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Ezen égõket kapcsold egy áramforráshoz úgy, hogy mindenik sorosan legyen
kapcsolva. Egy másik rajzon pedig úgy, hogy mindenik párhuzamosan legyen kapcsolva.
(Az égõk rögzítettek, nem mozdíthatók el!)

9. Rejtvény (8 pont)
300 éve született Anders

Celsius (1701-1744) svéd
csillagász. A róla elnevezett
hõmérsékleti skálán a víz
fagypontját 00-kal, a forráspontját
pedig 100 0-kal jelölte. Hol
született?

A rejtvényt Szõcs Domokos
tanár készítette.

10. 1800 márciusában tette közzé
és 1801-ben mutatta be Alessandro
Volta találmányát Napóleonnak
Párizsban. Mi ez a találmány?

(Írj röviden róla és Volta életérõl
is!) (5 pont)

A Volta ...... rajza az eredeti
közleménybõl.

A kérdéseket összeállította a verseny szervezõje: Balogh Deák Anikó tanárnõ,
Mikes Kelemen Líceum, Sepsiszentgyörgy

Egyszerû kísérletek, meggondolkoztató magyarázatok,
hasznos alkalmazások

Szeged a múlt század harmincas éveinek második felében  nemzetközi hírû volt.
Neves matematikusok és egy Nobel-díjas biokémikus, Szent-Györgyi Albert  dolgozott
az egyetemén. A kémiaoktatás terén is méltán emlegetik, mivel Jeges Sándor kémiatanár
eredményes oktatási tapasztalatairól itt adott ki egy, a ma  tanító kémiatanárok számára
is hasznosítható könyvet: Vegytantanítás a cselekvõ iskolában (Szeged 1936) címen. Ebbõl
válogattam egy pár kísérletet a korabeli kísérõ magyarázatokkal.

1. A párolgás során a folyadék hõt von el a környezetébõl. Igazolására kémcsõ aljára
csavarjunk itatóspapírt (szûrõpapírt), kössük át cérnával. A kémcsõbe töltsünk 1-2 cm 3

(egy újnyi) vizet. A kémcsövet állítsuk porcelán tálkába, s az itatós papírra öntsünk kevés
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széndiszulfidot. A széndiszulfid nagyon illékony, párolgását siettessük ráfújással, vagy a
kémcsõnek a tálka feletti lóbálásával. Figyeljük a vizet a kémcsõben (egy része megfagy).

2. Az oltott mész tulajdonságainak és alkalmazásának megismerése
A tankönyvetekbõl a mészoltás módjával, a mészvíz nyerésével, a CO2 kimutatására

való alkalmazásával már bizonyosan megismerkedtetek. A következõ egyszerû
kísérlettel meggyõzõdhettek arról, hogyan értékesíthetik a növények a talajból a
kalciumot, még ha az gyengén oldódó vegyület formájában található is.

Vonjatok be üveglapot mésztejjel, szárítsátok meg, majd helyezzetek két búzaszemet
a közepére, fedjétek le vízbeérõ itatóspapírral, majd ezt nyomtassátok le egy üveglappal.
Kövessétek napokon át a változásokat. (A gyökérszõrök által termelt sav oldja a meszet,
s az oldott kalcium-sót a gyökerek felszívják.)

Az oltott meszet habarcs készítésére használják folyami homokkal való keverésével.
Miért kevernek homokot a habarcshoz? Lazábbá, likacsosabbá teszi a habarcsot, ezért
könnyebben veheti fel a megszilárdulásához szükséges szén-dioxidot, s gyorsabban
szárad, mivel megnõ a felülete.

Mi célból meszelik le õsszel mésztejjel a gyümölcsfák törzsét?
− a mésztej erõsen lúgos kémhatású, s szétmarja a fakéreg repedéseiben rejtõzõ

rovarpetéket, lárvákat, bábokat
− fehér színû lévén, visszaveri a napfény sugarait, kevésbé melegszik fel mint a

sötétszínû fakéreg, ezért késlelteti a nedvkeringés megindulását, a rügyfakadást. A
lemeszelt fakérgû gyümölcsösben kisebb károkat okoznak a kora tavaszi fagyok.

3. Hogyan igazolható a szén-dioxid elemi összetétele?
Mészkõbõl (csigaház, tojáshéj, márványdarabka, vagy ha ezeket nem találod kéznél

szódabikarbonátot a konyháról is kérhetsz) sósavoldattal fejlesszél szén-dioxidot,
melyet üveghengerbe (egy befõttes üveg is megfelel) vezess. Gyújtsatok meg egy
magnézium szalagocskát és hirtelen süllyesszétek a szén-dioxiddal telt edénybe. A
magnézium szalag vakító fénnyel tovább ég, miközben az üveg  aljára fehér por, MgO
rakódik le, melyben fekete pontocskák láthatók (szén szemcsék).

4. Illóolaj nyerése: megtört köménymagot (kávédarálóval fél percig darálva) tedd
gömbaljú lombikba (ez kiégett szálú villanykörtébõl könnyen elkészíthetõ, annak
foglalatát óvatosan leszerelve), tölts rá vizet. A lombik szájára illessz hûtõt. Hûtõként
egy hosszabb, vattával körülcsavart üvegcsõ használható, amelyre egy tál felett
hidegvizet csepegtess. Az üvegcsõ alsó végénél egy kémcsövet tartsál szedõként. Óvatos
hevítéssel hozd forrásba a lombik tartalmát. A vízgõzökkel az illóolaj is átdesztillál a
kémcsõbe, s a víz felületén összegyûl, mivel a sûrûsége kisebb a víz sûrûségénél.

5. Hegedûgyanta készítése: fenyõfa sérült kérgérõl gyûjts ragadós fenyõgyantát. Az
elõzõ kísérletnél leírt módon lombikban vízzel forrald. Az illó terpentinolaj átdesztillál a
vízgõzökkel, s a lombikban marad a törékeny, kemény (merev) anyag, ami
hegedûgyantaként használatos. Az átdesztillált terpentinolajat olajfestékek hígítására
használják.

M. E.

Augustin Maior
fizikus élete és tevékenysége




