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kísérlet, labor
 

 
KÍSÉRLET 

A gyakorlati munka elengedhetetlen feltétele a tények jobb megismerésének. A kísérle-
tezés során  szerzett élmények, tapasztalatok serkentőleg hatnak az aktív tanulásban. Szá-
mos olyan lehetőségetek adódik otthoni tevékenységre, mely során új fogalmakkal talál-
kozhattok, a kérdéses jelenségeket egymás közt, tanárotokkal megbeszélhetitek. Sokszor 
érdemes a számítógéppel a világhálón keresgélni a kérdéses fogalommal kapcsolatban, de 
vigyázat, sokszor a felületes, rosszul képzett emberek annak ellenére, hogy jó szándék ve-
zérli őket (szórakoztatás, oktatás), téves következtetésekkel, nem szakszerű szóhasználattal 
hibás információkat közölnek, amire ráfizethettek egy felelés, vizsga, verseny esetén. Ezért 
a világhálóról letöltött információkat mindig erősítsétek meg több közleményből szerzet-
tel, hasonlítsátok össze őket, s eltérés esetén próbáljátok bizonyítani, hogy melyik a helye-
sebb információ. Ennek során igazán sokat fogtok tanulni. 

A gyakorlati próbálkozásaitok során mindig vezessetek megfigyelési naplót! Sokszor 
a különböző ötletekkel elvégzett munka tapasztalataiból születik meg egy újabb, érdeke-
sebb felvetés, aminek tanulmányozása még érdekesebb eredményekhez vezet. Sok sikert 
a búvárkodáshoz, ami során soha ne feledjétek, hogy a saját, a társaitok, a környezet 
biztonságát  ne veszélyeztessétek, ami csak a megfelelő munkavédelmi szabályok betar-
tásával szavatolható!  

A kémiai, biológiai laboratóriumi gyakorlatok során gyakori feladat az anyagkeveré-
kek szétválasztása. Ezen  megoldások közül a legismertebbekkel (szűrés,  kristályosítás) 
már az általános iskola alsóbb osztályaiban is találkoztatok. Most egy viszonylag újabb 
eljárást, a kromatográfiát ajánljuk (először M. Sz. Cvet orosz biológus alkalmazta a klo-
rofill-növényi színezék tanulmányozásakor) kísérletezés céljául. 

Javasolt gyakorlat: 
1. Szűrőpapírból vágjatok 

2cm széles, 10-15cm hosszú csí-
kokat. A papírcsík egyik végétől 
2cm távolságban húzzatok a pa-
pír szélével párhuzamosan vízol-
dódó és alkoholban oldódó fes-
tékű filctollal (mindegyikkel kü-
lön papírra) egy 2-3mm széles 
vonalat. Használjatok különböző 
színű tollakat, mindegyik színnel 
jelöljetek meg 2 papírcsíkot.    

Az ábra szerint rögzítsétek a papírcsíkokat egy állványra, vagy egy drótra, amit he-
lyezzetek kis poharak fölé úgy, hogy a papírcsík jel alatti része beérjen a pohárban levő 
folyadékba. Egyféle színezékkel jelölt csík közül az egyiket vizet tartalmazó, a másikat 
alkoholt (ennek hiányában erős szilvapálinkából töltsetek pár mL-t) tartalmazó pohárba 
tegyétek. Amikor a papírcsíknak a felső részéig szívódott az oldószer, emeljétek ki a po-
hárból, s hagyjátok megszáradni. Közben figyeljétek a változásokat. Próbáljatok magya-
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rázatot keresni az észleltekre, s vonjatok le minőségi és mennyiségi következtetéseket is 
a filctollak festékanyagairól. 

A kísérletet klorofill  kivonattal (zöld növénylevelet tisztára mosott homokkal zúz-
zátok össze, majd alkohollal áztassátok) is ismételjétek meg. 

2. Két végén nyitott üvegcsöveket külön-külön tömjétek meg a következő anyagok-
kal  talkumpor, mészkőpor, liszt, porcukor. Az üvegcsöveket rögzítsétek, alájuk helyez-
zetek kis poharakat, s a felső részükön lassan töltsétek az alkoholos klorofill kivonatot, 
ameddig az alsó végén megjelenik a folyadékcsepp. 

Észleléseitek alapján készítsetek egy dolgozatot „A 
kromatográfia a vegyészek szolgálatában” címmel, majd 
küldjétek be az EMT címére postán, vagy  elektronikus 
formában a mathenebakk.eniko@gmail.com  címre  
2008. dec. 15-ig. Addig minden megjelent számunkban 
közlünk egy újabb versenytémát. A beküldött dolgoza-
tokkal max. 100 pontot lehet elérni. A legjobb, legna-
gyobb pontszámú dolgozatok szerzői szakkönyv juta-
lomban, a legnagyobb pontszámú dolgozat szerzője 
egy nyári táborozásban részesül. Sikeres munkát! 
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Alfa-fizikusok versenye 

2004-2005. 
 
VII. osztály – III. forduló  

 
1. Gondolkozz és válaszolj! (8 pont) 
a). Miért mozognak örökké a molekulák? 
b). Miért nem esik függőlegesen a vízszintesen haladó repülőgépből leejtett test? 
c). Miért mondják, hogy ferde a Föld tengelye? 
d). Miért nehezebb a vizes bőrkesztyűt lehúzni? 
 
2. Egy dobozt az asztalon 40N erővel taszítunk, mely 30° szöget zár be a vízszintes-

sel. Ha a grafikonban 10N erőnek 1 cm felel meg, grafikusan határozd meg a vízszintes 
(Fx) és a függőleges (Fy) erő összetevőket! (Ellenőrizd matematikai számítással is).(4 pont) 
 

3. Egy 10 kg tömegű testet felfüggesztünk. A függőleges helyzetből egy 30°-os szö-
get bezáró helyzetbe hozzuk a fonalat egy vízszintesen ható erővel. Határozd meg:  

a). mekkora a fonalra ható erő!  
b). mekkora az az erő mely, a fonalat visszahozza az eredeti helyzetébe! (4 pont) 
 
4. Egy medence, mely 60 m hosszú (300 m-es táv úszásakor) két úszósávján egy-

szerre indul két úszó 2 m/s és 3 m/s sebességgel.  (4 pont) 
a). határozd meg, mekkora távolságra találkoznak először és másodszor? 
b). mekkora út után éri be a gyorsabb az indulási pontban a lassabbat? 


