
dolások kiindulópontjául a kontextust tekintették. Analízisük a
következő érdekes eredményeket hozta: 

i) Van néhány bizonyíték, amely alátámasztja azt az állítást,
hogy a kontextusalapú megközelítés motiválja a diákokat a ter-
mészettudományi órákon és erősíti a pozitív hozzáállást a ter-
mészettudományokhoz általában.

ii) Van rá bizonyíték, amely alátámasztja azt az állítást, mi-
szerint a kontextusalapú megközelítés nem hat negatívan a diá-
kok természettudományos elgondolások megértésére. 

Végeredményképpen az analízisban szereplő kimenetelek a
kontextusalapú megközelítésről pozitívak az érzelmi fejlődés
szemszögéből, de valahol csalódást keltők a kognitív fejlődés
szemszögéből. A tanulási kimenetekre gyakorolt hatás hiányának
oka lehet, hogy a kontextus és a releváns koncepció között gyen-
ge kapcsolat áll fenn a tanár és diák felfogásában. Ez a helyzet ki-
emeli a kontextusalapú oktatás fejlesztésének szükségességét.

Szerintem a kontextusalapú tanítás fejlesztése szempontjából
fontos kondíciókat három különböző irányból közelíthetjük meg:
i) a diák felől, ii) a tanárok szakmai fejlődése felől, iii) a tanterv
felől. Ezeket a perspektívákat alaposan kifejtettem publikációim-
ban. [9, 10] 

Kapitány János Sándor – Tóth Zoltán
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Szakmány Csaba1 – Rákóczi Melinda2

 1 ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium 

 2 Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakgimnázium és Kollégium

„Premistry” természet-
tudományos népszerűsítő 
sorozat  Második rész

2013–2014-es tanévben „Premistry” néven nagy sikerű ter-
mészettudományos sorozatot valósítottunk meg diákjaink

számára. Ennek célja a természettudományos tárgyak, különö-
sen a kémia és a fizika népszerűségének növelése volt tanulóink
körében. A kisebb évfolyamosoknál a természettudományok be-
mutatása, megszerettetése volt a cél, a nagyobbaknál a pályavá-
lasztás segítése, illetve a mély összefüggések megértése. A soro-
zat 6 alkalomból állt: 3 tanári előadás és 3 tanulókísérlet volt.
Mindkét forma alkalmaira több tantárgyhoz kapcsolódó témát
választottunk. Így egyszerre több tantárgy népszerűségét növel-
jük, másrészt célunk volt az egységes természettudományos szem-
lélet a kialakítsa és elmélyítése. A diákok megtapasztalhatták,
hogy egy-egy természeti vagy hétköznapi jelenség, illetve kísérlet
megértéséhez szükség van több tantárgy ismeretanyagára, eze-
ket össze kell tudni kapcsolni. A Premistry természettudományos
sorozat eseményeire a diákok nagy számban, szívesen jelentkez-
tek. Az előadások telt ház előtt hangzottak el, a tanulókísérle-
tekre túljelentkezés volt. A részvevők száma minden alkalommal
emelkedett, azaz a Premistry önmagának is jó reklám volt. Nem
kellett a diákokat külön jutalmazni, felismerték, hogy a részvétel

magában hordja jutalmát. A diákok természettudományok iránti
lelkesedése, érdeklődése a Premistry alkalmai után megnőtt. A
tanórákon megfigyelhető volt, hogy a részt vevő diákok aktívab-
ban, szívesebben kapcsolódtak be jó hozzászólásaikkal az órák
menetébe. Sokszor a tananyag kapcsán is fel tudták használni a
délutáni foglalkozásokon szerzett ismereteiket.

Az írás második részében a tanulókísérletek leírását mutatjuk
be. Ezeket a leírásokat az iskolában a diákok rendelkezésére bo-
csátottuk.

SZÍNEK ÉS FÉNYEK

LÁNGFESTÉS

Szükséges anyagok, eszközök:
közösen: permetezőkben az alábbi anyagok vizes oldatai: kálium-
klorid (KCl), kalcium-klorid (CaCl2), bárium-klorid (BaCl2), nát-
rium-klorid (NaCl), réz-klorid CuCl2), lítium-klorid (LiCl) és
stroncium-klorid (SrCl2); Bunsen-égő

A
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SZÍNVÁLTÓ LOMBIK

Szükséges anyagok, eszközök:
személyenként: kis Erlenmeyer-lombik, főzőpoharak, üvegbotok
közösen: szilárd nátrium-hidroxid (NaOH), szilárd kálium-perman-
ganát (KMnO4), kristálycukor főzőpohárban; vegyszeres kanalak.
Elkészítés:
• Szórjunk 3 lapos kanálnyi NaOH-t és 2 lapos kanálnyi kristály-
cukrot 250 cm3 vízbe! Oldjuk fel az anyagokat!
• Egy megnedvesített végű üvegbottal oldjunk fel néhány KMnO4-
kristályt 50 cm3 vízben!
• Az Erlenmeyer-lombikba öntsük bele az első oldat felét, majd
hozzá a második oldat felét, és körkörös mozdulatokkal rázzuk
össze a lombik tartalmát!
Az oldat először lila, majd kék, ezután zöld, később sárga, végül
rózsaszínes-piros.
A permanganátionok lúgos közegben redukálódnak, a kristály-
cukor ezt a folyamatot gyorsítja. A különböző oxidációs állapotú
mangánionok különböző színűek.

lila: MnO–
4 (permanganátion) 

kék: MnO–
3 (hipomanganátion)

zöld: MnO2–
4 (manganátion)

sárgásbarna: MnO2–
3 (manganition)

vöröses: Mn3+ (mangán(III)-ion)
halványrózsaszín: Mn2+ (mangán(II)-ion)

Vigyázzunk, hogy a kálium-permanganát ne szóródjon sehova!

KÉK LOMBIK

Szükséges anyagok, eszközök:
személyenként: 500 cm3-es lombik dugóval, főzőpohár, üvegbot
közösen: szilárd nátrium-hidroxid (NaOH), szőlőcukor (glükóz) főző-
pohárban; vegyszeres kanalak; spatula, víz, metilénkék indikátor.
Elkészítés:
• Szórjunk 3 lapos kanálnyi NaOH-t és 6 lapos kanálnyi szőlő-
cukrot 200 cm3 vízbe! Oldjuk fel az anyagokat!
• Öntsük az oldatot a lombikba!
• Szórjunk bele spatulahegynyi metilénkék indikátort!
• Várjuk meg, míg elszíntelenedik az oldat, majd rázzuk össze!
A reakcióban a metilénkék oxigénátvivő katalizátorként műkö-
dik. E vegyület redukált alakja színtelen, oxidált alakja kék. A fo-
lyamatban a vízben oldott oxigén hatására a glükóz glükonsavvá
oxidálódik, ezt katalizálja a metilénkék, melynek hol redukált, hol
oxidált alakját látjuk.

KÉPFESTÉS ECETTEL, SZÓDABIKARBÓNÁVAL 
ÉS MOSÓPORRAL

Szükséges anyagok, eszközök:
személyenként: előkészített szűrőpapír
közösen: ecet, szódabikarbóna-oldat, mosópor (vagy nátrium-
hidroxid-) oldat kis főzőpoharakban; fülpiszkálók vagy ecsetek
Elkészítés:
• Lereszelt vöröskáposztára öntsünk annyi vizet, hogy éppen el-
lepje, majd melegítsük (enyhén forraljuk) kb. 30 percig! Hűlés
után szűrjük le az oldatot, majd mártsuk bele a festeni kívánt pa-
pírlapokat és szárítsuk meg! (Az így előkészített szűrőpapírt kapja
meg mindenki.)
• A papírlapra „fessünk” a különböző oldatokba mártott fül-
tisztító pálcikákkal!
A vöröskáposzta leve sav-bázis indikátorként működik. 

Elkészítés:
A permetezőkből fújjuk az oldatokat a Bunsen-égő lángjába!
Figyeljük meg, hogy a különféle fémsók milyen színűre festik a
lángot!

Lítium: kárminvörös, 
Stroncium: bíborvörös
Nátrium: sárga
Réz: zöld
Kálium: fakóibolya
Kalcium: téglavörös
Bárium: fakózöld

A kísérlet csak tanári felügyelettel végezhető!

SZÍNES CSAPADÉKOS REAKCIÓK

Szükséges anyagok, eszközök:
személyenként: 10 db kémcső, kémcsőtartó állvány, törlőrongy
közösen: a lent szereplő oldatokból 200 cm3, kb. 0,5 mol/dm3 kon-
centrációjú oldat, üvegekben
Elkészítés:
• Az elkészített oldatokból öntsünk keveset, 1–1 ujjnyit a kémcső-
be, öntsünk egymáshoz a táblázat utasításai szerint, és figyeljük
meg a változásokat!

A végbemenő reakciók egyenletei:

1. 2AgNO3 + BaCl2 → 2AgCl + Ba(NO3)2

2. BaCl2 + K2CrO4 → BaCrO4 + 2KCl
3. HgCl2 + 2KI → HgI2 + 2KCl
4. FeCl3 + 3KSCN → Fe(SCN)3 + 3KCl
5. NiSO4 + 2NaOH → Ni(OH)2 + Na2SO4

6. CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4

7. CuSO4 + 4NH3 → [Cu(NH3)4]
2+ + SO4

2–

8. FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl
9. HgCl2 + Na2S → HgS + 2NaNO3

10. CoCl2 + NaOH → Co(OH)2 + 2NaCl

Kémcsőbe Hozzá Változás

1. ezüst-nitrát, bárium-klorid, fehér 
AgNO3 (színtelen) BaCl2 (színtelen) csapadék

2. bárium-klorid, kálium-kromát, sárga
BaCl2 (színtelen) K2CrO4 (sárga) csapadék

3. higany(II)-klorid, kálium-jodid, narancsvörös 
HgCl2 (színtelen) KI (színtelen) csapadék

4. vas(III)-klorid, kálium-tiocianát, vérvörös
FeCl3 (sárga) KSCN (színtelen) oldat

5. nikkel(II)-klorid, nátrium-hidroxid, zöld 
NiCl2 (zöldeskék) NaOH (színtelen) csapadék

6. réz(II)-szulfát nátrium-hidroxid, világoskék
CuSO4 (világoskék) NaOH (színtelen) csapadék

7. réz(II)-szulfát, ammónia-oldat, mélykék
CuSO4 (világoskék) NH3 (színtelen) oldat

8. vas(III)-klorid, nátrium-hidroxid, vörösbarna 
FeCl3 (sárga) NaOH (színtelen) csapadék

9. higany(II)-klorid, nátrium-szulfid, fekete 
HgCl2 (színtelen) Na2S (színtelen) csapadék

10. kobalt(II)-klorid, nátrium-hidroxid, kék 
CoCl2 (rózsaszín) NaOH (színtelen) csapadék



Az ecet savas kémhatású, piros színt ad a papíron.
A szódabikarbóna enyhén lúgos, zöld színt eredményez.
A mosópor (illetve a nátrium-hidroxid) erősen lúgos kémhatású,
sárgára színezi a papírt.

SAV-BÁZIS INDIKÁTOROK

Szükséges anyagok, eszközök:
személyenként: kis főzőpoharak
közösen: sósav (HCl), indikátorok cseppentővel, nátrium-hidroxid-
oldat (NaOH-oldat)
Elkészítés:
• Öntsünk a kis főzőpoharakba ujjnyi NaOH-oldatot és csepeg-
tessünk egy-egy főzőpohárba más-más indikátort.
• Öntsünk (vagy csepegtessünk) az oldatokba sósavat, és figyel-
jük meg a színváltozásokat! Írjuk le, milyen színnel jelzik az egyes
indikátorok a lúgos, a semleges, illetve a savas kémhatást!

LIFTEZŐ SZÍNES BUBORÉKOK

Szükséges anyagok, eszközök:
személyenként: kis főzőpohár
közösen: szódabikarbóna, étolaj, ételfestékkel megfestett ecet,
cseppentők, vegyszeres kanál
Elkészítés:
• Szórjunk kevés szódabikarbónát a főzőpohár aljára, majd önt-
sünk rá étolajat majdnem színültig!
• Az ételfestékkel megfestett ecetoldatok valamelyikéből csep-
pentsünk az olajba!
Figyeljük meg, mi történik, és adjunk magyarázatot minden jelen-
ségre!

KROMATOGRÁFIA

Szükséges anyagok, eszközök:
személyenként: főzőpohár, óraüveg, szűrőpapír
közösen: filctollak, olló, denaturált szesz
Elkészítés:
• A szűrőpapír-karikából vágjunk akkora téglalap alakú darabot,
hogy állítva éppen beleférjen a főzőpohárba!
• A szűrőpapír aljától kb. 1–1,5 cm-re rajzoljunk egymás mellé
egy-egy pontot a filctollakkal. A folt megszáradása után érdemes
újra megerősíteni a pontot. (Felcseppenthetünk valamilyen más
színes festékoldatot is.)
• Öntsünk kevés denaturált szeszt a főzőpohár aljára úgy, hogy a
folyadék szintje a pontok magassága alatt legyen.
• Helyezzük be a szűrőpapírt a pontokkal lefelé a főzőpohárba és
tegyük a tetejére az óraüveget! Várjunk néhány percet és figyel-
jük meg a változásokat!

FESTÉS FÉMSÓKKAL

Szükséges anyagok, eszközök:
személyenként: papírlap, ceruza;
közösen: réz-szulfát-oldat (CuSO4) kis főzőpohárban, vas(III)-klo-
rid-oldat (FeCl3) kis főzőpohárban, kálium-ferrocianid-oldat
(K4[Fe(CN)6]) spriccelős flakonban; ecsetek vagy fültisztítók
Elkészítés:
• Készítsünk a CuSO4-ból, FeCl3-ból, K4[Fe(CN)6]-ból 1 mol/dm3-
es oldatokat, a két elsőből ötszörös hígítást is! (Ezeket az oldato-
kat találja mindenki az asztalon.)

• Ceruzával rajzoljuk meg az ábra körvonalait! 
• Ecsettel fessük ki híg CuSO4-tal, ahol világosvörös, töménnyel,
ahol barnásvörös színt akarunk.
• A híg FeCl3-dal világoskék, a töménnyel középkék szín lesz. Szá-
rítsuk meg a papírt!
• Ezután permetezzük le a képet a K4[Fe(CN)6]-oldattal!
A színek ezután fokozatosan megjelennek és száradás után is tar-
tósan megmaradnak.

NÉGYPOHARAS VARÁZSLAT

Szükséges anyagok, eszközök:
személyenként: 4 főzőpohár
közösen: víz, fenolftalein, nátrium-karbonát-oldat (Na2CO3-oldat),
vas(III)-klorid (FeCl3), ammónium-rodanid (NH4SCN), kálium-fer-
rocianid (K4[Fe(CN)6]), cseppentők, vegyszeres kanalak
Elkészítés:
1. főzőpohár: töltsünk bele 3/4 részéig vizet, adjunk hozzá egy
csepp fenolftalein indikátort és néhány csepp Na2CO3-oldatot!
2. főzőpohár: szórjunk az aljára néhány kristálynyi FeCl3-ot!
3. főzőpohár: szórjunk az aljára néhány kristálynyi NH4SCN-ot!
4. főzőpohár: szórjunk az aljára néhány kristálynyi K4[Fe(CN)6]-ot!
Az első főzőpohár tartalmát öntsük a második főzőpohárba,
majd tovább a harmadikba és a negyedikbe! Figyeljük meg a
színváltozásokat!

LEVEGŐ, OXIGÉN, ÉGÉS

KÍSÉRLETEK ÁRAMLÓ LEVEGŐVEL

CÉLBALÖVÉS ÖRVÉNYEKKEL

A konzervdoboz alján kis nyílást hoztunk létre, a nagy nyílását
pedig gumilappal fedtük le.
Kísérlet: pöccintsük meg a gumilapot az ujjunkkal, miközben a
kis nyílást a felfüggesztett szálak felé irányítjuk.
Mit tapasztalunk?
Magyarázat: a pöccintés hatására a konzervdobozból levegő
áramlik ki. Ez a kis nyílásba ,,beleakad”, így örvény jött létre. Az
ör-vény igen stabil képződmény, sokáig megmarad, így tudta „el-
lökni” a fonalakat.
Variációk:
• az örvények láthatóvá tehetők, ha a konzervdobozba füstöt fú-
junk ��
• célba lövéssel is próbálkozhatunk, pl. egy gyertya eloltásával*

PINGPONGLABDA LÉGÁRAMBAN

Kísérlet: Tegyük a pingponglabdát a tölcsérbe, és próbáljuk meg
felfelé kifújni!
Kísérlet: Fogjuk a pingponglabdát lefelé fordított tölcsérbe, és
így fújjuk meg a tölcsért!
Kísérlet: Felfelé fordított hajszárító légáramába tegyünk ping-
ponglabdát, és fordítsuk óvatosan balra-jobbra a hajszárítót!
Mivel magyarázzuk a tapasztalatokat?
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* JELMAGYARÁZAT

� – csak segítő diák felügyeletével végezhető el

�� – csak tanári felügyelettel végezhető el
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KÍSÉRLETEK GÁZOKKAL

SZÉN-DIOXID ÖNTÖGETÉSE

Kísérlet: 
1. Szórjunk 2-3 kanál mészkőport a főzőpohárba, majd öntsünk
rá sósavat! Tartsunk égő gyújtópálcát a főzőpohárba!
2. „Öntsük” át a szén-dioxidot egy másik főzőpohárba, és tart-
sunk abba is égő gyújtópálcát!
3. „Öntsük” rá a szén-dioxidot gyertya lángjára!
4. „Öntsük” a szén-dioxidot egy üvegkádba, melyben különböző
magasságú gyertyák vannak!
Mivel magyarázzuk a tapasztalatot?

FELSZÁLLÓ LÁNGOLÓ BUBORÉKOK ��

Kísérlet:
1. Tartsuk a Bunsen-égő tetejét a szappanos vízbe, majd egy ha-
tározott mozdulattal válasszuk le a buborékot! Égő gyújtópálcá-
val gyújtsuk meg!
2. Tartsuk Bunsen-égő tetejét hosszabb ideig a szappanos vízbe,
hogy hab keletkezzen! Vizes kézzel vegyünk ki habot és gyújtsuk
meg égő gyújtópálcával!
Mivel magyarázzuk a tapasztalatot?

FILMESDOBOZ-RAKÉTA ��

Kísérlet: Szórjunk egy kanálnyhegynyi szódabikarbónát a filmes
dobozba, öntsünk rá kevés ecetet, majd gyorsan dugaszoljuk le
a kupakjával és fordítsuk meg az asztalon. Húzódjunk kissé hátra!
Mivel magyarázzuk a tapasztalatot?

FEKETE KÍGYÓ ��

Kísérlet:
• Keverjünk össze 4–5 kanál porcukrot és 1–2 kanál szódabikar-
bónát szárazon, majd öntsünk hozzá annyi alkoholt, hogy jól for-
málható állagú masszát kapjunk! 
• Formáljunk kis golyókat/tojásokat/pasztillákat a keverékből!
• Locsoljuk meg a homokot 1-2 kupaknyi denaturált szesszel,
majd tegyük rá a golyót!
• Gyújtsuk meg a homokban levő alkoholt!
Mivel magyarázzuk a tapasztalatot?

LÉGPÁRNÁS PÉNZÉRME �

Kísérlet: Cseppentsünk tömény sósavat a csempére, majd csi-
pesszel óvatosan tegyünk rá egy régi, alumíniumból készült tíz-
fillérest!
Mivel magyarázzuk a tapasztalatot?

KÍSÉRLETEK ÉGÉSSEL, LÁNGOKKAL

LÁNGFESTÉS �

Kísérlet: A permetezőkből fújjuk az oldatokat a Bunsen-égő
lángjába! Figyeljük meg, hogy a különféle fémsók milyen színűre
festik a lángot!

MEGFÚJT PAPÍRLAPOK

Kísérlet: Fújjunk a két felfüggesztett papírlap közé!
Kísérlet: Fogjunk a kezünkbe papírlapot és fújjunk el felette!
Mivel magyarázzuk a tapasztalatot?

MEGPÖRGETETT HENGER

Kísérlet: Készítsünk papírból és a mackósajtos dobozokból pa-
pírhengert, aminek a tengelyét egy hurkapálca alkotja! Ragasz-
szuk a hurkapálcát a hengerhez! Megpörgetve dobjuk fel a pa-
pírhengert!
Mivel magyarázzuk a tapasztalatot?

KÍSÉRLETEK A LÉGNYOMÁSSAL

ÉGÉS A POHÁR ALATT �

Kísérlet: Öntsünk a Petri-csészébe kevés vizet, majd tegyük be-
le a teamécsest és gyújtsuk meg! Fedjük le egy pohárral!
Mivel magyarázzuk a tapasztalatot?

SÓSAVSZÖKŐKÚT �

Kísérlet: Öntsünk kb. 1 cm magasságig tömény sósavat a kém-
csőbe, majd dugaszoljuk be az átfúrt dugóval! Kémcsőfogó csi-
pesszel megfogva melegítsük forrásig, majd fejjel lefelé mártsuk
hirtelen az indikátort tartalmazó kristályosítócsészébe!
Mivel magyarázzuk a tapasztalatot?

TOJÁSSZIPPANTÁS ��

Kísérlet: A nagy lombikot lefelé tartva „húzzuk rá” egy pillanat-
ra Bunsen-égő lángjára, majd tartsunk a szájához szappanos víz-
zel bekent keménytojást.
Mivel magyarázzuk a tapasztalatot?

SZÖKŐKÚT ��

Kísérlet: Bunsen-égő lángja felett lefelé fordítva a nagy lombikot,
melegítsük meg óvatosan a benne levő levegőt, majd borítsuk a
kis lombikra, hogy a pereme mentén mindenhol légmentesen zárjon!
Mivel magyarázzuk a tapasztalatot?

VÍZFORRALÁS ALACSONY HŐMÉRSÉKLETEN �

Kísérlet: Töltsünk kb. 3 cm magasan vizet a kémcsőbe, majd
melegítsük forrásig. Kb. 2–3 perc intenzív forralás után vegyük
ki a lángból, és 10 másodperc múlva dugaszoljuk be a kémcsövet pa-
rafa dugóval. Fordítsuk meg a kémcsövet, és hideg vizes rongy-
gyal hűtsük!
Mivel magyarázzuk a tapasztalatot?

CARTESIUS-BÚVÁR

Kísérlet: Töltsük a műanyag flakont majdnem színültig vízzel!
Tegyük bele a kémcsövet, és töltsünk bele annyi vizet, hogy ép-
pen lebegjen! Ezután vegyük ki a kémcsövet, és ujjunkkal befog-
va, szájával lefelé fordítva tegyük vissza a flakonba! Zárjuk le a
flakont és nyomjuk oldalt össze!
Mivel magyarázzuk a tapasztalatot?
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FÉMEK ÉGÉSE, OXIDÁCIÓJA �

Bizonyos fémek hevesen reagálnak oxigénnel, és elégethetők, má-
sok csak felületükön oxidálódnak.
Kísérlet:
• Vágjunk kb. 5 cm hosszú magnéziumcsíkot, és csipesszel tart-
suk Bunsen-égő lángjába! (Miután a fém meggyulladt, ne néz-
zünk a lángba!)
• Szórjunk spatulahegynyi alumíniumport Bunsen-égő lángjába!
• Szórjunk spatulahegynyi vasport Bunsen-égő lángjába!
• Tartsunk csipesszel rézdrótból készült spirált Bunsen-égő láng-
jába!

BENZIN ÉGÉSE, ELOLTÁSA �

Kísérlet:
1. Cseppentsünk 1 csepp benzint a csempére és gyújtsuk meg!
2. Cseppentőből csepegtessünk vizet a benzinre úgy, hogy a csep-
pentő hegye hozzáér a lánghoz (benzinhez)!
Mivel magyarázzuk a tapasztalatot?
Milyen fontos következtetést tudunk levonni ebből?

KOCKACUKOR MEGGYÚJTÁSA �

Kísérlet:
1. Csipesszel megfogva a kockacukrot tartsuk Bunsen-égő láng-
jába! Próbáljuk meggyújtani!
2. A csipesszel megfogott újabb kockacukrot nedvesítsük meg,
majd mártsuk hamuba és próbáljuk meg így meggyújtani!
Mivel magyarázzuk a tapasztalatot?
Mi a hamu szerepe?

IZZÓ PAPÍR �

Kísérlet: Fessünk valamit a tömény kálium-nitrát-oldattal a pa-
pírra, majd szárítsuk meg! Tartsunk égő gyufát a megszáradt
mintához!

ELEKTROKÉMIA

VOLTA-OSZLOP PÉNZÉRMÉKBŐL

Szükséges anyagok, eszközök:
pénzérmék (10 Ft-osok és régi 1 Ft-osok), kartonpapír, NaCl-ol-
dat, csipesz, olló, röpzsinórok, feszültségmérő
Elkészítés:
• A kartonlapból vágjunk kb. akkora méretű korongokat, mint a
pénzérmék!
• Áztassuk be ezeket csipesz segítségével a nátrium-klorid-ol-
datba!
• Tegyünk felváltva egymásra a pénzérméket, közéjük nedves
kartonlapot!
• Mérjük meg az alsó és a felső pénzérme között mérhető fe-
szültséget!

CITROMMAL MŰKÖDŐ ÓRA

Szükséges anyagok, eszközök:
2 citrom, 2 rézlemez, 2 cinklemez, röpzsinórok, krokodilcsipe-
szek, óra, (multiméter)

Elkészítés:
• Egy-egy rézlemezt és cinklemezt szúrjunk a citromokba, majd
kapcsoljuk őket sorosan és kössük (helyes polaritással) az órá-
hoz!
• Mérjük meg egy-egy citromelem feszültségét a multiméterrel!
Miért kell két elem?
Próbáljuk ki más gyümölcsökkel is a kísérletet!
Próbáljuk ki a LED-lámpákat is!

ELEKTROLÍZIS KRUMPLIBAN

Szükséges anyagok, eszközök:
krumpli, rézlemezek, röpzsinórok, krokodilcsipeszek, KI-oldat,
cseppentő, univerzálindikátor-oldat
Elkészítés:
• A krumpli tetején középen vágjunk mélyedést, öntsünk ebbe
kevés 1 mol/dm3 koncentrációjú kálium-jodid-oldatot!
• Szúrjuk a rézelektródákat a krumpli két végébe, kapcsoljunk rá
kb. 12 V feszültséget!
• 10–15 perces elektrolízis után vágjuk ketté a krumplit az elekt-
ródák mentén!
Mit tapasztalunk az anódnál? Mivel magyarázzuk?
Cseppentsünk univerzálindikátort a katód környékére! Mit ta-
pasztalunk? Mivel magyarázzuk?

ÍRÁS, RAJZOLÁS ÁRAMMAL

Szükséges anyagok, eszközök:
2 főzőpohár, NaCl-oldat, fenolftalein, univerzálindikátor-oldat
szűrőpapír, csipesz, fémlap, röpzsinórok, krokodilcsipeszek, zseb-
telep, vasszög
Elkészítés:
Az egyik főzőpohárban nátrium-klorid oldat, a másikban indi-
kátoros víz található.
• Csipesszel mártsuk be a szűrőpapírt előbb az első majd a má-
sodik főzőpohárba és fektessük a fémlapra!
• A zsebtelep pozitív pólusát kössük a fémlap széléhez, a másik
pólusához kapcsoljuk a vasszöget!
• Húzzuk végig a vasszöget a szűrőpapíron valamilyen mintát raj-
zolva!
Mit tapasztalunk? Mivel magyarázzuk?
Mi a különbség a kétféle indikátor között?

IONVÁNDORLÁS

Szükséges anyagok, eszközök:
szűrőpapír, Na2SO4-oldat, csipesz, csempe, röpzsinórok, kroko-
dilcsipeszek, KMnO4

Elkészítés:
• Mártsuk a szűrőpapírcsíkot a nátrium-szulfát-oldatba, majd
fektessük a csempére!
• Tegyünk a közepére egy nagyobb kálium-permanganát-kristályt!
• Kapcsoljuk a zsebtelepet a szűrőpapír két végére!
Mit tapasztalunk? Mivel magyarázzuk?

OLDAT FORGATÁSA

Szükséges anyagok, eszközök:
Petri-csésze, hajlítható fémelektródok, röpzsinórok, krokodilcsi-
peszek, CuSO4-oldat, mágnespogácsa, 2 gyufásdoboz, hintőpor
vagy fűrészpor.
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Elkészítés:
• Tegyük a Petri-csészét a két gyufásdobozra, és tegyük alá a
mágnespogácsát!
• Hajlítsuk a fémelektródot a Petri-csésze belső fala mentén vé-
gig, és kössünk hozzá egy röpzsinórt!
• A másik fémelektródot kis körbe hajlítva tegyük a Petri-csésze
közepébe, ehhez is kapcsoljunk röpzsinórt!
• Öntsünk a tálba réz-szulfát-oldatot! Szórjunk a tetejére hintőport!
• Kapcsoljunk az elektródokra 12 V feszültséget!
Figyeljük meg az oldatot! Mit tapasztalunk?
Mi a jelenség magyarázata?

FÉMEK ELEKTROKÉMIAI KORRÓZIÓJA
(AKTÍV KORRÓZIÓVÉDELEM MODELLEZÉSE)

Szükséges anyagok, eszközök:
cinklemez, rézlemez, gémkapocs, kénsav, Petri-csésze/kristályo-
sítócsésze, csipesz
Elkészítés:
• Öntsünk a Petri-csészébe 1 mol/dm3 koncentrációjú kénsavoldatot!
• Helyezzük az edénybe a cink- és rézlemezt (vagy gémkapcsot)
úgy, hogy ne érintkezzenek egymással!
Figyeljük meg a fémek felületét!
• Tegyük ezután a fémlemezeket úgy az edénybe, hogy érintkez-
zenek egymással!
Figyeljük meg a fémek felületét!
Hogyan modellezi ez a kísérlet a fémek aktív korrózióvédelmét?
Milyen egyéb hétköznapi megnyilvánulásai vannak a jelenségnek?

LÜKTETŐ HIGANYSZÍV

Szükséges anyagok, eszközök:
óraüveg, vasszög, higany, kálium-dikromát-oldat, kénsav
Elkészítés:
• Öntsünk egy cseppnyi higanyt az óraüvegre!
• Öntsünk rá 6 mol/dm3 koncentrációjú kénsavoldatot!
• Adjunk hozzá néhány cm3-nyi 0,1 mol/dm3 koncentrációjú káli-
um-dikromát-oldatot, amíg az oldat halványsárga lesz!
• Tegyük a vasszöget az óraüvegre, hogy a hegye éppen érintse a
higanycseppet!
• A csepp pulzálni kezd. Öntsünk hozzá még 0,5 cm3 tömény kénsavat.
Figyeljük meg, ahogy a higanycsepp pulzálva változtatja az alakját!

ÓLOMFA-NÖVESZTÉS

Szükséges anyagok, eszközök:
személyenként: cinklemez, kis főzőpohár, gyújtópálca, cérna
közösen: 0,5 tömeg%-os ólom-acetát-oldat, lemezvágó
Elkészítés:
• A főzőpoharat töltsük meg 2/3-ad részéig 0,5 tömeg%-os ólom-
acetát-oldattal.
• A pohár tetején fektessünk keresztbe gyújtópálcát, melyre cér-
naszálon tetszőleges formájúra vágott cinklemezt akasztunk.
• A cinklemezen szinte azonnal csillogó pikkelyek és tűk alakjá-
ban kiválik az ólom.

VÍZTISZTÍTÓ ELLENŐRZÉSE ELEKTROLÍZISSEL

Bizonyos víztisztító berendezések hatékonyságát úgy próbálják
kísérlettel alátámasztani, hogy elektrolizálják a „kezeletlen” csap-
vizet és a berendezéssel tisztított vizet.

A kísérlet tapasztalata szerint a csapvíz barnás színűvé és zava-
rossá válik („nyilván a benne levő szennyezőanyagok miatt”), a
„tisztított” víz átlátszó és tiszta marad.
Az alábbi kísérlettel azt vizsgáljuk meg, hogyan lehet létrehozni
ezt a megtévesztő jelenséget. (http://mosolygoviz.hu/egy-erdekes-
kiserlet/)
Szükséges anyagok, eszközök:
2 főzőpohár, röpzsinórok, krokodilcsipeszek, szén- és vaselekt-
ródok (vasszögek), csapvíz, desztillált víz
Elkészítés:
• A vasszögekhez kapcsoljuk a röpzsnórokat!
• Helyezzük a vaselektródokat a csapvízbe, és kapcsoljunk rá 12
V feszültséget!
Figyeljük meg a változást!
• Kapcsoljuk ki a feszültséget!
• Helyezzük át (leöblítés és letörlés után) a vaselektródokat a
desztillált vízbe!
Figyeljük meg a változást!
Mivel magyarázzuk a tapasztalatokat? Valóban a víz tisztasága
számít?

FÉMBEVONAT KÉSZÍTÉSE (VASSZÖGBŐL „RÉZSZÖG”,
RÉZPÉNZBŐL „EZÜSTPÉNZ”)

Szükséges anyagok, eszközök:
Főzőpoharak, csipeszek, CuSO4-oldat, HgSO4-oldat, vasszögek, 5
és 20 Ft-os érmék, papírtörlő
Elkészítés:
• Öntsünk az egyik főzőpohárba réz-szulfát-oldatot, a másikba
higany-szulfát-oldatot!
• A réz-szulfát-oldatba állítsuk bele a vasszöget, majd 1-2 perc el-
teltével vegyük ki! Töröljük szárazra a felületét! 
Figyeljük meg a felületét!
• A higany-szulfát-oldatba tegyünk bele egy 5 Ft-os vagy 20 Ft-os
pénzérmét, majd néhány másodperc múlva (a változás szemmel
látható) vegyük ki a csipesszel! Óvatosan töröljük szárazra, de
kézzel ne érjünk a pénzérméhez!
Hogyan magyarázzuk a tapasztalatokat? ���


