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k ísér l et , l abor

Egyszerű és érdekes kísérletek 
VII. osztályosok figyelem! E tanévtől kezdve a fizika után megismerkedtek a termé-

szettudomány egy másik, viszonylag fiatalabb (alig 300 – 400 éves) ágával, a kémiával, 
amely szintén anyagi világunk bizonyos tulajdonságait vizsgálja. Elnevezése sokkal 
régebbi eredetű, mint tudománnyá válása. Nevét Egyiptom nevéből, a Kemi szóból 
származtatják, mivel Egyiptomban próbálkoztak először aranycsinálással.*  

Amikor az arabok elfoglalták a bizánciaktól Egyiptomot, a kémiai ismereteket to-
vább fejlesztették, de az elnevezéseket arabosították, az al-névelőt téve eléjük. Így ter-
jedt el az alkemia megnevezés Európában is. Az alkimisták közel 2000 éven át keresték 
az aranycsinálás titkát, ami során nagyon sok hasznos ismeretre tettek szert, sok min-
dent feltaláltak, olyan anyagokat, mint a puskapor, ásványi savak, alkohol, ma is haszná-
latos eszközöket, mint a különböző alakú lombikok, desztilláló berendezés, vízfürdő
stb. Az aranycsinálási vágy sok próbálkozás, kísérlet serkentője volt. A természet törvé-
nyeinek alaposabb megismerése során később megbizonyosodtak arról, hogy miért nem 
sikerülhetett az alkimistáknak az a vágya, hogy aranyat nem tartalmazó anyagot arannyá 
alakíthassanak, s ugyanakkor arról is, hogy a kísérletezés alapfeltétele a természettudo-
mány fejlődésének, mely eredményeként életünk mind változatosabbá, elődeinkéhez 
viszonyítva könnyebbé, érdekesebbé válik. 

A FIRKA oldalain évek óta törekszünk arra, hogy a természettudomány  megisme-
rését minél vonzóbbá tegyük, hangsúlyozva az egységes természettudományos szemlélet 
kialakításának szükségességét. Ezért szeretnénk serkenteni a tanulókban és tanáraikban 
is a kísérletező kedvet, közölve számos könnyen kivitelezhető, ugyanakkor érdekes 
kísérletet a fizika, kémia, biológia, ásványtan köréből. 

Az alábbi kísérletekhez szükséges anyagokat, eszközöket a háztartásban, otthonotok 
környezetében, kertben stb. beszerezhetitek, nem szükséges különösebb, drága felszere-
lés, csak egy kis kézügyesség, kíváncsiság, türelem, megfigyelőkészség, s egy kicsi agy-
torna a következtetések levonására!  

A felsoroltakat nem csak a VII. osztályosoknak ajánljuk, bárki elvégezheti őket. Jó 
szórakozást! 

 
1. Megszámozott, kis lombikokba (ezek hiányában orvosságos üvegecskékbe) he-

lyezzetek egyenként csigavázat, kagyló darabkát, tojáshéjat, hamut, vakolatot, márvány 
törmeléket, sütőport. Mindegyik üvegedény mellé készítsetek egy lufit (vékony falú 
léggömb), majd töltsetek kevés ecetet, vagy sósavat az üvegbe, gyorsan húzzátok az 
üveg szájára a lufit (a gázfejlesztés elvégezhető egy lekváros üvegben is, ekkor a szájára 
egy vékonyfalú műanyag sebészeti kesztyűt húzzatok).  

 
_______________ 

* Írásos bizonyítéka i.sz. 336-ból Julius Maternus Fermicus munkájában található, aki a kémikus pályát 
a Szaturnusz jegyében születetteknek ajánlotta 
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Mit észleltek? Amikor az észlelt változás lelassul, az egyik edénykét a lufi elmozdítá-
sa nélkül helyezzétek hűtőszekrénybe rövid időre, a másikat tartsátok egy forró vizet 
tartalmazó tálkába. Magyarázzátok az észlelteket! A harmadik edényről húzzátok le a 
lufit, s tartsatok az edénybe egy égő gyufaszálat, vagy egy előre meggyújtott hurkapálcát! 
Mit észleltek? 

 

2. Egy üvegkannában kevés oltott meszet keverjetek vízzel, hagyjátok ülepedni, s a 
kitisztult oldatot (ezt nevezik mészvíznek) a szilárd részről töltsétek le. Öblítsetek ki egy 
átlátszó üvegpoharat, vagy lombikot mészvízzel, majd az előző kísérletnél használt lufit 
szabad nyílásával fordítsátok a pohár szája felé. Mit észleltek? 

Az előző kísérlet során keletkezett gáz a mésztejjel vízben gyakorlatilag   oldhatatlan 
anyagot, a mészkőt eredményezi. Ezt a jelenséget használják fel a szén-dioxid kémiai 
azonosítására, kimutatására. 

 
3. Pohárkába öntsetek kevés mészvizet, majd fúvócsövön fújjatok bele. Hasonló je-

lenséget észleltek, mint az előző kísérletben. Kilégzésnél szén-dioxidot lehelünk ki. A 
csigaház, tojás, hamu, vakolat, habarcs, a termőtalaj bizonyos faja savval szén-dioxidot 
fejleszt.  

4. Fapálcikát gyújtsatok meg, tartsatok felé mészvízzel kiöblített poharat. Figyeljétek 
a változást! A munkaasztalra helyezzetek egy homokot tartalmazó tálcát. Vegyetek két 
óraüveget. Az egyikbe töltsetek kevés alkoholt, a másikra kevés benzint. Égő gyufával 
gyújtsátok meg először az egyik folyadékot, lángja fölé tartsatok mészvízzel kiöblített 
poharat, majd ugyanezt ismételjétek meg a másik folyadékkal is. Mi lehet a közös azok-
ban az anyagokban, amelyekből szén-dioxidot tudtatok fejleszteni? Ennek eldöntésére 
végezzétek el a következő kísérletet. 
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5. Fejlesszetek szén-dioxidot az előbb leírt elvek szerint a vázlat alapján. A keletkező
gázt fogjátok fel két befőttes üvegben. Az egyikbe dugjatok egy előre meggyújtott fapál-
cikát, a másikba csipesszel fogott magnézium darabkát, melyet előzőleg hevítsetek láng-
ban míg meggyullad. 

 

Mit észleltek? Már elemi iskolában tanultátok, hogy az égéshez oxigénre (ez a leve-
gőben található) van szükség, a szén-dioxid nem táplálja az égést. Az égő fadarab körül 
ha nincs szabad oxigén, a láng kialszik, az égés megszűnik. Az élő sejtek szintjén is 
légzés során lassú égés történik, amihez oxigénre van szükség, miközben szén-dioxid 
keletkezik. Amennyiben nincs elégséges oxigén, igen sok a szén-dioxid a légkörben, az 
életet fenntartó égési folyamat megszűnik, beáll a halál. 

A magnézium olyan erősen ragaszkodik az oxigénhez, hogy a szén-dioxidban kötött 
oxigént is képes elvonni a szén mellől, amely lerakódik az üvegedény falára fekete 
szemcsék formájában. 

 
6. Egy léggömböt kerékpárpumpával fújjatok fel. (így levegőt fújtatok). Egy másikat 

szén-dioxidot fejlesztő készülékből hasonló méretűre fújjatok. A léggömbök száját 
kössétek be, s akasszátok őket egy kétkarú mérleg két karjára.  

 

0CO

levegő

Mit észleltek? Az ugyanolyan térfogatú, hőmérsékletű és nyomású szén-dioxid kb. 
másfélszer nehezebb, mint a levegő, ezért sűrűsége másfélszer nagyobb a levegőénél. 
Ezzel magyarázható, hogy egy légtérben a szén-dioxid az alsóbb rétegben található a 
levegő összetevőihez képest. E tény ismeretének fontos gyakorlati jelentősége van: 

a.) Olyan térrészben ahol szén-dioxid fejlődhet, az alacsonyabb szintű helyeken 
való tartózkodás életveszélyes lehet az oxigénhiány miatt. Olyan zárt helyiség-
ben, ahol sok ember tartózkodik, a kis gyermek hamarább elbágyad, rosszul le-
het, mint a magasabb  felnőtt. Ezért jelentős a szellőztetés! Boros pincében, 
ahol mustot erjesztenek, mely során sok szén-dioxid keletkezik, nem szabad 
lehajolni. A pincébe lemenet égő gyertyával kell ellenőrizni, hogy milyen ma-
gasságig van oxigén. Amelyik mélységben elalszik a gyertya, ott már nagy tö-
ménységben szén-dioxid található, nincs elég oxigén az égéshez. 
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b.) A boros pincében haszna is lehet a szén-dioxidnak. A jó gazda tudja, hogy a 
bort tároló edényének (hordó, vagy üveg balon) mindig tele kell lennie, mivel a 
folyadék szintje feletti légrétegben levő oxigén a jelenlevő mikroorganizmusok 
segítségével olyan kémiai változásokat okoz, aminek következtében a bor meg-
ecetesedik, borpenészes, felületén borvirágos lesz. Ez komoly gondot okoz a 
borászoknak, mivel a folyamatos fogyasztás következtében hiába fejtik le a 
bort kisebb edénybe, átmenetileg félig, vagy harmadáig lesz csak, s bebizonyo-
sodott, hogy a sok mozgatás sem használ a bor minőségének. Az előző kísérle-
teitek során szerzett tapasztalataitok alapján érthetővé válik az az egyszerű eljá-
rás, amivel átmenetileg megóvható a bor minősége. Kereskedelemben kapható 
szén-dioxidos patronból, vagy az üdítőitalt árusítóknál kapható szén-dioxidos 
gázpalackból feltölthető szén-dioxiddal egy víznélküli szénsavas flakon. 

 

szén-dioxid párna

bor

Az ábra szerint ennek tartalmát egy műanyag csövön keresztül vezetik a bort tar-
talmazó edénybe. A levegőnél nehezebb szén-dioxid a bor felületén mint egy védő
párna helyezkedik el, s kb. egy hétig biztosít védelmet, meggátolva a nem kívánatos 
folyamatokat. Mivel magyarázható, hogy csak egy bizonyos, viszonylag rövid ideig  
tölti be védő szerepét a szén-dioxid réteg?   

Válaszaitokat várjuk a szerkesztőség címére! 
Máthé Enikő

Katedra 

Emberközeli és interdiszciplináris fizikatanítás*

I. rész 
 

Bevezetés 
Közismert tény, hogy napjainkban a természettudományok tanulása iránti érdeklődés világszerte 

megcsappant. Az okokat kereshetjük az iskola (a tanításra felkínált tartalom, tankönyvek, tanítási 
módszerek) oldalán is, de a fizikusi szakmának a társadalomban játszott szerepe felől is. Ez utóbbi 
érdekében növelni kellene a fizikusi pálya presztízsét új, érdekes és keresett fizikusi szakmák (mint 
pl. az autófizikus, a radonfizikus stb.) létesítése révén. Jelen sorozatunkkal inkább az iskolához 
kapcsolódó kérdések oldaláról próbálunk a fizika tantárgy iránti érdeklődés növeléséhez hozzájárulni. 
A fizika tantárgyat illető tanítási tartalom központilag meghatározott. A korábbi Firka évfolyamok-
ban alternatív oktatási eljárásokat is, de egyéb aktív és csoportos oktatási eljárásokat is ismertettünk, 
amelyeknek értő alkalmazása elősegítheti a tanítási-tanulási folyamat hatékonyságát. Jelenlegi évfo-
lyamunkban igyekszünk a fizikát egy kissé emberközelibb formában, szélesebb kontextusba ágyazot- 
_____________________  

* Az írás az EME 2003. okt. 25-i konferenciáján elhangzott előadás részlete 


