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Az eredmények 
Tanuló 1. Feladat 

(1,5p.) 
2. Feladat 

(1p.) 
3. Feladat 

(2,5p.) 
4. Feladat 

(1p.) 
Összteljesítmény 

 
Összteljesítmény 

(%) 
1.  0,75 0 2 1 3,75  62,5 
2.  0,5 0 1,75 1 3,25  54 
3.  0,5 0 2 1 3,  50 
4.  0,75 0 2 1 3,75  62,5 
5.  0,5 0 1,75 0 2,25  37,5 
6.  0,75 0 2,25 1 4  66 
7.  0 0 2,25 1 3,25  54 
8.  0 0 1 1 2  33 
9.  0,75 0,5 1,5 1 3,75  62.5 
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Megjegyzések: 
− legnehezebbnek a 2. feladat bizonyult 
− a legnagyobb teljesítményszint a 4.  

feladatnál figyelhető meg 
− megbeszélni a Kukucskáló-

teljesítményeket, a jó megoldások  
felhasználásával 

− foglalkozni kell a közmondásokkal, 
értelmezni kell őket, közösen, szóban 

− Barkochba-történeteket kell együtt 
megoldani 

 
 

Adorjáni Ildikó, Homonnai Judit,  
Horvátha Linda, Kovács Melinda, Pál Boglárka - 

szakkollégista egyetemi hallgatók 
Vezető tanár: Kovács Zoltán 

 
 

 

kísérlet, labor
 

 
A magnézium égéshőjének meghatározása 

 
Gyakorlatilag a magnézium égéshőjét nem tudjuk mérni iskolai laboratóriumi kö-

rülmények között, de Hess törvényének ismeretében könnyű megtalálni a kerülőutat a 
probléma megoldására. A Mg és a MgO sósavval való reakciója során cserélt hőmennyi-
séget könnyen meghatározhatjuk. Ezen mérések adataiból kiszámítható a Mg égéshője 
(∆H), felhasználva a következő reakcióegyenleteket: 

Mg + 1/2 O2  → MgO   ∆H 
MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O ∆H1  
Mg + 2HCl → MgCl2 + H2  ∆H2 
H2 + 1/2O2 → H2O   ∆H3 
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Szükséges eszközök és anyagok: két db. negyedliteres műanyag edény, expandált polisz-
tirolból készített doboz hőszigetelőnek, hőmérő, mérleg, 1M-os töménységű sósav, 
magnézium-oxid, fémes magnézium 

 
Mérés menete: 
A műanyag edényeket helyezzétek a hőszigetelő dobozba, majd mérjetek mind-

egyikbe 100ml sósavat. Állítsatok az oldatokba  hőmérőt, s addig figyeljétek, amíg beáll 
a hőegyensúly, nem változik a hőmérőn jelzett érték. Jegyezzétek fel táblázatba az előre 
megszámozott edényekben levő oldat hőmérsékletét. 

Előre lemért 1g MgO-ot tegyetek az 1-es edénybe, a 2-esbe a 0,20g magnéziumot (a 
tömegméréseket 0,01g-nyi pontossággal végezzétek). Az elegyeket kavargatva addig kö-
vessétek a hőmérők jelzését, amíg értéke nem változik. Ezt az értéket megint jegyezzé-
tek a táblázatba. A hőmérsékletváltozásból kiszámítható a reakció során cserélt hő, ha 
jó közelítéssel 1kalória hőnek tekintitek azt az energiamennyiséget, amely az illető oldat 
1ml-nek a hőmérsékletét 1o C-al emeli. 

A számítások elvégzése után a ∆H-ra kapott értéket hasonlítsátok a táblázatokban 
találhatóhoz és értelmezzétek az eltérést! 

 
 
 

Alfa-fizikusok versenye 

2004-2005. 
 
VII. osztály – I. forduló  
1. Gondolkozz és válaszolj! (8 pont) 
a). Miért homorú a forgó víz felszíne? 
b). Miért válik ki gyorsabban a tejföl egy sebesen forgó edényben? 
c). Miért hűl ki gyorsabban a leves, ha benne hagyjuk a kanalat? 
d). Miért melegít a súrlódás? 
 
2. A testre ható erők egyenlők. Melyik testre hat nagyobb erő és miért? (rajzzal és 

magyarázattal igazold) (4 pont) 

 
 
3. A szekérkére két erő hat. (4 pont) 
a). milyen irányítottságú erők? b). melyik irányba mozdul el a szekérke és miért? c). 

mekkora az az erő, amellyel elmozdul a szekérke? 
 

 


