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4. Jó tulajdonságok. Akkor alkalmazzuk, ha a csoportok már jól ismerik egymást. Min-
denki a hátára feltûz egy papírlapot, amire mások az illetõnek egy-egy jó tulajdon-
ságát írják fel. Megbeszélik az eredményeket. Nagyon tapintatosan kell a kiértéke-
lést vezetni, mert érzékenységet érint!

5. Kérések. Az elõbbinek olyan változata, amelyben a hátra fölfogott papírlapokra az
illetõhöz kérdéseket intézünk. Mindenki maga dönti el, hány kérdésre ad választ.

6. Mértani alakzatok. Humoros „önismereti” játék. Egy negyed füzetlapra egymás alá
rajzoljanak négy mértani ábrát: kört, négyzetet, keresztet (plusz jelet), lépcsõfok
alakú tört vonalat. Írjanak mindegyik mellé egy odaillõ jelzõt. Ezután közöljük, mi-
re vonatkozik a jelzõ: [µ] kör = amilyennek látjuk magunkat, [ο] négyzet = ami-
lyennek látnak mások minket, [:] kereszt = amilyenek vagyunk valójában, [   ]
lépcsõvonal = amilyen az érzelmi életünk.

7. Majomgondozás. Körbe ülve a kezdõ játékos képzeletben egy majmot „tart” a kezé-
ben, és közli, mit csinálna vele. Utána „átadja” a szomszédjának, aki „átveszi”, és
maga is elmondja, hogy mit csinálna vele. Miután mindenki ismertette a majommal
kapcsolatos terveit, ismét felidézik ezeket, csakhogy most a majom helyett a társuk-
ra vonatkoztatják az elõzõk során közölt elbánásokat. Nagyon humoros jelentek
adódnak.

8. Élménybeszámoló. Papírlapra valamivel kapcsolatos (iskolai, kirándulási stb.) kellemes
élményüket jegyzik fel, majd ezeket ismertetik
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V. forduló

I. Tudománytörténet

1. Nevezd meg a képen látható tudóst! Ismertesd röviden tu-
dományos tevékenységét a kémia területén.

2. Hevesy György az egyike volt azoknak a magyar származású
vegyészeknek, akit Nobel díjjal tüntettek ki tudományos munkás-
ságáért. Mikor és miért kapta a Nobel díjat? (10p)
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II. Analitikai feladat: Szerves vegyületek analízise
A következõ táblázat nyolc kémcsõben levõ szilárd halmazállapotú szerves anyag

mintáinak az elemzési adatait tartalmazza. Az elemzés eredményei alapján állapítsuk
meg, melyik kémcsõ melyiket tartalmazza az alábbi vegyületek közül: nátrium–szalicilát;
nátrium–sztearát; kálium–acetát; glükóz; répacukor; benzoesav; oxálsav; naftalin.

Elemzés módja 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
anyagminta +
víz

Oldódik Oldódik Alig
oldódik

Oldódik Kicsit
oldódik

Nem
oldódik

Kicsit
oldódik

Oldódik

Vizes oldat
kémhatása

Gyengén
savas

Semleges Savas Semleges Savas – Lúgos Gyengén
lúgos

Vizes oldat
+ H2SO4-old

Csapadék – – – – Csapadék Melegítve
ecetszag

Minta vizes oldata
+ FeCl3-old. Sötétlila – – – – – –

Új minta +
ammóniás
AgNO3-old

– Ezüst -
kiválás – – – – –

Új minta +
KMnO4-old
H2SO4-as közeg
(meleg)

Permanganát
oldat színe
nem változik

Permanganát
oldat
elszíntelene-
dik

A szilárd anyag
molekula-képle-
te:

– Nincs változás
Az illetõ szerves vegyületet nem reagáltattuk az adott reagenssel

Megoldásként add meg, melyik kémcsõ melyik szerves vegyületet tartalmazza, vala-
mint írd fel a végbemenõ reakciók egyenleteit. (15p)

III. Rejtvény: határozd meg milyen vegyületeket takarnak a betûk az alábbi átalaku-
lásokban, és írd fel a végbemenõ reakciók egyenleteit! (10p)

1.) a + b →  c
2.) a + HCl →  c + d↑
3.) a + H2SO4 →  e + d↑
4.) e + Ba(OH)2 →  k + f

5.) k  →hevítés  g + H2O
6.) a + h →  g
7.) a + Fe2O3 →  g + i
8.) a + Cr2O3 →  g + j

Határozzuk meg az utolsó reakció során képzõdõ g termék tömegét, ha 2,5 kg 95%–
os tisztaságú a anyagból indulunk ki, és a reakció hozama 80%. Hogyan nevezik a gya-
korlatban használt eljárást?

Számítsuk ki az utolsó reakciót kísérõ entalpiaváltozást standard állapotra! (A
képzõdéshõket megtalálod a XI. osztályos tankönyv végén levõ táblázatban.)

IV. Kísérlet: „Szilikátnövények” elõállítása
Kisebb Berzéliusz pohárba töltsél kb. 5 cm rétegvastagságú vízüveg (Na2SiO3)  ol-

datot, majd dobjál bele különbözõ, jól oldódó fémsókból egy–egy kristályt, pl.: Co(II)-,
Ni(II)-, Cr(III)-, Mn(II)-, Zn(II)-kloridot, -nitrátot vagy -szulfátot. Figyeld meg az oldat
aljára süllyedt kristályokat. Mit észlelsz? Mi a jelenség magyarázata? Magyarázd meg,
hogy miért felfelé nõnek a „szilikátnövények”? (15p)

Nagy Gábor László, Gyurka István, tanulók


