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X. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY 

 

FIZIKA - KÉMIA 

 

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 hosszú bélyegzőt is tenni! 

 

 

  

 

 

 

 

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2018. FEBRUÁR 23.  

 
(HATÁRIDŐ UTÁN ÉRKEZŐ FELADATOKAT NEM FOGADUNK EL!!) 
 

CÍM: MONORIERDEI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 2213 MONORIERDŐ, SZABADSÁG U. 43. 

 

A BORÍTÉKRA ÍRJÁTOK RÁ: „TOLLFORGATÓ” 

 

http://www.fekete-merdo.sulinet.hu/


Kedves Versenyzők!  

 

A természettudományok szorosan összefüggnek, hiszen vizsgálatuk tárgya ugyanaz: a 

TERMÉSZET. Nehéz akár fizikából, akár kémiából olyan témát választani, amit egy 7. 

osztályos és egy 8. osztályos is azonos eséllyel oldhat meg a verseny során. Az első 

fordulóban sok olyan feladat lesz, ami nem kapcsolódik szorosan a tananyaghoz, és az 

internet segítségével is meg tudtok oldani. 

 

Mindenkinek sikeres versenyzést és szép tanévet kívánok: 

           Pálné Marika néni 

 

I. 

 

1. A keresztrejtvény megfejtése után megtudjátok, mi 2017-ben az év ásványa. 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

 

1. Új, más anyag keletkezik. A változás neve: …………. 

2. A feszültség mértékegységét erről az olasz fizikusról nevezték el. 

3. Nevét az áramerősség SI-mértékegysége őrzi. 

4. Elektronfelvétellel járó kémiai reakció. 

5. A 100-as beosztású hőmérsékleti skála megtervezője. 

 

Az év ásványa: 
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2. Nézz utána, hogy milyen tulajdonságai, fajtái vannak az év ásványának! A jellemzőket 

röviden írd le! 
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3. Készíts Te is - az 1. feladathoz hasonló - keresztrejtvényt, amelynek megfejtése pl. 

az év ásványi nyersanyaga legyen vagy a 2018-as év ásványa illetve ásványi 

nyersanyaga; a meghatározásai pedig különböző fizikával illetve kémiával kapcsolatos 

fogalmak, tudósok! 
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4. A hőmérséklet mérésére nemcsak a 100-as beosztású skála létezik.  

a) Sorolj fel legalább még három tudóst, aki a hőmérséklet mérésére alkalmas 

eszközöket készített! 

  

b) Ismertesd röviden ezeket az eszközöket!  

 

 

 

 

 

 

 

 



c) Manapság gyakran mérünk nyáron 35 °C –ot. Számítsd át ezt a hőmérsékletet még 

legalább két másik – általad felsorolt – fokra! 
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II. 

 

Játék a periódusos rendszerrel 

 

1. Iskolánk névadója Fekete István. A periódusos rendszerben található vegyjelek 

segítségével adhatsz választ a következő kérdésekre.  

 

a) Édesanyjának vezetékneve (több megoldást várok!): 

Vegyjelek (elemek neve): 

Vegyjelek (elemek neve): 

Vegyjelek (elemek neve): 

Vegyjelek (elemek neve): 

 

b) Egyik testvérének keresztneve: 

Vegyjelek (elemek neve): 

 

c) Első állomáshelye 1926-29-ig (ékezet nélkül!): 

Vegyjelek (elemek neve):  
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2. Fekete István néhány művének címét rejtettem 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. 
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3. Rendszeresen használjuk a periódusos rendszert – nemcsak a versenyeken. Ki állította 

össze a ma is használatos rendszert? ……………………………………………………… 

Milyen esemény évfordulójára emlékezhettünk február 2-án? ………………………………… 

A tudós élete nagyon fordulatos volt. Írd le, miért zseniális a felfedezése, ami az elemek 

rendszerezését eredményezte! 
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4. Nemcsak Arany János született 200 évvel ezelőtt, hanem egy magyar vegyész is, akinek 

születésnapját május 17-én ünnepelhettük. Vezetéknevét az irídium – ittrium – jód – jód – 

nitrogén vegyjeleiből olvashatod össze, ha megfelelő sorrendbe rakod azokat. 

Vegyjelek: 

A vegyész neve: 

Életrajza röviden: 
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III. 

 

Évfordulók 

 

1. 2017 novemberében több természettudós születésének illetve halálának évfordulójára 

emlékezhettünk.  

a) 6-án egy francia kémikus halálának 195. évfordulója volt. A tudós 1780-ban a Francia 

Természettudományi Akadémia tagja lett. A tudós neve: 

………………………………………………………………………………………………

Mivel foglalkozott? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

b) 7-én egy kétszeres Nobel-díjas lengyel származású francia fizikus-kémikusra 

emlékezhettünk születésének 150. évfordulója alkalmából. A tudós neve: 

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

Hány elemet fedezett fel, mik ezek? 

……………………………………………………………………………………………… 

 

c) 17-én 115 évvel ezelőtt született egy magyar származású amerikai Nobel-díjas fizikus, 

aki 45 évvel ezelőtt Albert Einstein-díjat kapott elméleti fizikai eredményeiért. A Nobel-

díjas fizikus neve: 

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

Milyen kapcsolat volt a tudós és Rátz László illetve Mikola Sándor között? 

……………………………………………………………………………………………….

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

 

d) 18-án egy dán fizikus halálának 55. évfordulója volt, aki 95 évvel ezelőtt nyerte el a 

Nobel-díjat. A dán fizikus neve: 

……………………………………………………………………………………………… 

Miért nyerte el a tudós a fizikai Nobel-díjat? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Ki kapott még a családból fizikai Nobel-díjat és mikor? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 



e) 29-én egy magyar mérnök, műegyetemi tanár halálának 75. évfordulója volt. A 25 éves 

fiatalra Mechwart András a Ganz Gépgyár vezérigazgatója figyelt fel, s rábízta a villamos 

osztály vezetését. A mérnök 

neve:………………………………………………………………………………………… 

 

Milyen eszközöket szabadalmaztatott, és kik voltak ezekben a társai? 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….... 
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2. 2018. október 21-én lesz 185 éve, hogy megszületett az a feltaláló, akit a „halál 

kufárja”-ként emlegettek. Mi a neve a svéd tudósnak? 

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

150 évvel ezelőtt már nem történt meg az ilyenkor prognosztizálható spontán robbanás. 

Miért; mi volt a probléma megoldása? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

Milyen tettével ellensúlyozta a gátlástalan üzletember a rengeteg áldozatot, amit neki 

tulajdonítottak?………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

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

 

 

 

 

 Összesen: 
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