
AZ ANYAGOK VILÁGA 

A változat 

 

1. Sorold fel, mely tulajdonságaik alapján lehet legegyszerűbben megkülönböztetni az 

anyagokat! (4 pont) 

 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 

 

2. Szobahőmérsékleten milyen halmazállapotúak a felsorolt anyagok? Döntsd el, melyik 

halmazállapotot jelzik a név nélkül maradt téglalapok, aztán a felsorolt anyagok nevét 

írd a megfelelő halmazállapotot jelölő téglalapba! (7 pont) 

 

szén, só, ecet, levegő, homok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Egészítsd ki a következő sort, írd le a megfelelő anyagok nevét! (2 pont) 

jég   .............................  ............................... 

 

4. Egészítsd ki a következő ábrát! A nyilakra két halmazállapot-változás neve kerüljön!  

(4 pont) 

légnemű   ...............................  ............................ 

 

 

5. Nevezd meg, mit jelentenek a következő meghatározások! (4 pont) 

 

a. Egy szilárd anyag folyékonnyá változik a hőmérsékletváltozás miatt = ..........................  

b. Egy folyékony anyag légneművé változik a hőmérsékletváltozás miatt = ......................  

c. A teába kevert kristálycukor eltűnik a csésze aljáról = ....................................................  

d. Olyan folyadék, amelynek részecskéi között egy másik anyag részecskéi elkeverednek 

=  .......................................................................................................................................  

 

 

6. Röviden, vázlatszerűen írd le, hogyan választanád el egymástól a só és a szénpor 

keverékét! (4 pont) 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

melegítés melegítés 

........................ ........................ 

szilárd ................................... 

 

 

 

 

 

víz 

................................... 

 



7. Sorold fel! (6 pont) 

 

a. a levegő három összetevőjét: ............................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

b. a gyors égés feltételeit: .....................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 

 

8. Vonallal kösd össze, hogy a felsorolt anyagok melyik csoportba tartoznak! (6 pont) 

 

 levegő 

 egynemű anyag oxigén 

 desztillált víz 

 csapvíz 

 keverék cukrozott konyhasó 

 meszes víz 

 

 

9. Egy-két szóval adj magyarázatot az alábbiakra! (3 pont) 

 

a. A tálkában megolvasztott gyertyaviasz hűtés hatására megszilárdul, ám a felületén 

horpadás látszik.  ..............................................................................................................  

b. A mélyhűtőbe helyezett ásványvizes palack fala másnapra hosszában elszakad.  ...........  

 ..........................................................................................................................................  

c. A vastárgy befestett felülete nem rozsdásodik.  ...............................................................  

 

 

10. Tegyél relációs jelet az alábbi mennyiségek közé! (8 pont) 

 

 

a.  Egy pohárba kiöntött víz térfogata 

20C-on 
 

Ugyanazon pohárnyi víz térfogata 

30C-on 

b.  A víz párolgásának sebessége 

20C-on 
 

A víz párolgásának sebessége  

30C-on 

c.  Melegítés közben átlátszó, sima 

felszínű víz hőmérséklete 
 

Melegítés közben buborékossá váló 

víz hőmérséklete 

d.  
Szobahőmérséklet  A fa gyulladási hőmérséklete 

e.  
A só oldódásának mértéke vízben  A homok oldódásának mértéke vízben 

f.  
A szén-dioxid aránya a levegőben  A nitrogén aránya a levegőben 

g.  Az erdei levegő szén-dioxid-

tartalma 
 

Az ember által kilégzett levegő szén-

dioxid-tartalma 

h.  A földgáz nyomása a 

gázvezetékben 
 A levegő nyomása 

 



11. Egészítsd ki a következő mondatokat a következő szavak valamelyikével! (3 pont) 

 

növekszik, csökken, nem változik 

 

a. Ha egy zárt edényben levő gázt összenyomunk, akkor a nyomása  .................................  

b. Ha egy zárt edényben levő gázt lehűtünk, akkor a nyomása ............................................  

c. Ha egy felfújt léggömb nyílását kinyitjuk, akkor a léggömbben a nyomás .....................  

 

 

12. Az állítások betűjelét írd a megfelelő körbe! Ha mindkettőre jellemző, akkor a két kör 

közös részébe írd a kisbetűt! Ha egyik anyagra sem jellemző, akkor írd a betűt a 

körökön kívülre! (4 pont) 

 

a. a levegő legnagyobb részét alkotja 

b. táplálja az égést 

c. a kilégzett levegőben kisebb a mennyisége,  

mint a belégzett levegőben 

d. a gyertya égése során nem változik a mennyisége 

 

 

13. Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak-e vagy hamisak! Az igaz állítások elé I,  
a hamisak elé H betűt írj! A hamis állításokat fogalmazd át igazzá! (10 pont) 

 

a. ….. A gyors égés abban különbözik a lassú égéstől, hogy a gyors égés során fény látható. 

 ..........................................................................................................................................  

 

b. ….. A tűzvédelem legfontosabb módszere a tűzoltás. 

 ..........................................................................................................................................  

 

c. ….. A tűzoltás során az égés összes feltételét meg kell szüntetni. 

 ..........................................................................................................................................  

 

d. ….. Az égő olajat tilos vízzel oltani. 

 ..........................................................................................................................................  

 

e. ….. A tűzoltó készülékek általában úgy fejtik ki a hatásukat, hogy az égő anyagot 

lehűtik. 

 ..........................................................................................................................................  

 

f. ….. A meghibásodott elektromos vízforraló tüzet okozhat. 

 ..........................................................................................................................................  

 

g. ….. A tűzoltók telefonszáma 105, az általános segélyhívó telefonszám pedig 112. 

 ..........................................................................................................................................  

oxigén nitrogén 


