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NÉV: 

Fizika – Kémia 7-8. osztály 

 
I. Évfordulók, tudósok, felfedezések (kb. 15 perc) 

 

1. Két tudós életével és munkásságával kellett részletesen megismerkednetek a 

felkészülésetek során. Lássuk, kinek mennyire sikerült ez! 

Párosító: A tudósok neve mellé írd azokat a betűket, amelyek jellemzőek rá! 

 

a) 230 éve született   b) tizenhárom éves volt, amikor apja meghalt 

c) matematikus és fizikus volt d) anyja üveggyárában is dolgozott 

e) 185 éve született   f) tanárképző főiskolát végzett 

g) ősei lakatosok voltak  h) hadi iskolában tanított; Copley-érmes tudós 

i) felfedezte a kritikus hőmérsékletet; foglalkozott hőtani jelenségekkel 

j) július 6-án lesz halálának 165. évfordulója 

k) 65 évet élt    l) 73 éves korában halt meg 

 

Mengyelejev: 

 

Ohm: 12 p/ 

 

2. Jöjjenek az elektromosságtannal kapcsolatos számítási feladatok! 

 

a) A kávéfőző ellenállása 80 Ω. A hálózati áramforrás feszültsége 220 V. 

Mekkora erősségű áram halad át a kávéfőzőn? 

 

 

 

 

 

b) Egy fogyasztón 2,5 A erősségű áram halad át, ha 65 V feszültségű 

áramforrásra kapcsoljuk. Mekkora a fogyasztó ellenállása? 
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c) Egy áramkörben kétszeresére nőtt a fogyasztón áthaladó áram erőssége. 

Hogyan változott eközben a fogyasztó kivezetésein mért feszültség? 

 

 

 

 

 

 

8 p/ 
II. Higiénia (kb. 10 perc) 

 

Úgy gondolom, hogy ez a témakör igazán alkalmas egy kis kísérletezésre. 

Egyetértek! 

 

Marika néni: Milyen kísérletre gondoltatok? 

Hát a vadgesztenyésre!         No, meg a mosódiósra! 

 

Marika néni: Ennél azért konkrétabb utasításokat kell adni a versenyzőknek! 

 

Nagyon értelmes válaszokat adtatok a két termés felhasználásával kapcsolatban. A 

kimutatásnál azonban nem igazán gondolkodtatok „vegyész” fejjel. 

 

A rendelkezésre álló anyagok (mosódió illetve áztatott vadgesztenye) és eszközök 

segítségével mutassátok ki, hogy mindkét termés alkalmas mosásra!  

A tapasztaltakat rögzítsétek a táblázatba! 

 

 

Anyag neve mosódió vadgesztenye 

színtelen fenolftalein   

piros lakmusz   

univerzál indikátorpapír   

pH-érték   

kémhatás   

 10 p/ 



III. Egészséges táplálkozás (kb. 10 perc) 

 

1. A 7. osztályosok a projekt héten gyümölcssalátát készítettek; a következő 

gyümölcsöket használták fel:  

 

a) nátrium – bárium – nitrogén Vegyjelek: Név: 

b) urán – germánium – fluor Vegyjelek: Név: 

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

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

 

A válaszokat a megadott atomok vegyjeleiből olvashatod össze, ha megfelelő sorrendbe rakod 

azokat. Az ékezeteket Neked kell pótolnod! 

 8 p/ 
 

2. A 8. osztályosok vitaminsalátájába ezek a zöldségek kerültek: 

 

a) 16; 18; 31; 75; 91 Vegyjelek: Név: 

b) 75; 52; 19 Vegyjelek: Név: 

c) 44; 19; 19; 8; 57 Vegyjelek: Név: 

d) 58; 19; 57 Vegyjelek: Név: 

 8p/ 

Az atomok rendszáma alapján írd fel a vegyjeleket, majd a zöldségek nevét! Az ékezeteket 

Neked kell pótolnod! 

 

 

 

 

IV. Sport (kb. 15 perc) 

1. Mennyi úszással égethető el az az energia, amit a tanulók magukhoz vettek a 

tízórai elfogyasztása során. (1 órás úszás során átlagosan 2730 kJ-t éget el a szervezet.) 

 

Indikátor Imi: 4095 kJ energiát 

 

 

 

 

 

 



Csengő Csilla: 1365 kJ energiát 

 

 

 

 

 

 

 4 p/ 

2. Még egy játék a periódusos rendszerrel! Aránylag sok sportágat szedtetek össze, 

amelynek neve vegyjelekkel is kirakható – az ékezeteket leszámítva! Példának leírok egyet: 

 

póker Vegyjelekkel: P; O; K; Er Elemek neve: foszfor; oxigén; 

  kálium; erbium 

 

futás Vegyjelekkel: Elemek neve: 

hoki Vegyjelekkel: Elemek neve: 

kosár Vegyjelekkel: Elemek neve: 

pankráció Vegyjelekkel: Elemek neve: 

Síbobverseny Vegyjelekkel: Elemek neve: 

 10 p/ 



V. Időkitöltő (kb. 10 perc) 

Nagyon jó keresztrejtvényeket küldtetek be, Gábor Dénes megfejtéssel. Gondolom, 

azt is tudjátok, hogy február 9-én volt 40 éve, hogy meghalt ez a Nobel-díjas fizikus. 

A megoldandó keresztrejtvényt 

 

 Mlatinik Patrik 8. a osztályos tanuló, a dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola versenyző 

állította össze: 
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1. Az anyagok egyik halmazállapota. 

2. Olyan ivóvíz, amely legalább 500 mg/ liter oldott ásványú anyagot tartalmaz. 

3. Az atom külső része. 

4. Semleges kémiai részecske. 

5. Pozitív töltésű, elemi részecske. 

6. Az anyagok másik halmazállapota. 

7. Kémiai kötés. 

8. A feszültség és az áramerősség hányadosa. 

9. Az a fizikai mennyiség, aminek „U” a jele. 

10. Az a fizikai mennyiség, amelynek „Amper” a mértékegysége. 10 p/ 

 

 

VI. Nevezési feladat 

 

 

 

 

 10 p/ 

 

 Összesen: 80 p/ 


