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A BORÍTÉKRA ÍRJÁTOK RÁ: „TOLLFORGATÓ” 



 

Kedves Versenyzők! 

 

A világ állandó változásban van. A természettudományok ezeket a változásokat vizsgálják. 

Különböző tantárgyak tartoznak ide, de egy – egy témát nem lehet csak egy szemszögből 

tanulmányozni. Ebben a tanévben megint visszatérünk a kicsit komplexebb feladatokhoz, 

vállalva ezzel azt is, hogy esetleg kevesebben választjátok a versenyzést. 

Bízom azért, hogy sokan szeretitek a fizikát és a kémiát is. Igyekszem érdekes feladatokat 

választani, bár ez a legnehezebb. Mindenkinek sikeres versenyzést és szép tanévet kívánok: 

 

Pálné Marika néni 

 

 

Az előző a tanévben egy kétszeres Nobel-díjas tudósnőre – Madame Curie – emlékeztünk. Ez 

az év sem marad Nobel-díjas nélkül. Az első forduló feladatai ezzel kapcsolatosak lesznek. 

 

1. 75 évvel ezelőtt kapott Nobel-díjat egy magyar tudós „a biológiai égésfolyamatok, 

különösképpen a C – vitamin és a fumársavkatalízis szerepének terén tett felfedezéseiért.”  

 

Ki volt ez a tudós? ....................................................................................................................  

Milyen Nobel-díjat kapott? ......................................................................................................  

Mikor állította elő a C – vitamint? ...........................................................................................  

Minek nevezte el és miért ezt a vegyületet? .............................................................................  

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

Miből állított elő 1928-ban hasonló összetételű anyagot? .......................................................  

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

Írd le a képletét ennek a vegyületnek! ......................................................................................  

Mi a kapcsolat a C – vitamin és a szegedi paprika között? ......................................................  

 ..................................................................................................................................................  
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2. Szegeden ebben az évben erre a tudósra emlékeznek. A március 22 -25. közötti 

tudományos tanácskozásra kilenc Nobel-díjas tudós fogadta el a meghívást. 

 

Sorold fel a négy kémiai Nobel-díjast, aki megjelent a rendezvényen! Azt is írd le, mikor és 

miért kapták a díjat! 

 

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

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

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

 ..................................................................................................................................................  
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3. Nézz utána a tudós életének és munkásságának, akire egész évben emlékeznek! Írd 

le röviden a legfontosabbnak tartott életrajzi adatokat és a kutatási területeket! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+ pontok is kaphatók!) 

 

 

4. Érdekességek a Nobel-díjjal kapcsolatban: pl. a díjjal együtt jár egy érem is. 

 

Hol készülnek a fizikai és a kémiai érmek? .............................................................................  

Mekkorák (átmérő, ill. tömeg) és miből készülnek? ................................................................  

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

Ki tervezte a 3 tudományos és az irodalmi díjjal együtt adományozott érmet? .......................  

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

Milyen ábrák vannak a fizikai és kémiai érméken? .................................................................  

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

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

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

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

Mit kapnak még a díjazottak a hetvenes évek óta? ..................................................................  

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

 ..................................................................................................................................................  
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5. A Nobel-díj bizottságok javaslattételre különböző tudósokat kérnek fel. 

 

Ki ítéli oda a fizikai és a kémiai díjakat? .................................................................................  

Kit javasolt sikerrel Than Károly kémikus? .............................................................................  

1939-ben ki ajánlotta Hevesy Györgyöt? .................................................................................  

Mikor és miért kapott Nobel-díjat Hevesy György? ................................................................  

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

Írj 5 magyar és 5 külföldi tudóst, akik nem kaptak Nobel-díjat, bár megérdemelték volna! 

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

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

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

 ..................................................................................................................................................  
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6. Igaz és hamis állításokat sorolunk fel. Az igaz állítások betűjeleiből egy anyag neve 

állítható össze. Melyik ez az anyag? Az állítások elé írd az I illetve H betűt! 

 

a) A jódtinktúra a jód vizes oldata. 

b) A cukor a szén és a víz keveréke. 

c) A durranógáz az oxigén és a hidrogén vegyülete. 

d) Az elemek nem bonthatók fel. 

e) Az egyesülések általában exoterm reakciók. 

f) A víz az oxigén égésterméke. 

g) A korom mesterséges elemi szén. 

h) Két folyadék is alkothat oldatot. 

i) Az oldat összetevőit desztillálással választhatjuk szét. 

j) A szén égésterméke a hamu. 

k) A grafit mesterséges elemi szén. 

l) Az oxigén a meszes vizet zavarossá teszi. 

m) Az áram a vízből oxigént és nitrogént fejleszt. 

n) A nitrogén és a szén-dioxid nem táplálja az égést és nem ég. 

o) 60 g 6 tömeg % - os oldat 56,4 g oldószert tartalmaz. 

r) A gyertya anyaga, a paraffin szenet és hidrogént tartalmaz. 

 

Az anyag neve: ................................................  
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 Összesen:   70   


