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Kedves Versenyzők!

,
és jómagam állítottuk össze az erre a tanévre szóló feladatsort. Azt
szeretnénk, ha minél többen csatlakoznátok a versenyhez. Ez azonban csak akkor
lehetséges, ha a 7. és a 8. osztályosok is könnyen utána nézhetnek a megoldásoknak. Az
iskolai projektekhez kapcsolódnak kérdéseink elsősorban. A keresztrejtvény készítése
most sem marad el. Igyekszünk játékosan játékra hívni Titeket!
Mindenkinek sikeres versenyzést és szép tanévet kívánunk:
Vegyész Vili, Fizikus Fanni és Pálné Marika néni

I.

Játékos feladatok Fekete Istvánnal kapcsolatban

Iskolánk 2001. január 25-én vette fel Fekete István író nevét. Ebben a tanévben is
januárban emlékezünk meg a névadónkról a Fekete István Napok keretében. Sokan tudjátok
már, hogy én nagyon kedvelem a vegyjelekkel kapcsolatos feladatokat. Nézzünk ilyeneket!
1. Fekete István néhány művének címét rejtettük el ebben a feladatban. 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) urán – kálium – vanádium

Vegyjelek:

Cím:

b) jód – kén – szén

Vegyjelek:

Cím:

c) nitrogén – gallium – cézium – bór - oxigén

Vegyjelek:

Cím:

d) bór – szén – kén - urán – urán

Vegyjelek:

Cím:

e) tellúr – lítium; berillium – rénium – kálium

Vegyjelek:

Cím:

Az e) feladat két szóból álló cím.

5p/

A periódusos rendszerben található vegyjelek segítségével is add meg a választ a
következő kérdésekre!

a) Édesanyjának vezetékneve (több megoldást várok!):
Vegyjelek (elemek neve):
Vegyjelek (elemek neve):
Vegyjelek (elemek neve):
Vegyjelek (elemek neve):
Vegyjelek (elemek neve):
Vegyjelek (elemek neve):
b) Egyik testvérének keresztneve:
Vegyjelek (elemek neve):
Vegyjelek (elemek neve):
c) Első állomáshelye 1926-29-ig (ékezet nélkül!):
Vegyjelek (elemek neve):
d) Tutajos és Bütyök itt nyaraltak:
Vegyjelek (elemek neve):
15p/

Rejtvénykészítés

2.

Állítsd össze vegyjelekből Fekete István néhány művének címét! Válaszként a vegyjelek után
az atomok rendszámát is írd le a szavak mellé! (;-vel válaszd el a számokat egymástól!) Keress
több megoldást, ahol lehet!
21 nap:
Ci-Nyi:
Csí:
Búcsú:

12p/
II.

1.

Fizikusok, vegyészek és a zene

Az októberi projekthét a zenéről szólt. Ekkor tudhattuk meg néhány tudósról a válogatás jogával élve -, hogy milyen kapcsolata volt a zenével. Ez nem véletlen,
hiszen „a zene legalább annyira tudomány, mint művészet” (Pierre Boulez - zenész)
a) Ki az a Nobel-díjas fizikus, aki maga is tehetséges hegedűs volt, s kérdésére, hogy
„Hogyan játszottam?” Gregor Pjatigorszkij azt felelte: „Nos, relatíve jól.”

b) Írd le röviden, hogy Johannes Kepler hogyan alkotta meg a „szférák zenéjét”!

c) Ki volt az a fizikus, aki a napfény hét színéhez hozzárendelte a skála hét egész
hangját? Rajzold le az általa készített ábrát!

d) Hazánk szülötte volt az a fizikus, akit a „hidrogénbomba atyjaként” is szokás
emlegetni. Kitűnően zongorázott, s az volt a véleménye, hogy „A zene olyan játék,
ami az emberi megismerés folyamatát példázza.”
Ki volt ez az Amerikában élő tudós?
Milyen projekten dolgozott a II. világháború alatt?
10p/

2.
a) A zenét „mennyei kiváltságnak” tekintette az a svéd vegyész, akinek a vegyjelek mai
írásmódját köszönhetjük.
Ki ez a tudós?
Írd le röviden, milyen egyéb kémiai felfedezés fűződik a nevéhez?

b) Saját magát „vasárnapi zeneszerzőnek” nevezte, s a zene csak pihenést és szórakozást
jelentett számára. Ennek ellenére ez az orosz orvos, vegyész és zeneszerző az emberek
többségének zeneszerzőként ismert.
A neve:
Ismertesd röviden, milyen tanulmányokat folytatott és a munkásságáról is írjál!

c) Végül egy magyar kémikus: Zemplén Géza, aki nagyon szerette a komolyzenét. Kitűnően
festett. Ismertesd röviden az életét és munkásságát!

15p/
Marika néni:”A suszter maradjon a kaptafánál!” – tartja a mondás. Az előbbi példákból is jól
látható, hogy milyen sokoldalú a tudósok többsége, mennyi mindennel foglalkoztak.
Keressetek olyan – elsősorban magyar – gyógyszerészeket,
a) akik festők lettek:
b) akik írók lettek:
c) Ki volt az a vegyész, aki az 1848/49-es szabadságharc tábornoka volt?
d) Az Egyesült Királyság első női miniszterelnöke oxfordi tanulóévei után kutató
kémikusként kezdte pályafutását. A neve:

7p+/

Még nem adtunk fel keresztrejtvényt!
III.

1.

Egyszerű feladatok

Találtam néhány egyszerű feladatot, ami kapcsolódik a két tantárgyhoz.

Melyik fizikai és melyik kémiai változás? Betűjelekkel válaszolj!
a) A születésnapi tortán égnek a gyertyák.
b) A Balaton jege „hízik”.
c) A mákot megdaráljuk.
d) A fahordó, a fa virágláda elkorhad.
e) A villanyégőben izzik a wolframszál.

f) A fűtőgázból (PB-gáz) szén-dioxid és víz keletkezik.
g) A tűzijáték rakétája színes figurák keletkezése közben felrobban.
h) A must megerjed, borrá alakul.
i) Az olajfinomítóban a kőolajból benzint és egyéb motorhajtó anyagokat nyernek.
j) Citromléből, cukorból és vízből limonádét készítünk.

Fizikai változás: …………………………….. Kémiai változás: ……………………………..
5p/

2.

Miért? Miért? Miért?

Válaszolj néhány kérdésre, ami engem is foglalkoztat!
a) Miért kell fertőtleníteni az uszodák, a strandok vizét, de a folyókat, tavakat nem?

b) Melyik égeti meg jobban a kezünket a 100 °C-os vízgőz, vagy a 100 °C-os víz? Miért?

c) Miért nem lehet a legtöbb kontakt lencsét éjjel- nappal hordani?

d) Miért nevezik az áramot adó zsebtelepek egy részét galvánelemnek?

e) Egy kísérletező tanuló alufóliából két kis zacskót készített, s mindegyikbe pár csepp
vizet töltött. Az egyikbe kávéskanálnyi szódabikarbónát, a másikba kevés mosóport
szórt. Tenyerébe véve az oldatokat tartalmazó alufóliás zacskókat, eltérő
hőmérsékletűnek érezte őket. Melyiknél mit tapasztalt, és miért?

15p/

Tegyük ide a keresztrejtvényt!

3.

Jó, de miről szóljon?

Keresztrejtvény készítése

Készíts keresztrejtvényt! Megfejtése az a magyar fizikus, akadémikus, politikus
legyen, aki 100 évvel ezelőtt, április 8-án halt meg. A meghatározásai pedig különböző
fizikával illetve kémiával kapcsolatos fogalmak legyenek! A rejtvényt kitöltve is (esztétikusan)
rajzold le egy külön lapra!
12p+/

Honnan tudják a versenyzők, milyen keresztrejtvényre gondoltunk?
Ne félj!
A diákok nagyon találékonyak! Megnézik a tavalyi I. forduló feladatlapját vagy akár az idei
matematika feladatsorokat!
Marika néni: Nézz utána a tudós életének és munkásságának! Írd le röviden a legfontosabb
dolgokat, amiket másoknak is elmondanál!

10p+/

Összesen: 106p/

