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1. feladat
14 pont
Keress rövid válaszokat az alábbi kérdésekre! Használd a tankönyvedet, az internetet!
a. Kik azok az alkimisták? (2)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
b. Mit nevezünk jatrokémiának? (2)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
c. A környezetünkben lévő sokféle anyagot – könnyebb megismerésük érdekében –
különböző szempontok alapján rendszerezhetjük. Az anyagok eredete szerinti
csoportosítása adja a kémia két legismertebb ágát. Melyek ezek? Honnan ered az
elnevezésük?(4)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
d. Mit tekintünk a kémia fontos vizsgálódási módszerének? (1)
.......................................................................................................................................................
e. Bizonyos orvosi vizsgálatok során valamely szerv működésében, vagy anyagcseréjében
résztvevő anyagot juttatnak be a szervezetbe. Egy erre alkalmas műszer segítségével
következtetni lehet a szerv állapotára. Kémiai szempontból mi ezeknek az anyagoknak a
neve? Milyen tulajdonságon alapul az alkalmazásuk?(2)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
f.

Miért „nehéz” a nehézvíz, mire használják? (3)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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2. feladat

21 pont

Fejtsd meg a következő keresztrejtvényt, melynek megfejtése egy laboratóriumi eszköz. Mire
használjuk ezt az eszközt?(13) Csoportosítsd a feladatban előforduló eszközöket aszerint,
hogy milyen anyagból készültek(8)!
1. Laboratóriumban hevítésre, forralásra használják, felülete egyenletes felmelegedést tesz
lehetővé: ………………………………………………………………………………………………………………………...
2. Erre helyezik az agyagos dróthálót: ………………………………………………………………….……………..
3. Ezen keresztül folyatjuk át a szűrendő anyagot: …………………………………………………….……….
4. Ezzel az eszközzel tarjuk a láng fölé a kémcsöveket: ……………………………………………………….
5. Ebben a tálkában is bepárolhatunk anyagokat: ……………………………………………………………..
6. Folyadékok mérésére szolgáló csöves edény: ………………………………………………………………..
7. Szűrésnél használjuk: ……………………………………………………………………………………………………..
8. Anyagok porítására alkalmazzuk: ……………………………………………………………………………………
9. üres kocka
10. Folyadékokat mérünk vele: ……………………………………………………………………………………………
11. Anyagot párolhatunk be rajta: ………………………………………………………………………………………
12. Henger alakú laboratóriumi edény, melyet anyagok feldolgozására és ideiglenes tárolására
is használhatunk: …………………………………………………………………………………………………………..
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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Megfejtés: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Alkalmazása: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Csoportosítás (0,5-0,5):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. feladat

9 pont

Csoportosítsd az alábbi változásokat!
a/ cukor elszenesítése

b/ jód szublimálása

c/ vas megrozsdásodása

d/ fa korhadása

e/ víz forralása

f/ jég olvadása

g/ a fa égése

h/ kakaó készítése

i/ tej megsavanyodása

fizikai változás: ………………………………………………………………………………………………………………….…
kémiai változás: …………………………………………………………………………………………………………………..

4. feladat

6 pont

Hány tömeg %-os az az oldat, melynek
a/ 100 g-jában 15 g oldott anyag van: ………………………………………………………………………………..
b/ 50 g-jában 6 g oldott anyag van: ……………………………………………………………………………………
c/ 200 g-jában 26 g oldott anyag van: ………………………………………………………………………………..

összesen: 50 pont

