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Balesetvédelem
Minden munkahelyen, így a természettudományos kísérletek végzésekor is be kell tartani
azokat a szabályokat, amelyek garantálják a biztonságos munkavégzést a gimnáziumunkban.
Az előírásokat komolyan kell venni, és aláírással igazolni, hogy tűz és balesetvédelmi oktatáson részt vettél.
Általános szabályok
− A tanulók a laboratóriumi gyakorlat megkezdése előtt a folyosón várakoznak, s csak tanári
kísérettel léphetnek be a laboratóriumba.
− A laboratóriumba csak az ott szükséges füzetet, könyvet, íróeszközt viheted be. Táskát, kabátot csak külön engedély alapján szabad bevinni.
− A laboratóriumban étel nem tárolható; ott enni, inni tilos!
− A laboratóriumban az iskolától kapott köpenyt kell viselni, a hosszú hajat hajgumival össze
kell kötni!
− A munkahelyedet a feladat végzése közben tartsd rendben és tisztán!
− A munkavédelmi, tűzrendészeti előírásokat pontosan tartsd be!
− A laboratóriumot csak a kijelölt szünetben hagyhatod el. Más időpontban a távozáshoz a
tanártól engedélyt kell kérni.
− A laboratóriumban csak a kijelölt munkával foglalkozhatsz. A gyakorlati munkát csak az
elméleti anyag elsajátítása után kezdheted meg.
− Az anyag-és eszközkiadást, a füzetvezetést az órát tartó tanár szabályozza.
− A laboratórium vezetőjének, munkatársainak, tanárod utasításait maradéktalanul be kell
tartanod!
Néhány fontos munkaszabály
– Törött vagy repedt üvegedényt ne használj!
– Folyadékot tartalmazó kémcső a folyadékfelszíntől lefelé haladva melegítendő. Nyílását ne
tartsd magad vagy társad felé!
– A vegyszeres üvegek dugóit ne cserélgesd össze! Szilárd vegyszert tiszta vegyszeres kanállal vedd ki, a kanalat használat után töröl el! Megmaradt vegyszert a vegyszeres edénybe viszszaönteni nem szabad!
– A laboratóriumi lefolyóba ne dobj olyan anyagot (pl. szűrőpapírt, gyufaszálat, parafadugót,
üvegcserepet stb.), amely dugulást okozhat!
– Az eszközöket csak rendeltetésszerűen, tanári engedéllyel szabad használni!
– Az eszközöket, berendezéseket csak rendeltetésszerűen és csak az adott paraméterekre beállítva használhatod!
– Vegyszerekhez kézzel nyúlni szigorúan tilos!
– Soha ne szagolj meg közvetlenül vegyszereket, ne kóstolj meg anyagokat kémia órán!
– Ha bőrödre sav vagy lúg kerül, először mindig töröld szárazra, majd bő vízzel öblítsd le!
– A legkisebb balesetet vagy az eszközök meghibásodását azonnal jelentsd a szaktanárnak!
– Munka közben mind a saját, mind társaid testi épségére vigyáznod kell!
– Tanóra végén rakj rendet az asztalodon tanárod és a laboráns irányításával!
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1. óra
Halmazállapot-változásokat kísérő energiaváltozás

Emlékeztető
Az anyagokat alkotó részecskék tulajdonságai, állapota, kölcsönhatása határozza meg halmazállapotukat.
Halmazállapot
alak
térfogat

GÁZ
FOLYÉKONY
változó
változó
változó, ösz- állandó
szenyomható

a részecskék mozgása

szabadon,
egymáson
egyenes
vo- gördülve
nalban
a részecskék mozgási sebességének vál- csökken
→
tozása
részecskék közötti vonzóerő változása
nő →

el- helyhez kötött
rezgő

Ha változtatjuk az anyag állapotát (pl.
nyomás, hőmérséklet) megváltozik a
részecskék mozgása, energiája, változik
az anyag halmazállapota.
A folyamatok során kétféle energiaváltozás történhet:
Exoterm változás során az anyag belső
energiája csökken, a környezet belső
energiája nő. Hőtermelő folyamat.
Endoterm változás során az anyag belső energiája nő, a környezet belső energiája csökken. Hőelnyelő folyamat.

Eszköz és anyaglista
műanyag tálca
200cm3-es főzőpohár
főzőpohár és beleillő gömblombik
agyagos drótháló
borszeszégő
vegyszeres kanál

hőmérő
kémcsőfogó
kémcső
üveglap
gyufa
kémcső állvány

óra
fixírsó
jégkása
jód
csapvíz

Munkavédelem
Jód
Szilády Áron Református Gimnázium, Kiskunhalas
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A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
1.A víz halmazállapot-változásai (páros munka)
Tegyetek félig jégkását a főzőpohárba, és állítsatok bele hőmérőt! Melegítsétek gyenge lánggal, olvassátok le fél percenként a hőmérsékletét!
Táblázatba írjátok az adatokat, és grafikonon ábrázoljátok!
idő(min)
Hőmérséklet
(oC)
idő(min)
Hőmérséklet
(oC)
Nevezzétek meg a grafikon tengelyeit, és adjátok meg a beosztások értékeit!

Egészítsétek ki a mondatokat!
A jég hőmérséklete melegítés hatására…………………., az anyag belső energiája…………...
Amikor a hőmérséklet elérte a ……….-ot nem emelkedett a hőmérséklet, míg az összes jég
………………………….Tovább melegítve a hőmérséklet ismét……………………., a felvett
energia az anyag belső energiáját növelte. A víz ……………….-on forrni kezdett.
Lejátszódó halmazállapot-változások:
 ……………………..


……………………..

mindegyik esetében az anyag belső energiája………..



…………………….

energiaváltozás szerint……………….folyamatok.

Tegyetek hideg üveglapot a főzőpohár fölé!
Mit tapasztaltok?...........................................................................................................................
Hogyan változott e folyamat közben a részecskék energiája?.................................
Milyen energiaváltozás kíséri a folyamatot?...........................................................................
Szilády Áron Református Gimnázium, Kiskunhalas

Kémia 7.

–5–

Hőtermelő és hőelnyelő folyamatok

2. Fixírsó olvadása-fagyása
Száraz kémcsőbe tegyetek egy vegyszeres kanálnyi fixírsót, lassan
melegítsétek olvadásig!
Ezután hűtsétek hideg vízben a kémcsövet, míg kézmeleg lesz!
A lehűlt kémcsövet rázogassátok, ha változást láttok, fogjátok meg
a kémcső alját! (Ha nem dobjatok egy szem kristályt a folyadékba!)
Tapasztalat:………………………………………………………………………………….......
Magyarázat:………………………………………………………………………………….......
Melyik grafikon ábrázolja az olvadás, melyik a fagyás energiaváltozását? Egészítsétek ki az
ábrákat!
…………………………………..

…………………………………..

Egészítsétek ki a táblázatot!
Olvadás

Fagyás

anyag belső energiája
környezet belső energiája
a folyamat energiaváltozás
szerint
3. Jód szublimációja
Figyeljétek meg a jódot! Halmazállapota:………Színe:…........
Melegítsetek pár jódkristályt az ábrán jelöltek szerint!
Tapasztalat:……………………………………………………..
…………………………………………………………………
Milyen halmazállapot-változások történtek?
szilárd jód
légnemű jód

légnemű jód ………………………….
……….. …………………………

Hogyan változott a jód belső energiája melegítés hatására?........
A jód szublimációja energiaváltozás szerint…………folyamat.
Milyen anyagokat ismersz, melyek szublimációra képesek?…………………………………..
Szilády Áron Református Gimnázium, Kiskunhalas
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Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
I. Miért fázunk zuhanyzás után, vagy a strandon, ha a medencéből kijövünk?
…………………………………………………………………………………………………...
II..A hűtőszekrények egyik típusánál( un. gőzkompresszoros hűtőgép) a párolgás jelenségét
alkalmazzák a hűtéshez.
A hűtőgépben hűtőközeg (pl. ammónia) kering, folyadék és gáz
halmazállapotban.
3. Amikor a hűtőközeg
folyékonyból gáz halmazállapotúvá
válik,
azaz elpárolog, lehűti a
környezetét.
4. Ezután ahhoz, hogy a gázhalmazállapotú hűtőközeg újra folyékony legyen, nagyobb nyomás alá kell helyezni, miközben a hőmérséklete nő. Erre szolgál a kompresszor.
1. A gáz tehát most nagyobb nyomás alatt van, és hőmérséklete magas. Le kell hűteni: ezért
helyezkedik el a kondenzátor a hűtőgép hátoldalán, hogy a gázt a körülvevő levegő hőmérséklete lehűthesse. A lehűlő (és még mindig nagy nyomás alatt lévő) gáz kondenzálódik, folyékony halmazállapotú lesz.
2. A folyadék halmazállapotból gáz halmazállapotba történő átmenethez a hűtőközeg nyomását csökkentik egy nyíláson keresztül. A folyamat kezdődik elölről.
III. Mit jelent a mondás? Eltűnt, mint a kámfor. ........................................................................

Házi feladat
1. Mit jelentenek az alábbi fogalmak?
olvadáspont:…………………………………………………………………………………….
forrás:…………………………………………………………………………………………...
szublimáció:…………………………………………………………………………………….
2. Csoportosítsd energiaváltozás szerint a halmazállapot változásokat!
endoterm változás:………………………………………………………………………………
exoterm változás:………………………………………………………………………………..
Felhasznált irodalom
Kecskés Andrásné, Rozgonyi Jánosné: Kémia 7. Mf. ( Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003)
Dr.Siposné Dr. Kedves Éva, Horváth Balázsné, Péntek Lászlóné: Kémia 7.. (Mozaik Kiadó, Szeged, 2003.)
Dr.Siposné Dr. Kedves Éva, Horváth Balázsné, Péntek Lászlóné: Kémia 7. Mf. (Mozaik Kiadó, Szeged, 2010.)
Rózsahegyi Márta-Wajand Judit:575 Kísérlet a kémia tanításához (Tankönyvkiadó, Budapest,1991)
http://hu.wikipedia.org/wiki/G%C5%91zkompresszi%C3%B3s_h%C5%B1t%C5%91g%C3%A9p
http://www.danfoss.com/Hungary/BusinessAreas/Refrigeration+and+Air+Conditioning/EducationAndTrain
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2. óra
Oldódást kísérő energiaváltozás

Emlékeztető
Az oldódás során az oldandó anyag részecskéi az oldószer részecskéivel lépnek kölcsönhatásba. Az oldódás leginkább a részecskék elkeveredésével történő fizikai változás, de egyes
anyagok reakcióba léphetnek az oldószerrel (leginkább a vízzel), oldódásuk kémiai oldódás.
Oldódás közben megváltozhat az anyagok és a környezet belső energiája. Az oldódás lehet
exoterm folyamat és endoterm folyamat.
Exoterm változáskor: hőtermeléssel jár az oldódási folyamat. Az anyag belső energiája csökken, a környezeté nő, azt tapasztaljuk, hogy az edény felmelegszik.
Endoterm változáskor: hőelnyeléssel jár az oldódási folyamat.
Az anyag belső energiája nő, a környezeté csökken, azt tapasztaljuk, hogy az edény lehűl.
Szilárd anyagok oldása

Eszköz és anyaglista
műanyag tálca
3 db vegyszeres kanál
2 db Erlenmeyer lombik
3 db főzőpohár

3 db hőmérő
3 db üvegbot
szalalkáli
mosópor

desztillált víz,
ammónium-klorid
nátrium-hidroxid
nátrium-klorid

Munkavédelem
szalalkáli

nátrium-hidroxid

ammónium-klorid

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
1. Öntsetek 50-50 cm3 desztillált vizet három főzőpohárba,
és mérjétek meg a víz hőmérsékletét! Adjatok a vízhez 2-2
vegyszeres kanálnyi ammónium-kloridot,
nátriumhidroxidot, nátrium-kloridot, és
oldjátok fel az anyagokat!
Mérjétek fél percenként az oldatok hőmérsékletét! Jegyezzétek tapasztalataitokat a táblázatba!
idő
deszt. víz
0,5 perc
1. perc 1,5. perc
Ammónium-klorid
oldása
Nátrium-hidroxid
oldása
Nátrium-kloridoldása

Szilády Áron Református Gimnázium, Kiskunhalas

2. perc

2,5. perc

Kémia 7.

–8–

Hőtermelő és hőelnyelő folyamatok

Ábrázoljátok az oldódáskor bekövetkező hőmérséklet-változástozásokat a grafikonon!
Használjatok különböző színeket! ( Ammónium-klorid- zöld, nátrium-hidroxid- piros. nátrium-klorid- kék)

Egészítsd ki a táblázatot!
Ammónium-klorid

Nátrium-hidroxid

Nátrium-klorid

Desztillált víz hőmérséklete
Oldódás után az oldat hőmérséklete
A környezet (hőmérő)
hőmérsékletváltozása
Az oldódás energiaváltozás szerint
2. Melegszik, vagy hűl?
Két Erlenmeyer lombikba kb. 50 cm3 vízben oldjatok fel 2-2 vegyszeres kanál mosóport és
szalalkálit!
Oldódás közben mérjétek a hőmérsékletet!
Tapasztalat:……………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………….
A mosószer vízben való oldása energiaváltozás szerint……………………………………
folyamat, a környezet belső energiája………………..az
anyagoké………………………
Jelöljétek a grafikonon az oldat belső energiaváltozását!

Szilády Áron Református Gimnázium, Kiskunhalas

Kémia 7.

–9–

Hőtermelő és hőelnyelő folyamatok

A szalalkáli vízben való oldása…………………
folyamat, az anyag belső energiája………… ,
a környezet belső energiája……………………….

Érdességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
Kénsav hígítása (tanári kísérlet)

Eszköz és anyaglista
főzőpohár
üvegbot

hőmérő

tömény kénsav
desztillált víz

Munkavédelem
kénsav

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
A 200 cm3-es főzőpoharat félig töltjük desztillált vízzel. Hőmérőthelyezünk el a főzőpohárba.
Adjunk a pohárban lévő vízhez lassan, állandó kevergetés közben kb. 10 cm3 tömény kénsavat! Vizsgáljuk meg a híg kénsavoldat hőmérsékletét!
Tapasztalat!
…………………………………….
…………………………………….
Egészítsd ki a rajzot és a kénsav
hígításának szabályát!
A kénsav hígítása vízzel erősen
…………………….folyamat, ezért
állandó ………………………közben a ………………………………..a ………-hez adagoljuk. Ha a vizet öntenénk a nagyobbsűrűségű kénsavhoz, akkor az érintkezési felületen a víz
gőzzé alakulna, a sav kifröccsenne.

Szilády Áron Református Gimnázium, Kiskunhalas
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Tudod-e?
Mi van a zsebmelegítőben és miért melegedik fel 40 oC-ra ha eltörjük benne a fémlapot?
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………….

Házi feladat
1 Írd az állítások mellé a megfelelő betűt!
A.endoterm változás

B. exoterm változás

C. mindkettő

D. egyik sem



a környezet belső energiája csökken ………



az anyag belső energiája nő ………



nátrium-hidroxid oldódása vízben………



magnézium égése ………



az anyag belső energiája nő, a környezet energiája is nő ………



mindig fizikai változás ………



kémiai változásokat kísérheti ………

2. Mi a különbség az olvadás és az oldódás között?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3. Írj példákat a táblázatba!
Exoterm folyamat

Endoterm folyamat

Halmazállapot-változás
Oldódás

Felhasznált irodalom
Kecskés Andrásné, Rozgonyi Jánosné: Kémia 7. Mf. ( Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003)
Dr.Siposné Dr. Kedves Éva, Horváth Balázsné, Péntek Lászlóné: Kémia 7.. (Mozaik Kiadó, Szeged, 2003.)
Dr.Siposné Dr. Kedves Éva, Horváth Balázsné, Péntek Lászlóné: Kémia 7. Mf. (Mozaik Kiadó, Szeged, 2010.)
Rózsahegyi Márta-Wajand Judit:575 Kísérlet a kémia tanításához (Tankönyvkiadó, Budapest,1991)
Ábrák saját készítésűek
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3. óra
Kémiai reakciók energiaváltozásai

Emlékeztető
A kémiai reakciók majdnem kivétel nélkül energiaváltozással járnak. Az energia
különbözőformában
fordulhat elő. Leggyakrabban a reakció során keletkező vagy elnyelt hőt észleljük.A kémiai reakció során
a kötések felszakadnak,
átrendeződnek,
új
kötésekjöhetnek
létre.
Eközben megváltozik a
rendszer energiája.
Egészítsd ki az ábrákat!
Nagyon hideg és meleg (tanári kísérlet)

Eszköz és anyaglista
tálca
agyagos drótháló
250 ml-es csiszolatos Erlenmeyer lombik+ üvegdugó
3 db vegyszeres kanál
Bunsen-égõ
falap
vasháromláb

elektronikus-digitális hőmérő
kristályvizes szilárd bárium-hidroxid
ammónium-nitrát
ammónium-dikromát

Munkavédelem
ammóniumdikromát
ammónium-nitrát

bárium-hidroxid

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
1. Tűzhányó
A vasháromlábat állítunk egy nagyobb tálca közepére. Az
agyagos dróthálóra szórunk 2-3 vegyszeres kanálnyi ammónium-dikromátot.
Bunsen-égővel melegítjük az anyagot amíg izzani és szikrázni kezd. Ekkor a melegítést megszűntetjük!
Tapasztalat:…………………………………………………………………………………………..
Magyarázat:………………………………………………………………………………………….
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……………………………………………………………………………………………………….
2.Bárium-hidroxid és ammónium-nitrát reakciója

16 g szilárd kristályvizes bárium-hidroxidot és 8,5 g ammónium-nitrátot szórunk egy 250 ml-es csiszolatos Erlenmeyer
lombikba, majd gyorsan bedugózzuk azt. Erélyes, gyors rázással indítjuk meg a két anyag reakcióját. Megnedvesített
falapra helyezzük, közben mérjük a hőmérsékletet.
Tapasztalat:…………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Magyarázat:……………………………………………………………………………………...
Exoterm, vagy endoterm változás

Eszköz és anyaglista
Tanuló kísérlet : műanyag tálca
kémcső állvány
Tanári kísérlet:
Bunsen-állvány-fogó
egyfuratú gumidugó hajlított üvegcsővel

csipesz
porcelántál
1 db kémcső
Bunsen-égő
1 db kémcső

magnézium
sósav
gyufa
gyufa
hurkapálcika

Munkavédelem
magnézium

sósav

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
1. Kísérletek magnéziummal (tanuló kísérlet)

a) Magnézium égése
Csipesszel borszeszégő lángjába tartva gyújtsd meg kb. 1cm-es magnéziumot, ha már ég
tartsd a porcelántégely fölé!
Tapasztalat:……………………………..……………………………………………………
b) Magnézium sósav reakciója
Kémcsőben kis darab magnéziumra öntsetek kevés híg sósavat! Óvatosan érintsétek meg a kémcső alját!
Tapasztalat:…………………………………………………………………………………………..
Mindkét folyamat kémiai reakció, mert……………………………………………………………..
A változásokat hő………….kíséri, az anyagok belső energiája………….., a környezet belső
energiája…………..
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2. Mesterséges elemi szén előállítása (tanári kísérlet)
Alkalmazott eljárás a száraz lepárlás, ami ásványi szenek, vagy más széntartalmú anyagok levegőtől elzárt hevítése. A kémcsövet megtöltjük harmadáig apróra tördelt hurkapálca darabokkal, majd lezárjuk az üvegcsővel ellátott dugóval. A kémcsövet
állványba fogjuk (a szája lejjebb legyen, mint az alja). Fokozatosan erősödő
lánggal melegítjük, kb.2 perc után meggyújtjuk a keletkező gázokat.
A keletkezett anyagok:

színe

halmazállapota

neve

A fa ………….hatására elszenesedik, az anyagok belső energiája……, a folyamat energiaváltozás
szerint:………….A keletkező gázokat meg lehet…………………., a folyamat hőt………………

Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
Egészítsd ki a szöveget!
A fotoszintézis endoterm folyamat. A…………….. fotoszintetikus tevékenysége során a
fényenergiát …………….. energiává alakítják. Ezt az energiát az egyszerű szervetlen anyagok (pl…………………….) szerves anyagokká történő átalakítására használják fel. A folyamathoz a növények nagy mennyiségű …………… használnak fel a fény energiájából, csak
………festékanyag segítségével játszódik le, szerves anyagokon kívül………………-t termel.
A folyamatot egyszerűen, így írható le:
………………gáz
fény
……………… gáz
víz(sók)
……………
………………… pl ………………

Házi feladat
Cukor hevítése

Magnézium égése

Vízbontás

cukor=…….+……..

magnézium+…….=
……………………

víz=…………+………..

Egészítsd ki az
ábrákat a keletkezett anyagok megnevezésével!

Anyag/ok Eb- változása
Környezet Eb-változása
E-változás szerint a
reakció

Felhasznált irodalom
Dr.Siposné Dr. Kedves Éva, Horváth Balázsné, Péntek Lászlóné: Kémia 7. Mf. (Mozaik Kiadó, Szeged, 2010.)
fle:///C:/Users/G%C3%A1bor/Downloads/Tudom%C3%A1nyos_boszork%C3%A1nykonyha_KEMIA%20prog
ram%20(2).pdf
http://kation.elte.hu/vegybank/tantov2000/erdkis/ildiedit.htm
Rózsahegyi Márta-Wajand Judit:575 Kísérlet a kémia tanításához (Tankönyvkiadó, Budapest,1991)
Ábrák saját készítésűek
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4. óra
Legfontosabb hőtermelő folyamat, az égés

Emlékeztető
Ma még az emberiség legfontosabb energiaforrásai a fosszilis tüzelőanyagok, melyek égése
hőtermelő folyamat. Az anyagok belső energiája csökken, a környezeté nő, hő szabadul fel.
Mennél több hő szabadul fel 1 kilogramm anyag elégésekor annál több felhasználható energiához jutunk.
Ezen változásokra is igaz az energiamegmaradás törvénye: az energia különböző formákba
átalakulhat, de a semmiből nem termelődik, és soha nem vész el.
Egészítsd ki az égés jellemzőit!
Az égés …….... változás, ………….. való egyesülés, a folyamat során ………… keletkeznek.
Egészítsd ki a táblázatot!
Az égés fajtái:
……………égés

…………..égés

Kísérő jelenségek:
Feltételei:
A robbanás:…………………………………………...
Az öngyulladás:………………………………………
Az égés energiaváltozás szerint…………….folyamat,
az anyagok belső energiája………………,a környezet
belső energiája…………..
Égés vizsgálata (páros munka)

Eszköz és anyaglista
műanyag tálca
2 db főzőpohár
2 db kémcső
kémcsőállvány
Tanári kísérlethez: hőre nem
lágyuló műanyag palack
borszeszégő

porcelán tál
Bunsen-égő
furatos dugó üvegcsővel
gyújtópálca

meszes víz
sósav
cink
gyufa
96 tömeg %-os etil-alkohol

gyufa

Munkavédelem
sósav
ecetsav

etil-alkohol
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A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
1.A metán égése
A földgáz legnagyobb része metán, meggyújtva a metán égését lehet megvizsgálni.
Gyújtsátok meg a Bunsen-égőt! (Lépései: 1. levegőnyílás elzárása, 2. gyufagyújtás, 3. gázcsap megnyitása, 4. gáz meggyújtása.)
Tartsatok óvatosan egy száraz főzőpoharat, majd egy meszes vízzel átöblített
főzőpoharat a láng fölé? Megfigyeléseitek alapján egészítsétek ki!Tapasztalat:
A száraz főzőpohár hőmérséklete…..., a fal……..lett. A meszes víz a főzőpohár falán……………
Magyarázat: A metán égéstermékei ……..………….és………………… A …………..a meszes
vízzel……………..alakul, ami zavarossá teszi a folyadékot. A metán égése energiaváltozás szerint……………………….folyamat, ezért melegedett a főzőpohár Írd le a folyamat szóegyenletét!
metán +………….= ……………..+………………

2. Durranógáz próba
Tegyetek pár szem cinket a kémcsőbe, és öntsetek rá ujjnyi híg sósavat!
Zárjátok be a kémcsövet üvegcsővel ellátott furatos dugóval!
Érintsétek meg a kémcső falát! A keletkező gázt szájával lefelé tartott kémcsőbe fogjátok fel, majd borszeszégő lángjánál engedjétek el a kémcső végét!
Tapasztalat:……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
Magyarázat:…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Egészítsd ki a mondatokat!
Cink és sósav reakciójával………………………..keletkezett,
a kémcső fala………………….,a folyamat energiaváltozás szerint…………………
A durranógáz próba elvégzésekor lejátszódó folyamat leírása:
Szóegyenlet: hidrogén +…………………….

…………………

A reakció energiaváltozás szerint:…………………….,anyagok száma szerint:……………….
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Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
1.Süvöltő lángcsóva (tanári kísérlet)

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
A palack belsejét 10-12 csepp alkohollal, körbemossuk, a maradékot
kiöntjük. A kupak levétele után messziről égő gyújtópálcát tartunk a
palack szájához.
Tapasztalat:……………………………………………………………………………………...
Magyarázat:……………………………………………………………………………………..
2.Mi biztosítja az emberi szervezet működéséhez szükséges energiát?
…………………………………………………………………………………………………...

Házi feladat
1. Melyik állítás helyes? Karikázd be az igaz állítások betűjelét!
A kémiai reakció exoterm folyamat, ha
a) a kiindulási anyagot hevíteni kell, hogy meginduljon a reakció. b) a reakciótermékek energiája kevesebb, mint a kiindulási anyagoké. c) a reakcióban részt vevő anyagok folyamatosan
hőt vesznek fel. d) a reakció csak magas hőmérsékleten megy végbe. e) a reakció alacsony
hőmérsékleten is végbemegy.
2.Mit nevezünk energiaforrásnak?
.................................................................................................................................................
Egészítsd ki táblázat hiányzó részeit!
………………………….
Példák

Megújuló energiaforrások

ásványi szenek,………………...

Előnyeik
Hátrányaik

Felhasznált irodalom
Dr. Halblender Anna Jól felkészültem-e? Kémia feladatsorok általános iskolásoknak ( Mozaik Oktatási Stúdió,
Szeged, 1998)
Dr.Siposné Dr. Kedves Éva, Horváth Balázsné, Péntek Lászlóné: Kémia 7. Mf. (Mozaik Kiadó, Szeged, 2010.)
Dr.Siposné Dr. Kedves Éva, Horváth Balázsné, Péntek Lászlóné: Kémia 7. (Mozaik Kiadó, Szeged, 2003)
http://termtud.akg.hu/okt/9/energia/kiserletek.htm
Rózsahegyi Márta-Wajand Judit:575 Kísérlet a kémia tanításához (Tankönyvkiadó, Budapest,1991)
Ábrák saját készítésűek
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