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verékkel is a próbálkozásokat. (Ne lélegezzétek be a gőzöket, szellőztetés közben dol-
gozzatok, vagy szabadban!) 

 
Hasonlóan viselkedő anyagok-e a szódabikarbóna, mosószóda és szalakálé?  
Az elvégzett kísérletek alapján vonjátok le a következtetést, de hogy ez ne tűnjön el-

hamarkodottnak, végezzétek el a következőket: 
 a vékonyfalú üvegedénybe (ha lehet párhuzamosan hármat használjatok) önt-

setek 5-5cm3 vizet. Az edények alját érintsétek a kézfejetekhez a hőállapotuk 
érzékelésére. Ezután tegyetek egyformán egy-egy kiskanálnyi szilárd anyagot 
(szódabikarbona, szalakálé, mosószóda) a vizet tartalmazó edényekbe. Rázo-
gassátok, közben megint érintsétek a kézfejetekhez. Jegyezzétek fel az észlelte-
ket. 

 Vágjátok kettőbe a vöröscéklát. A vágási síkban egy hegyes késsel vájjatok há-
rom kis mélyedést egymástól maximális távolságra. A mélyedésekbe óvatósan 
tömködjetek sorra a három szilárd anyagból, majd helyezzétek egy pohár szájá-
ra a cékla alsó felével. Figyeljétek meg a három anyagmintát, pár percen át, 
majd egy fél óra után. Tudakoljátok az észlelhető jelenségeket! 

A javasolt kísérleteket iskolai laboratóriumban az említett anyagoknak megfelelő 
vegyszerekkel is elvégezhetitek. 

Elvárásunk: 
 a kísérletek rajzos beszámolója (fényképfelvétellel, ha lehetséges) 
 a kísérletekre használt anyagok vegytanban használatos megnevezése 
 az anyagok észlelt fizikai változásai a jelenségek során 
 a megtörtént kémiai változások reakcióegyenlettel való leírása, magyarázata  

A szükséges anyagok élelmiszerkereskedésben beszerezhetők, a csomagoláson fel-
tüntetett név: amoniu pentru prăjituri (szalakálé), bicarbonat de sodiu alimentar (szóda-
bikarbóna), sodă de rufe (mosószóda). 
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Guttmann Gyula így vall a http://weblaboratorium.hu/ impresszumában: „Úgy in-
dult a dolog, hogy készítettem egy oldalt magamnak ahol összegyűjtöttem a vizsgákhoz szükséges 
anyagokat, neten fellelhető linkeket, képeket, aztán felmásoltam egy szerverre….” 

A honlap kitűnő összefoglalót tartalmaz biológiából, kémiából, környezetvéde-
lemből, valamint minden olyan hasznos linket más oldalakra, amelyek az adott témákkal 
foglalkoznak. 

Az anyagok csoportosítása is figyelemre méltó: középiskolásoknak, egyetemis-
táknak külön-külön tartalmaz érettségi feladatokat, tételsorokat, kísérleteket, kidolgozott 
tételeket, megoldott feladatokat stb. 
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Mindenkinek, akit érdekel a biológia, kémia, környezetvédelem, ajánljuk a 
http://weblaboratorium.hu/ honlapot. 

 

 
Jó böngészést! 

K.L.I. 
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Alfa-fizikusok versenye 

VIII. osztály, IV. forduló 
 

 
1. (8 pont) 
a) A víz forráspontja normál légnyomáson: .................... °C, ....................K, ..............°F 
b) A jég olvadáspontja normál légnyomáson: .................. °C, ...................K, .............°F 
c) Legalacsonyabb hőmérséklet ......................................... °C, ...................K, .............°F 
d) Fahrenheit saját .......  hőmérsékletét vette az egyik hőmérsékleti pontnak, és ezt 

...............  °F-osnak határozta meg. Ez ................Celsius-foknak felel meg. 
 
2. A tömegvonzás miatt a levegőnek vékony rétegben kellene „összeszorulnia" a 

Föld felszínéhez közel. Magyarázd meg miért nem így történik! (4 pont) 
 
3. Virágpor szemcsék mozgását figyelve Robert Brown angol botanikus észrevette 

1828-ban, hogy (4 pont) 
a) ...............  b) ..............  c) ............... 
Ezért ezt a mozgást .........................mozgásnak nevezzük. 


