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1. óra
Halmazállapot-változásokat kísérő energiaváltozás

Tantárgyközi kapcsolódás
Fizika 7., Természetismeret 5. 6., Matematika

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

Szilády Áron Református Gimnázium, Kiskunhalas

SZILÁRD
állandó
állandó

Kémia 7.

–4–

Hőtermelő és hőelnyelő folyamatok

Munkavédelem
Jód

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!
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Egészítsétek ki a mondatokat!
A jég hőmérséklete melegítés hatására emelkedett, az anyag belső energiája nőtt
Amikor a hőmérséklet elérte a 0 oC-ot nem emelkedett a hőmérséklet, míg az összes jég
el nem olvadt. Tovább melegítve a hőmérséklet ismét növekedett, a felvett
energia az anyag belső energiáját növelte. A víz 100 oC-on forrni kezdett.
Lejátszódó halmazállapot-változások:
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olvadás



párolgás

mindegyik esetében az anyag belső energiája nőtt



forrás

energiaváltozás szerint endoterm folyamatok.

Tegyetek hideg üveglapot a főzőpohár fölé!
Mit tapasztaltok! Az üveglapon víz csapódik le.
Hogyan változott e folyamat közben a részecskék energiája? Lecsapódás közben az anyag
részecskéinek csökken az energiája.
Milyen energiaváltozás kíséri a folyamatot? Hőternelő, exoterm változás.
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: A fixírsó gyorsan megolvad, hűtést követően rázogatás ( vagy egy kristály) hatására hirtelen megszilárdul, a kémcső felmelegszik.
Magyarázat: Miközben a fixírsó olvadéka megfagy, az anyag a környezetének hőt ad át. Éppen annyit, amennyit az olvadás közben felvett. A fagyás exoterm halmazállapot-változás.
Melyik grafikon ábrázolja az olvadás, melyik a fagyás energiaváltozását? Egészítsétek ki az
ábrákat!
Olvadás

Fagyás

folyékony fixírsó

folyékony fixírsó

szilárd fixírsó

szilárd fixírsó

Egészítsétek ki a táblázatot!
anyag belső energiája
környezet belső energiája
a folyamat energiaváltozás szerint

Olvadás
nő
csökken
endoterm változás

Fagyás
csökken
nő
exoterm változás
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3. Jód szublimációja
Figyeljétek meg a jódot! Halmazállapota: szilárd Színe: acélszürke
Melegítsetek pár jódkristályt az ábrán jelöltek szerint!
Tapasztalat: Melegítés hatására a jód nem olvad meg, lila színű gázzá
alakul, a lombik alján kikristályosodik a jód.
Milyen halmazállapot-változások történtek?
szilárd jód
légnemű jód szublimáció
légnemű jód
szilárd jód kristályosodás
Hogyan változott a jód belső energiája melegítés hatására? Nőtt.
A jód szublimációja energiaváltozás szerint endoterm folyamat.
Milyen anyagokat ismersz, melyek szublimációra képesek? Kámfor,
naftalin, szilárd szén-dioxid ( szárazjég)

Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
I. Miért fázunk zuhanyzás után, vagy a strandon, ha a medencéből kijövünk?
A testünkről elpárolgó víz hőt von el a párolgásához, a párolgás hőelnyelő, endoterm változás.
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: nyom nélkül eltűnik.

Házi feladat
1. Mit jelentenek az alábbi fogalmak?
olvadáspont:az a hőmérséklet,amelyen a szilárd anyag megolvad.
forrás: halmazállapot-változás,mely során a folyadék belsejében is van párolgás.
szublimáció: halmazállapot-változás, mely során szilárd anyag légnemű anyaggá alakul
(megolvadás nélkül)
2. Csoportosítsd energiaváltozás szerint a halmazállapot változásokat!
endoterm változás: olvadás, párolgás, forrás, szublimáció
exoterm változás: fagyás, lecsapódás
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2. óra
Oldódást kísérő energiaváltozás

Tantárgyközi kapcsolódás
Fizika 7., matematika

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, tapas ztalat
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
A hőmérséklet csökken.
oldása
Szilády Áron Református Gimnázium, Kiskunhalas
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Nátrium-hidroxid
oldása
Nátrium-klorid oldása
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A hőmérséklet emelkedik
A hőmérséklet nem változik.

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

Egészítsd ki a táblázatot!

Desztillált víz hőmérséklete
Oldódás után az oldat hőmérséklete
A környezet (hőmérő)
hőmérsékletváltozása
Az oldódás energiaváltozás szerint

Ammónium-klorid

Nátrium-hidroxid

Nátrium-klorid

20 oC

20 oC

20 oC

12 oC

39 oC

20 oC

csökken

nő

nem változik

endoterm, hőelnyelő

exoterm, hőtermelő

nincs

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 oldódásakor melegedik
az oldat, a szalalkáli oldása lehűléssel jár.
A mosószer vízben való oldása energiaváltozás
szerint exoterm folyamat.
A környezet belső energiája nő, az anyagoké csökken.
Szilády Áron Református Gimnázium, Kiskunhalas
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Jelöljétek a grafikonon az oldat belső energiaváltozását!
A szalalkáli vízben való oldása hőelnyelő, endoterm
folyamat, az anyag belső energiája nő
a környezet belső energiája csökken.

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. Hőmérőt helyezünk el a főzőpohárba.
Adjunk a pohárban lévő vízhez lassan, állandó kevergetés közben kb. 10 cm3 tömény kénsavat! Vizsgáljuk meg a híg kénsavoldat hőmérsékletét!
Tapasztalat!
A kénsav hígítása hőfejlődéssel jár.
Egészítsd ki a rajzot és a kénsav hígításának
szabályát!
A kénsav hígítása vízzel erősen
exoterm folyamat, ezért állandó kevergetés
közben a kénsavat a vízhez adagoljuk. Ha a
vizet öntenénk a nagyobb sűrűségű kénsavhoz, akkor az érintkezési felületen a víz gőzzé alakulna, a sav kifröccsenne.
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Tudod-e?
Mi van a zsebmelegítőben és miért melegedik fel 40 oC-ra ha eltörjük benne a fémlapot?
Általában túltelített nátrium-acetátot vizes oldatát tartalmazza. A túltelített oldat instabil, ha
teheti, megszabadul a feleslegesen oldott anyagtól, így pl ha eltöröd a fémlapot, kis zavar keletkezik a rendszerben, mi elegendő ahhoz, hogy beinduljon a kikristályosodási folyamat. Ez
jelen esetben egy exoterm folyamat, tehát hőt fog leadni, emiatt felmelegszik a zsebmelegítő

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 A



az anyag belső energiája nő A



nátrium-hidroxid oldódása vízben B



magnézium égése B



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



mindig fizikai változás D



kémiai változásokat kísérheti C

2. Mi a különbség az olvadás és az oldódás között?
Olvadáskor a szilárd anyag részecskéi elmozdulnak, folyékonnyá válik az anyag. Oldódáskor
az anyagok részecskéi elkeverednek egymással.
3. Írj példákat a táblázatba!
Exoterm folyamat

Endoterm folyamat

Halmazállapot-változás

fagyás
lecsapódás

olvadás. párolgás
forrás, szublimáció

Oldódás

kénsav,
nátrium-hidroxid, ammónium-klorid, ammónimosószer oldása vízben
um-nitrát, szalalkáli oldása
vízben

Szilády Áron Református Gimnázium, Kiskunhalas
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3. óra
Kémiai reakciók energiaváltozásai

Tantárgyközi kapcsolódás
Természetismeret 5. 6., biológia 7.

Emlékeztető
A kémiai reakciók majdnem kivétel nélkül energiaváltozással járnak. Az
energia különböző formában fordulhat elő. Legygyakrabban a reakció során
keletkező vagy elnyelt hőt
észleljük. A kémiai reakció
során a kötések felszakadnak, átrendeződnek, új
kötések jöhetnek 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 ammóniumdikromátot.
Bunsen-égővel melegítjük az anyagot amíg izzani és szikrázni
kezd. Ekkor a melegítést megszűntetjük!
Szilády Áron Református Gimnázium, Kiskunhalas
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Tapasztalat: A folyamat melegítés hatására indul el, szikrázás, vulkánkitöréshez hasonló jelenség, hőfejlődés kíséri. A narancsvörös kristályos anyagból sötétzöld, laza, porszerű anyag
képződik.
Magyarázat: A melegítés hatására önfenntartó exoterm bomlási folyamat indul be, ezért tapasztalunk szikrázást, a képződő víz gőz állapotban eltávozik.
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: Víz keletkezik a lombikban; ha pedig beleszagolunk, akkor erős ammónia szagot észlelünk.
A lombik lehűl (akár -20 oC), a levegő páratartalma ráfagy a lombik külső falára,
megnedvesített falapra ráfagy a lombik..
Magyarázat: A lombik lehűlését az endoterm sav-bázis reakció okozza, melynek során nagy
mennyiségű víz szabadul fel.
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
sósav

magnézium

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
1. Kísérletek magnéziummal (tanuló kísérlet)
a) Magnézium égése
Dörzspapírral tisztítsd le kb. 1 cm hosszú magnézium felületét fényesre! Csipesszel borszeszégő lángjába tartva gyújtsd meg a magnéziumot, ha már ég tartsd a porcelántégely fölé!
Tapasztalat: A magnézium hőfejlődés közben, vakító lánggal fehér porrá ég.
b) Magnézium sósav reakciója
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Kémcsőben kis darab magnéziumra öntsetek kevés híg sósavat! Óvatosan érintsétek meg a kémcső alját!
Tapasztalat: A magnézium a sósavval gáz- és hőfejlődés közben reagál. A kémcső melegszik.
Mindkét folyamat kémiai reakció, mert új anyagok keletkeztek a folyamatok során. A változásokat hőtermelés kíséri, az anyagok belső energiája csökken, a környezet belső energiája nő.
2. Mesterséges elemi szén előállítása ( tanári kísérlet)
Alkalmazott eljárás a száraz lepárlás, ami ásványi szenek, vagy más széntartalmú anyagok levegőtől elzárt hevítése.
A kémcsövet töltsétek meg harmadáig apróra tördelt hurkapálca
darabokkal, majd zárjátok le az üvegcsővel ellátott dugóval! A kémcsövet
fogjátok állványba (a szája lejjebb legyen, mint az alja). Melegítsétek fokozatosan erősödő lánggal, kb.2 perc után próbáljátok meggyújtani meg a keletkező gázokat!
Tapasztalat: Melegítésre a fa (hurkapálca ) bomlik.
A keletkezett anyagok:

Színe
fekete
barna
sárgás

halmazállapota
szilárd
folyékony
gáz

neve
faszén
kátrány
fagáz

A fa hőközlés hatására elszenesedik, az anyagok belső energiája nő, a folyamat energiaváltozás
szerint: endoterm, hőelnyelő folyamat. A keletkező gázokat meg lehet gyújtani, a folyamat hőt
termel.

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

Házi feladat
Cukor hevítése

Magnézium égése

Vízbontás

magnézium +oxigén=
magnézium-oxid
csökken

víz=hidrogén+oxigén
nő

Egészítsd ki az
ábrákat a keletkezett anyagok megnevezésével!
cukor= víz + szén
Anyag/ok Eb- változása

nő
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nő
exoterm

csökken
endoterm

4. óra
Legfontosabb hőtermelő folyamat, az égés

Tantárgyközi kapcsolódás
Biológia, Technika

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 kémiai változás, oxigénnel való egyesülés, a folyamat során oxidok keletkeznek.
Az égés fajtái:
gyors égés
lassú égés
Kísérő jelenségek:
fényjelenség (láng, izzás), hő hő
Feltételei:
éghető anyag, gyulladási éghető anyag, oxigén
hőmérséklet, oxigén
A robbanás: pillanat alatt bekövetkező gyors égés.
Az öngyulladás: lassú égés gyors égéssé alakulása.
Az égés energiaváltozás szerint exoterm folyamat,
az anyagok belső energiája csökken, a környezet
belső energiája nő.
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, a 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 meleg, a fala párás lett. A meszes víz a főzőpohár falán zavarossá vált.
Magyarázat: A metán égéstermékei a szén-dioxid és a víz. A szén-dioxid a meszes vízzel fehér vízben nem oldódó anyaggá, mészkővé alakul, ami zavarossá teszi a folyadékot. A metán
égése energiaváltozás szerint exoterm folyamat, ezért melegedett a főzőpohár Írd le a folyamat szóegyenletét!
metán + oxigén = szén-dioxid + víz
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: A kémcső felmelegedett, a lánghoz tartott gáz pukkanva elég.
Magyarázat: A cink és sósav reakciója exoterm változás. A kémcsőben oxigén és
hidrogéngáz keveréke, durranógáz volt, mely láng hatására pillanat alatt reagált.
Egészítsd ki a mondatokat!
Cink és sósav reakciójával hidrogén keletkezett,
a kémcső fala felmelegedett a folyamat energiaváltozás szerint hőtermelő folyamat.
A durranógáz próba elvégzésekor lejátszódó folyamat leírása:
Szóegyenlet: hidrogén + oxigén

víz

A reakció energiaváltozás szerint: exoterm folyamat anyagok száma szerint: egyesülés
Szóegyenlet: hidrogén + oxigén

víz
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Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
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: Lángcsóva látható, pukkanás hallható, a palackban víz lesz.
Magyarázat: Az etil-alkohol gőze pillanatok alatt elég, mert a gyulladási hőmérséklete alacsony, égése hőt termel. Az égésterméke szén-dioxid és víz
etil-alkohol + oxigén = szén-dioxid + víz
2. Mi biztosítja az emberi szervezet működéséhez szükséges energiát?
A tápanyagok lassú égésekor felszabaduló energia.

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!
nem megújuló energiaforrások
Megújuló energiaforrások
Példák
ásványi szenek, kőolaj, földgáz
napenergia, víze., széle., geotermikus
Előnyeik
felhasználásuk eszközei rendel- megújulnak, környezetkímélő felh.
kezésünkre állnak
Hátrányaik
kifogynak készleteik, környezet- költséges eszközöket igényel,
szennyezők
nem mindenhol folyamatosan képződés
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