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NÉV: 

Kémia – Fizika 7-8. osztály 

 

I. Nobel-díjasok (kb. 25 perc) 

 

Ebben a részben Gábor Dénes illetve Polányi János életével és munkásságával kapcsolatos 

feladatokat találsz.  

 

1. Dupla párosító 
Az eseményeket nemcsak az időpontokkal kell párosítani, hanem a Nobel-díjas tudósokkal is! 

 

   Események     Időpontok 

 

A) Születése       a) 1900. június 5. 

B) Aeroplán körhinta szabadalma    b) 1911. november 14. 

C) MTA* tiszteletbeli tagja     c) 1924. 

D) Diplomaszerzése      d) 1929. január 23. 

E) Agyvérzést kapott      e) 1949. 

F) Nobel-díj elnyerése     f) 1971. 

G) Intézetvezető lett      g) 1974. 

h) 1986. 

* Magyar Tudományos Akadémia    i) 2001 óta 

 

Gábor Dénes: Polányi János: 

 

 

 

 

 

 

 10p/ 

2. Játék a periódusos rendszerrel 
 

A periódusos rendszer segítségével – az utasításoknak megfelelően – oldjad meg ezeket a 

feladatokat (szükség esetén az ékezeteket pótold)! 

 

 Két vegyjel: K és As. 

1. elem neve: ……………….. rendszáma: …………. 

2. elem neve: ……………….. rendszáma: …………. 

Melyik évszám kapható meg a két rendszámból? ………… 

Milyen esemény kapcsolódik ehhez az évszámhoz Gábor Dénes illetve Polányi János 

életében? 

 

 

 

 Két vegyjel: K és Ba. 

1. elem neve: ……………….. rendszáma: …………. 

2. elem neve: ……………….. rendszáma: …………. 

Melyik évszám kapható meg a két rendszámból? ………… 
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Milyen esemény kapcsolódik ehhez az évszámhoz Gábor Dénes illetve Polányi János 

életében? 

 

 

 

 5 protonja van; rendszáma – 68; 3 elektronja van; a levegő 78%-át alkotja 

Vegyjelek:      A város neve: 

 

Melyik tudóshoz és milyen módon köthető ez a város? 

 

 

 

 

 

 84 elektronja van; tömegszáma – 139; levegőben lévő közömbös gáz; rendszáma – 39; 

 lila színnel szublimáló elem 

Vegyjelek: A tudós neve: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18p/ 

 

II. KERESZTREJTVÉNY 
 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 

9.                 

 

1. Az atommag körül kering 

2. Megújuló energiafajta 

3. A Nap, a csillagok, a gyertya lángja, … 

4. Semleges elemi részecske 

5. Az igen vékony párhuzamos fénynyaláb neve: 

6. Jele: U 

7. Képrögzítő eljárás 

8. Fényforrás, ami a hologram elkészítéséhez kell 

9. Vas és a mágnes kölcsönhatása:…………. Kölcsönhatás 10p/ 

 

Megfejtés:_________________________________________________________________ 



III. ANYAGOK (kb. 15 perc) 

 

1. A felsorolt tulajdonságok alapján határozd meg az anyagok nevét, ha lehetséges a 

képletét, illetve a vegyjelét! 

 

a) A must erjedésekor keletkező gáz, a levegőnél nehezebb: 

b) Fényes, ezüstszürke, folyékony fém: 

c) Sárga, éghető, kristályos elem: 

d) Színtelen, szagtalan gáz, a fotoszintézis terméke: 

e) Sósavból cink segítségével állítható elő: 

f) Sötétszürke, kristályos elem, melegítve lila színű gázzá alakul: 

g) Oxigén és hidrogén vegyülete: 

h) A levegőben a legnagyobb mennyiségben jelenlévő gáz: 

i) A levegőben a legnagyobb mennyiségben előforduló nemesgáz: 

j) Színtelen, szilárd, nagy keménységű anyag, e tulajdonsága miatt értéktelenebb 

változatait fogfúrókban is használják: 

 10p/ 

 

2. A következő feladatokban minden állításhoz négy válasz tartozik. Keresd meg közülük az 

IGAZ választ, és ennek betűjelét (A, B, C, D) írd a pontokkal jelölt helyre! 

Egy állításhoz több helyes válasz is tartozhat. 

 

a) Elem A/ a jódtinktúra 

 B/ a sósav 

 …………… C/az ammónia 

 D/a neon 

b) Összetett anyag A/az oxigén 

 B/ a hidrogén 

 …………… C/ a szén 

 D/ a víz 

c) Keverék A/ a levegő 

 B/ a hipermangán 

 …………… C/ a gyémánt 

 D/ a földgáz 

d) Vegyület A/ a metán 

 B/ a kén 

 …………… C/ a magnézium-oxid 

 D/ a vas 

e) Változás A/ az égés 

 B/ a párolgás 

 ……………. C/ az éghetőség 

 D/ a vezetőképesség  

f) Tulajdonság A/ a fény 

 B/ a sűrűség 

 ……………. C/ a kémhatás 

 D/ az elektromos áram 

 10p/ 



IV. KÍSÉRLETEK (kb. 20 perc) 

 

A tálcádon levő anyagok és eszközök segítségével állítsd elő a III/1. feladat a), d) és e) 

pontjában meghatározott gázokat! A kísérlet során azt is mutasd ki, hogy valóban az adott 

gázt sikerült előállítanod! Végül írd és rajzold le az elvégzett kísérleteket! 

 

1. Az a) feladatban szereplő gáz neve és képlete: 

 

Az előállításához szükséges anyagok neve és képlete: 

Megfigyelés: 

Kimutatás: 

Reakcióegyenlet: 

Rajz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10p/ 

2. A d) feladatban szereplő gáz neve és képlete: 

 

Az előállításához szükséges anyag neve: 

Megfigyelés: 

Kimutatás: 

Rajz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5p/ 



3. Az e) feladatban szereplő gáz neve és képlete: 

 

Az előállításához szükséges anyagok neve és képlete: 

Megfigyelés: 

Kimutatás: 

Reakcióegyenlet: 

Rajz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10p/ 

 

 

 

V. NEVEZÉSI FELADAT 

 

– tabló vagy plakát a fotoszintézisről 10p/ 

 

 Összes pontszám: 93 pont 

 

 Elért pontszám: 


