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Kémia vetélkedõ

III. forduló

 I. Tudománytörténet:
Mit tudsz Joseph Priestleyrõl?
Ki volt az a tudós aki elõször állított elõ karbamidot laboratóriumában? Mi volt en-

nek a következménye? Hogyan nyerték azelõtt ezt a szerves vegyületet?  (5p)

II. Analitikai feladat:
Két kémcsõben, egyikben vas(II)-kloridot, a másikban vas(III)-kloridot oldtottunk.

Hogyan tudnád megállapítani, melyik kémcsõ tartalmazza a Fe+2-, illetve Fe+3- ionokat?
Az elemzéshez rendelkezésedre állnak a következõ reagensek: etil-alkohol; desztillált
víz; szilárd jód; keményítõoldat; kálium-tioszulfát (K2S2O3).

Megoldásként írd le az elemzés gondolatmenetét, s írd fel az elemzés során
végbemenõ reakciók egyenleteit.  (15p)

III. Rejtvény: határozd meg a betûkkel jelölt anyagokat az alábbi átalakulásokban, s
írd fel a végbemenõ reakciók egyenleteit! (15p)

a + b →  c + d
d + b → e
e + CaO → CaSO4

e + C → f + CO

f + Cl2 → g
f + i →  j + d + H2O
j + KOH → Cu(OH)2 + k
k + BaCl2 → hâ + l

IV. Kísérlet:  Ékszerek vizsgálata
Az ötvösök az ékszereket 2 csoportba sorolják: az egyik csoportba tartoznak a drága

ékszerek, amelyeket jó minõségû aranyból, ezüstbõl esetleg platinából készítenek; a
másik csoportot képezik az olcsó ékszerek, bizsuk, amelyeket csaknem minden anyag-
ból gyártanak. Gyakran a felhasznált, nem nemes fémek a bõrrel érintkezve kellemetlen
tüneteket válthatnak ki, például a nikkel, amely gyakori komponense a bizsuknak. Sta-
tisztikai felmérések alapján az európai  nõk 20%-a vált érzékennyé a nikkelre, elsõ-
sorban az olcsó bizsuk miatt, ugyanis ezekbõl (a bõrrel érintkezve, a verejték hatására)
Ni2+ képzõdik, amely behatol a bõrbe, s allergiát okozhat.
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Szükséges eszközök és anyagok: dimetil-glioxim 1%-os etanolos oldata, pálcára cs a-
vart vatta, 10%-os ammónia oldat.

Ejtsünk egy csepp ammónia- és egy csepp dimetil-glioxim oldatot az ékszerre, és
dörzsöljük 30 másodpercig a vattával. A vörös szín megjelenése elárulja, hogy az
ékszerbõl nikkel oldható ki.

Ha nikkelt mutattunk ki, akkor célszerû „vakpróbát” végezni nikkelt nem tartalmazó
anyag felületével (üveg- vagy porcelán), hogy meggyõzõdhessünk arról, hogy a nikkel
valóban az ékszerbõl, s nem a szennyezett reagensbõl származik.

Megoldásként nevezd meg az általad használt ékszert, s tüntesd fel a vizsgálat eredmé-
nyét is. Írd fel a nikkelion és a dimetil-glioxim között végbemenõ reakció egyenletét.

(15p)
Nagy Gábor László, Gyurka István, tanulók

Alfa-fizikusok versenye

VIII. osztály – I. forduló

1. Gondolkozz és válaszolj! (6 pont)
a). Miért akkor szakad el a horgászzsinór, amikor már látjuk a halat?
b). Miért vékony, hajlékony a legtöbb vízinövény szára? Miért nincs szükségük szi-

lárd, merev szárra?
c). Miért tesznek az épületek állványozásakor az állványok alá vaslapot vagy deszkalapot?
d). Miért jön fel az ivólé, ha megszívjuk a szívószálat?

2. Milyen irányba fog elmozdulni a mérleg, ha
a folyadékos poharakat elvesszük?

(3 pont)

3. Milyen irányba mozdul el a mérleg hosz-
szabb karja, amikor az edényben található folya-
dék felmelegszik? (lásd az ábrát, ahol M egy
üveggolyó.) (3 pont)

4. Egészítsd ki a táblázatot! (5 pont)


