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XIV. Tollforgató tehetségkutató verseny 

Fizika - Kémia levelező 

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 hosszúbélyegzőt is tenni! 

 



1. 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) a) nitrogén – nátrium – bárium    Vegyjelek:   Név: 

b) b) fluor – germánium – urán   Vegyjelek:  Név: 

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

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

8 p/ 

2. Készíts Te is rejtvényt! Állítsd össze vegyjelekből a megadott gyümölcsök 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) birs: 

c) rebarbara: 

d) bab: 

e) fehérrépa: 

f) brokkoli: 

g) rukkola: 

h) cukkini: 

i) cékla: 

j) retek: 

k) sárgarépa: 

20 p/ 

(+ pontok is kaphatók!) 

3. Válaszolj az alábbi kérdésekre! 

l) Miért forró vízzel öntjük le a tealeveleket, ha teát akarunk készíteni?  

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

m) Miért hűl ki gyorsabban a leves, ha benne hagyjuk a kanalat? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

n) Miért nem repeszti meg az üvegpoharat a forrón beleöntött tea, ha abba kanalat teszel? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

  



o) Miért károsítja a fogzománcot a forró étel vagy a jeges ital? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

p) Miért nem repednek meg a fémedények? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

18 p/ 

4. Számítási feladatok 

Az előző kérdésekre is fizikai illetve kémiai ismereteid alapján adhattál pontos választ. 

A következő számításoknál a fizikai ismereteken kívül a természettudományok „szolgáló-leányát” kell 

segítségül hívnod. 

Az élelmiszereken feltüntetik, hogy 100 g mennyi energiát tartalmaz. Ennek ismeretében könnyen 

kiszámíthatjuk, hogy egy-egy étkezés illetve nap során mennyi kalóriát vittünk be a szervezetünkbe. 

mogyoró - 2562 kJ ; paradicsom – 84 kJ; gabonapehely – 1512 kJ; banán – 1060 kJ; 

szalámi – 2016 kJ; kenyér – 1090 kJ; sütemény 2184 kJ. 

 

Mennyi energiát vittek az egyes tanulók a szervezetükbe, ha uzsonnára a következőket fogyasztották: 

a)  Peti 50 g mogyorót és 150 g süteményt; 

 

 

b) Marci: 50 g szalámit, 150 g kenyeret és 200 g paradicsomot; 

 

 

c) Iza: 50 g gabonapelyhet és 200 g banánt  

 

 

Szerinted melyik diák étkezett a legegészségesebben? Miért? 

………………………………………………………………………….……………………………………. 

………………………………………………………………………….……………………………………. 

………………………………………………………………………….……………………………………. 

………………………………………………………………………….……………………………………. 

10 p/ 

  



Mennyi futással égethető el az az energia, amit a gyerekek magukhoz vettek az uzsonnázás során. (1 órás 

futás során átlagosan 1820 kJ-t éget el a szervezet.) 

Peti: 

 

 

Marci: 

 

 

Iza:  

 

 

 

 

 

 

 

 6 p/ 

 

5. A lépcsőház minden lépcsője anyagnév. (Az egyiket példaként az ábrába be is írtuk. A többi 

anyagról csak kémiai jelüket áruljuk el. Építsd fel a lépcsőházat az anyagnevek beírásával!  

Ca, S, NaCl, K, Cl2, SO2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           6p/ 

Összesen: 68p/ 

 

K 

        

        

R É T A     

        

        

        

        


