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Januári csillagos égbolt az esti órákban 
 

Februári csillagos égbolt az esti órákban 
 

összeállította 
Csukás Mátyás 

 

kísérlet, labor

Kísérletek 

Játsszunk folyadékokkal! 
Folyadékok sűrűségének tanulmányozása 
Szükséges anyagok és eszközök: kémcsövek (vagy színtelen, átlátszó gyógyszeres 

üvegecskék), egyszerhasználatos fecskendők, víz, egészségügyi szesz (70 tf%-os), étolaj  
Kísérlet menete: 
Számozd meg a kémcsöveket. Az elsőbe cseppents étolajból az egyik fecskendővel. 

Tölts fölé 3cm3 egészségügyi szeszt. Figyeld meg az olajcsepp helyzetét! Magyarázd a 
megállapításodat! Ezután húzd tele a fecskendőt vízzel, majd lassanként csepegtess be-
lőle a kémcsőbe. Közben rázogasd a kémcsőt. Figyeld az olajcseppet. Olvasd le a fecs-
kendőről az adagolt víz térfogatát, amikor az olajcseppek lebegtek, s amikor a felszínre 
kerültek. 
− Számítsd ki ezekben az esetekben a szeszes-oldat  tf%-os összetételét!  
− Hogyan változott az oldat sűrűsége a kísérlet során? 
− Mekkora töménységű alkohol-víz elegy sűrűségével egyenlő az étolaj sűrűsége? 
− Az iskolai laboratóriumban mérjétek meg a kísérlet során tanulmányozott folya-

dékok sűrűségét (tömeg és térfogatmérést alkalmazva), s keressetek kémiai táb-
lázatokban, vagy az elektronikus világhálon megfelelő adatokat, amelyekkel saját 
eredményeiteket összevethetitek! 
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Bűvészmutatványt is végezhettek a jelenség alapján: Egy főzőpohár aljára helyezzetek egy 
kis edénykét (pl. szirupos gyógyszerek mellé csomagolt kis mérőpoharat), amibe töltsetek 
étolajat. Az olaj felé rétegezzetek alkoholt, amíg annak a szintje legalább 1cm-el nem ma-
gasabb, mint a kis edény magassága. Figyeltessétek meg, hogy az olaj változatlanul az 
edénykében maradt. Ígérjétek meg, hogy az olaj kimászik az edénykéből anélkül, hogy azt 
megfognátok, vagy pipettát használnátok. Ezután kezdjetek óvatosan vizet tölteni az al-
koholhoz, miközben egy üvegbotocskával kavargassátok össze az elegyet. A vizet addig 
adagoljátok, míg az olaj fel nem emelkedik a vizes alkohol elegy felszínére. 

 

2. Folyadékok felületi feszültségének tanulmányozása  
Szükséges anyagok és  eszközök:  2 lapostányér, vagy fényképészeti előhívő tál, alufólia, 

cseppentő, olló, víz, alkohol (egészségügyi szesz), mosogatószer 
 Kísérlet menete: 
Az egyik tálba vizet, a másikba alkoholt tölt-

setek. Az alufóliából vágjatok ki két kis delfin 
alakot a rajz szerint, s helyezzétek óvatosan a fo-
lyadékok felszínére. Figyeljétek meg helyzetüket. 
Ezután a cseppentővel cseppentsetek egyet a 
mosogatószerből a delfin „szemére”. Kövessétek 
a történteket. Magyarázzátok az észlelteket! 

3. Levegőben lebegő vízgolyó 
Szükséges anyagok és  eszközök: rézlapocska 

(min. 5x6cm), dörzspapír, gázégő, cseppentő,
víz 

Kísérlet menete: a rézlemez közepét  enyhén 
mélyítsétek be, majd a dörzspapírral jól dörzsöl-
jétek meg a felületét. Ezután hevítsétek fel a le-
mezt izzásig a gázlángban. A mélyedés közepére 
cseppentsetek egy csepp vizet. Figyeljétek a tör-
ténteket! A jelenséget Leydenfrost-tüneménynek 
nevezik. A jelenségek értelmezéséhez középisko-
lai fizikai ismeretekre van szükségetek. Gondoljá-
tok meg, hogy melyek ezek, s adjátok meg az 
észlelt tünemények fizikai magyarázatát! 

Máthé Enikő

Katedra 

Pedagógiai-pszichológiai kisszótár 

IV. rész 
 
Rovatunkban hat részből álló sorozatot indítottunk általános pedagógia és 

neveléslélektani fogalmak tömör meghatározására. A fogalmak ismerete mind a diákok-
nak, mind a tanároknak hasznára válhat, de mindazoknak is, akik csupán az általános mű-
veltségüket óhajtják gyarapítani. Az aktív oktatási folyamatban részt vevő diákoknak a 
metakognitív tanuláshoz nyújt segítséget, a tanároknak várhatóan a fokozati vizsgájuk elő-
készítéséhez, ugyanis a kisszótár a véglegesítő és a II. fokozati vizsga programjának alap-


