a részben a kristálytannal kapcsolatos dolog a rejtvény megfejtése: 
 

1.                  
2.                  
3.                  
4.                  
5.                  
6.                  
7.                  
8.                  

 
1. Exoterm halmazállapot-változás 
2. Félfém; protonszáma: 52 (Müller Ferenc fedezte fel!) 
3. Az égéshez nélkülözhetetlen gáz 
4. A vegyületeket alkotó kémiai részecske 
5. Ilyen rácsa van a vasnak, a réznek, … 
6. Puha fém; az I. főcsoport eleme 
7. Endoterm halmazállapot-változás 
8. A leggyakoribb kémiai reakció 

 
A rejtvény megfejtése: 
 
2. Írjál példákat ilyen szerkezetű anyagokra! 
 
 
3. Jellemezd a legismertebbet! 
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4. Miért és hogyan csiszolják a gyémántot? 
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5. Miért lehet az üveget bárhogy csiszolni díszítés céljából, míg a kristályokat csak 
meghatározott módon? 
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 Elérhető összes pontszám: 
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