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VIII. TOLLFORGATÓ 2. forduló

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY
KÉMIA-FIZIKA
7-8. OSZTÁLY
Tanuló neve: __________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Osztálya: _____________________________________________________________
Iskola neve, címe: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Felkészítő tanár neve: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________
A nevet NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL kérjük kitölteni az olvashatóság
érdekében! Az iskola neve és címe helyére lehet hosszú bélyegzőt is tenni!

Beküldési határidő: 2016. JANUÁR 22.
(AZ EREDMÉNYEK FEBRUÁR 20-A UTÁN KERÜLNEK FEL A HONLAPRA.!)

Cím: Monorierdei Fekete István Általános Iskola
2213 Monorierdő, Szabadság u. 43.
A borítékra írjátok rá: „TOLLFORGATÓ”

Kedves Versenyzők!
Ez a feladatsor is hasonló felépítésű lesz, mint az előző volt. Kicsivel több lesz benne a
számítási feladat, s talán kevesebb, amit az internet segítségével lehet megoldani.
Remélem, azért most is sikerrel veszítek az akadályokat, s találkozunk a döntőben.
Ehhez kívánok sok sikert:
Pálné Marika néni
I. Nobel-díjasok
1. A rejtvény megfejtése egy – kutatási szempontból is – fontos eszköz neve:
________________________
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1. Kétszeres Nobel-díjas lengyel származású francia tudósnő
2. A levegőben lévő CO2 hasznosítását is kutató magyar származású Nobel-díjas kémikus
3. Az első magyar nyelvű kémiakönyv orvos írója
4. Udvariasságáról is híres Nobel-díjas fizikus
5. Az aszkorbinsav előállítója; orvosi és élettani Nobel-díjat kapott
6. Magyar bányamérnök; az általa felfedezett elem vegyjele: Te
7. Magyar kémikus; 1848-49-ben a nagyváradi lőporgyár és ágyúöntöde vezetője
8. Sokáig volt a vizek ásványi anyag – tartalmát jelző egyenérték (a tudós teljes neve!)
9. Magyar származású közgazdasági Nobel-díjas
10. Magyar származású fizikai Nobel-díjas; 70071-es kisbolygó is a nevét viseli
11. Magyar származású kémiai Nobel-díjas; az általa felfedezett elem Koppenhága latin
neve
12. A megfejtendő eszközt szerkesztő Nobel-díjas kémikus
13. Kakukktojás – magyar Nobel-díjas író
14. Magyar származású kémiai Nobel-díjas; Karcag város szülötte
15. Magyar származású kémiai Nobel-díjas; az infravörös kemilumineszcencia kidolgozója
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2. Készíts Te is - az előzőhöz hasonló - keresztrejtvényt, amelynek megfejtése valamelyik
magyar származású Nobel-díjas tudós vagy általa felfedezett dolog legyen. A
meghatározásai pedig különböző kémiával vagy fizikával kapcsolatos személyek illetve
fogalmak!

10+

II. LEVEGŐ
1. Egy terem 200 m³ levegőjének belső energiája 516 kJ-lal nőtt. Mennyivel emelkedett a
levegő hőmérséklete? Készíts megoldási tervet, részletes levezetést kérek!

5
2. A hidrogén 3 nyelvújítás kori nevét tudhatod meg a rejtvényből.
A részmegoldásokat a pontokra írd; majd azok betűit a megadott számú négyzetbe kell
írnod!
1
2
3
4
5

6

7

8

2

9

8

10

12

11

9

8

2

2

Földünket körülvevő, színtelen gázkeverék: …………………..
Ilyen tan a kémia(!): ……………..
A vízforraló edény falára rakódik le: ………………………….
Atomból elektron leadásával vagy felvételével keletkezik: ……..
Ami a réz, az arany, a plutónium és az európium jelében közös: ….

4, 9, 10, 9, 1, 7
10, 9, 1, 2
10, 12, 11, 6, 7,
12, 5, 8
3
8

III. VÍZ
1. Egy vízbontásból származó, csak durranógázt tartalmazó gázkeverék 70 g hidrogént
tartalmaz. Mennyi lehet a gázkeverék teljes tömege és a gázkeverékből a szikrával
elindított reakció hány mol vizet eredményez?
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2. Készíts táblázatot, amelyben legalább öt – boltban is kapható – ásványvíz „adatait”
foglald össze: név; származási hely (lelőhely); ásványi-anyag tartalom (összetétel);
megjegyzések.

10+
IV. FÖLD
1. Miért lassul a Föld forgása? Mi ennek a következménye?

5+
2. Képzeld el, hogy már felnőtt vagy, és nagy természettudós vagy aktivista, aki szívén viseli
a Föld és az emberiség sorsát. Írd le kiselőadásodat, amiben a Földünkre váró
problémákra hívod fel a jelenlévők figyelmét! Fogalmazásod fél oldalnál több ne legyen!

10+

V. FÉNY
1. A Sarkcsillag (Polaris) 360 fényévnyire van, fényereje 1600-szorosa a Napénak. Hány
km-re van? Normálalakban add meg! (Fényév: a fény egy év alatt megtett útja; a fény
terjedési sebessége c= 3·108 m/s és 1 év = 365 nap)
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2. Miért csak úszó szemüveggel látunk jól a víz alatt?

5+
Összes pont:

80 +

