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Alkalmazott kémia
I. rész

A kémiai ismereteket gyakran hasznosítják a többi tudományban. A biológia egyike
azoknak a tudományoknak, mely nagyon sokoldalúan használja a kémiai gyakorlatot. A
következõkben két olyan egyszerû kísérletet ajánlunk, melyekkel a növények életével kap-
csolatos tapasztalatokat szerezhettek. A növények fejlõdéséhez szükséges kémiai elemek
szerepérõl könnyen meggyõzõdhettek, ha a következõ kísérletet elvégzitek.

1. Bab vagy kukoricamagból csíráztassatok (amennyiben biológia óra keretében nem vé-
geztetek ilyen gyakorlatot, kérjetek tanácsot biológiatanárotoktól) és neveljetek palántát ned-
ves homokban, míg az elsõ levélkéket kibontják. Ekkor a növényt  óvatosan vegyétek ki a
homokból és egy edényben lévõ vízben óvatosan távolítsátok el a gyökérrõl a homokot.
Mérjétek meg a növény, a gyökérzet hosszát, s írjátok fel az adatokat abba a jegyzõkönyvbe,
amelyet a kísérletrõl vezettek.

A kísérlethez szükség van 5 db. mûanyag margarinos dobozra és elõre elkészített tápol-
datokra (kb. 2-2,5 literre). A tápoldatok elkészítéséhez desztillált vízre és a következõ, vízben
oldódó sókra van szükségetek: Ca(NO3)2,CaCl2 ,MgSO4, KCl, K 2HPO4, FeCl3, Na2HPO4

1. Teljes értékû tápoldat: l liter desztillált vízben oldva: 0,25g Ca(NO3)2, 0,05g MgSO4,
0,1g K2HPO4, 0,025g FeCl3

2. Káliummentes tápoldat: 1 liter desztillált vízben oldva: 0,25g Ca(NO3)2,  0,1g
Na2HPO4, 0,025g FeCl3

3. Nitrogénmentes tápoldat: 1 liter desztillált vízben oldva: 0,25g CaCl2, 0,05g MgSO4,
0,1g K2HPO4, 0,025g FeCl3

4. Foszformentes tápoldat: 1 liter desztillált vízben oldva: 0,25g Ca(NO3)2, 0,05g MgSO4,
0,1g KCl, 0,025g FeCl3

A dobozokba helyezzetek egy-egy egyformán fejlett növénypalántát, s helyezzétek a do-
bozra a fedelét, melyet elõzõleg megvágtatok a szélétõl a közepéig úgy, hogy a növény köny-
nyen mozoghasson benne. Öntsetek a megszámozott dobozokba a megfelelõ számú tápol-
datokból, az utolsóba csak desztillált vizet. A tápoldatokat hetente friss, ugyanolyan
összetételû oldattal cseréljétek. Kövessétek a növények fejlõdését  6 héten keresztül. Vonjá-
tok le a  növények táplálkozására vonatkozó következtetéseket. Milyen jelentõsége van a K+,
NO3-, PO43-, Fe3+ ionoknak a növények fejlõdésében?

2. A biológusok szerint a növények gyökere növekedés közben savat termel  (gyökér-
sav), amellyel feloldják a kõzetszemcséket, s ezzel elõsegítik a gyökér talajbahatolását.

Próbáljátok ezt igazolni kísérlettel.
a) üveg tárgylemezre nedves szûrõpapírból hosszú csíkot vágjatok, egyik vége lógjon le a

tárgylemezrõl. Elõrecsíráztatott mustárnövénykét helyezzetek a papírcsíkra úgy, hogy csak a
gyökere és alsó szára kerüljön a papírra. A gyökeret takarjátok le kék lakmuszpapírral, erre
újabb nedves szûrõpapírt tegyetek, s fedjétek le egy másik tárgylemezzel. Gumigyûrûvel rög-
zítsétek a két tárgylemezt. Pohárba  kevés vizet tegyetek és helyezzétek belé a kilógó
szûrõpapírcsíkos végével a tárgylemezt. Másnap válasszátok szét a tárgylemezeket és vizs-
gáljátok meg a lakmuszpapírt.

b) Tárgylemezt híg kalcium-hidroxid pépbe mártsatok, majd enyhe melegítéssel szárít-
sátok meg (egyenletes kalcium-karbonát réteg képzõdjön rajta). A bevonatra egy elõzetesen
csíráztatott búzanövénykét tegyetek gyökerével. Fedjétek be nedves szûrõpapírcsíkkal, ezt
fedjétek le tárgylemezzel és mint az elõzõ próbánál, helyezzétek kevés vizet tartalmazó
fõzõpohárba. Egy hét múlva szedjétek szét a tárgylemezeket óvatosan s vizsgáljátok meg  a
kalciumkarbonát bevonatot.
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(Lénárd Gábor: Biológiai laboratóriumi vizsgálatok, Tankönyvkiadó, 1987. – alapján)

Alfa fizikusok versenye

I. forduló
VIII. osztály

1. Gondolkozz és válaszolj! (8 pont)
a) Miért hajlik feléd a levetett mûszálas pulóver alja, ha magad elõtt lógatod?
b) Miért vízzel oltják a tüzet?
c) Miért szórja le a viharos szél a tetõcserepeket?
d) Miért bélelik ki a vaskályhákat égetett agyaglapokkal?

2. Határozd meg az ábra alapján, mekkora a
mérõmûszer mérési határa a különbözõ esetekben: (4 pont)

a) ha 1400 mA áramerõsséget mér:.........................
b) ha 280 mA áramerõsséget mér: ..........................
c) ha 0,7 A áramerõsséget mér:...............................
d) ha 2,8 A áramerõsséget mér:...............................

3. Írd be a táblázat hiányzó adatait! (5 pont)
F S ρρ

800 N 0.02 m2

650 N 2 dm2

600 N 30000 Pa
600 N 1 dm2

1 dm2 80000 Pa

4. Tedd ki a megfelelõ relációjeleket! (3 pont)
a) F1 < F2. b) M1 < M2 c) 0, 5 M1 = M2

k1 = k2 k1 > k2 F1 = F2

M1  M2 F1  F2 k1  k2

5. Egy 2500 kW teljesítményû mozdony 2500 t tömegû vasúti szerelvényt 1 óra alatt
vontat el a kiindulási helytõl 6 km-re. A súrlódási erõ a kocsik súlyának 2 %-a. Mekkora a
hatásfok egyenletes vontatás esetén? (4 pont)

6. Egészítsd ki!
A teljesítmény és az idõ között ...........arányosság van............ , ha a ................ állandó.
Az energiaváltozás és az idõ között .............................................arányosság van, ha a
.................................. állandó. (4 pont)
Két gép közül annak nagyobb a teljesítménye,
a)...........................................................................................
b) ..........................................................................................

7. Kísérleti feladat! (10 pont)
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A fakereten párhuzamosan damilszál van kifeszítve,
rajta megdörzsölt mûanyag szívószálak vannak elhelyezve.
(lásd az ábrát) Ezen kísérleti eszközökkel végezz el
különbözõ kísérleteket és részletesen magyarázd is meg.
(mindenik részletesen leírt és megmagyarázott kísérlet 5-5
pontot ér)

8. 1997. március és április hónap folyamán ritka "égi jelenségben" gyönyörködhettünk. A
kora esti és hajnali égbolton sziporkázó üstökös vonult át. (Írj róla egy füzetlap oldalnyit!) (4
pont)

9. Fejtsd meg a rébuszokat! Mind a kettõ
valamilyen fizikában is használt fogalmat rejt. (4 pont)

10. Mi a mozdony, és milyen típusai van-
nak (írj róla kb. 5 mondatot)?

Mi a képen látható két mozdony neve ? (4 pont)

Minden fordulóra érvényes útmutatások

AJÁNLOTT FORRÁSANYAGOK:
§ Szemfüles évkönyvek 1998, 1999
§ Szemfüles folyóiratok 1997-1999
§ Tankönyvek
§ Firka folyóiratok 1996-1999
§ Ki kicsoda a tudományban?
§ Képes diáklexikon
§ 500 kérdés és válasz a fizika tárgykörébõl
§ 300 kérdés és válasz a fizika tárgykörébõl

Balogh D. Anikó
Szõcs Domokos
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Kémia

K.G. 199. Egy bezárt üvegedényben 6 g tömegû hélium-oxigén gázkeverékben az
oxigén tömege négyszer akkora, mint a héliumé. Állapítsd meg hány proton és neutron van a
gázkeverékben, amennyiben az csak
2He és 16O nuklidokat tartalmaz.

K.L. 289. Nyolc, a periódusos
rendszerben egymást követõ elem ioni-
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