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NÉV:  

Fizika - Kémia 7-8. osztály 

 

I. 
 

Ebben a részben Szent-Györgyi Albert életével és munkásságával kapcsolatos feladatokat találsz.  

 

1. Párosító (kb. 10 perc) 

 

Az eseményeket párosítsd az időpontokkal! Figyelmesen dolgozz! A feladat után írd le a párokat – 

pl.: 1. – C;…. 

 

1. A hexuronsavat azonosította a C-vitaminnal. 

2. A szegedi Tudományegyetem orvosi vegyészeti intézetének professzora. 

3. A Darthmouth-i Egyetem professzora. 

4. Az Egyesült Államok Izomkutató Tudományos Intézete tengerbiológiai laboratóriumának 

igazgatója. 

5. Halálának időpontja és helye. 

6. Orvosi oklevelet szerzett. 

7. Születésének időpontja és helye. 

8. A budapesti Tudományegyetem orvos karának biokémia professzora. 

9. Orvosi-élettani Nobel-díjat kapott. 

10. A mellékvesében talált C6H8O6 vegyületet hexuronsavnak nevezte el. 

 

A. 1893. szeptember 16. Budapest 

B. 1917. 

C. 1928. 

D. 1931-től 1945-ig 

E. 1932. 

F. 1937. 

G. 1945 és 1947 között 

H. 1947-től 1962-ig  

I. 1962 és 1971 között 

J. 1986. október 22. Woods Hall 

 

 

Megoldás:____________________________________ 
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2. Játék a periódusos rendszerrel (kb. 10 perc) 

 

Szent-Györgyi Albert sok városban élt és dolgozott. A periódusos rendszer segítségével – az 

utasításoknak megfelelően – keress meg néhányat ezek közül (az ékezeteket pótold)! 

 

 5 protonja van; rendszáma: 68; 3 elektronja van; a levegő 78 % - át teszi ki 

Vegyjelek: A város neve: 
 

 A 3. periódusban és az V. főcsoportban található; radioaktív elem – Madame Curie állította 

elő; rendszáma: 31 

Vegyjelek: A város neve: 

 

 Ezt a fémet Madame Curie a hazájáról nevezte el; cink vegyjelének első betűje; sárga, 

szilárd, kékes színű lánggal ég; égést tápláló gáz; tömegszáma: 14; rendszáma 39  

Vegyjelek: A város neve: 
 

 A gyémánt és a grafit is ebből áll; rendszáma: 95; halogénelem – a 4. periódusban van; lila 

színű gőzzel szublimál; a kadmium vegyjelének második betűje; periódusszáma és 

főcsoportszáma is 4 

Vegyjelek: A város neve: 
 

 23p/ 

 

II. 
 

Az egészséges táplálkozás nagyon fontos mindenki számára. A biológián kívül a kémia is sokat 

foglalkozik ezzel a témával. 

 

1. Igaz – hamis állítások (kb. 10 perc) 
 

A felsorolt állítások közül válogasd ki a hamisakat! Karikázd be ezek betűjelét! A betűjelekből egy 

fém nevét állíthatod össze.  

 

a) A szén égésterméke a hamu. 

b) A keverékben a részecskék nem kapcsolódnak össze. 

c) Az oldhatóság az egy változás. 

f) A vegyületek összetett anyagok. 

h) Az oldás exoterm és endoterm is lehet. 

i) A hidrogéntől az izzó pálca lángra lobban. 

k) A fagyás kémiai reakció. 

l) Exoterm változáskor az anyag belső energiája nő. 

m) A levegő 78 % - a oxigén. 

u) A jódtinktúrában a víz az oldószer. 

 

A fém neve: ____________________ 

 

Mi a szerepe ennek a fémnek az emberi szervezetben? 

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

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

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

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

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



Írjál olyan élelmiszereket (táplálékokat), amelyekben megtalálható! 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………… 
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2. Konyhatechnikai kérdések (kb. 10 perc) 

 
a) Miért úgy vágunk sajtot, hogy a kést egyszerűen rányomjuk, s nem mozgatjuk előre-hátra? 

b) Miért nehéz a hideg vajat a kenyérre kenni? 

c) Miért készül el gyorsabban az étel kuktafazékban, mint más edényben? 

d) Miért készíthetjük a teflonnal bevont edényben zsír nélkül vagy csak nagyon kevés zsírral 

ételeinket! 

e) Miért készítik műanyagból vagy fából az edények nyelét és a fülét? 
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III. KÍSÉRLETEK (kb. 20 perc) 

 

1. A jóddal az anyagok keményítő tartalmát is kimutathatjuk. A burgonya sok keményítőt tartalmaz. 

Cseppents egy szelet krumplira jódoldatot! Milyen színű lesz a jód? ..........................................  

 

2. Vizsgáld meg a tálcádon található anyagokat! Melyik tartalmaz keményítőt? Sorold fel ezeket az 

anyagokat!  

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

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

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

 

3. Vizsgáld meg a szénhidrátok oldhatóságát! A tálcádon van cukor, keményítő és cellulóz is. 

Melyik oldódik a vízben? ………………………………………………………………………. 

 

4. Melegítsd a keményítőt tartalmazó kémcsövet! Mit tapasztalsz? 

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

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

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

 

5. Vízben oldott tojásfehérje van a kémcsövedben. Oszd 3-felé! Az egyikhez adjál réz-szulfát 

oldatot, a másikhoz konyhasóoldatot, a harmadikat pedig melegítsd! Mit tapasztaltál? 

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

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

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

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

 

A konyhasóoldatot tartalmazó kémcsőbe öntsél desztillált vizet! Most mit tapasztalsz? Miért? 

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

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

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

 

A fenti kísérletek alapján magyarázd meg, miért veszélyes az emberi szervezetre a magas láz? 

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

 .......................................................................................................................................................  
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IV. BENEVEZÉSI FELADAT 

 14p/ 

 

 

 Összesen: 100p 

 

 Elért pontszám: 


