
bevezetés

1. hogyAn KísérLeTezzünK?

1.  A kísérletek végzéséhez eszközökre van szükség. Nevezd meg az eszközöket!

                  
.................................  .................................  .................................  .................................

2.  szórj késhegynyi vasport borszeszégő lángjába! Próbáld mágnessel összeszedni az elégett vasszemcséket! 
Tapasztalatok:

a) a vaspor a lángban ..................................................................................................................................

b) a mágnes az elégett vasszemcséket .........................................................................................................

c) Magyarázat:  ...........................................................................................................................................

3.  réz-szulfát (rézgálic) -kristályokat készítünk.

a)  gyújtsd meg óvatosan a borszeszégőt!

 hová teszed az elhamvadt gyufát?  .........................................................................................................

b) Tölts kémcsőbe kétujjnyi réz-szulfát-oldatot! Fogd kémcsőfogóba a kém-
csövet! Óvatosan melegítsd, majd forrald az oldatot! rajzold le, hogyan 
tartod és hogyan mozgatod a kémcsövet!

c) Amikor a folyadék felforr, vedd ki a kémcsövet a lángból, majd ha a forrás 
megszűnik, tedd újra a láng felső harmadába!

d) ha a folyadék mennyisége csökkent, öntsd a kémcső tartalmát kristályo-
sító csészébe, és hagyd hűlni az oldatot!

ha az óra végéig nem tapasztaltok változást, tegyétek el a csészéket a következő órára!

4.  sorold fel, hogy a 3. feladatban milyen eszközöket használtál!

.. ...................................................................................................................................................................

5.  A kémiaszertárban a vegyszerek között konyhasó és cukor is van. Miért tilos megkóstolni az itt található 
anyagokat?

.. ...................................................................................................................................................................

.. ...................................................................................................................................................................
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6.  A kémiaversenyeken a kísérleti munkát lépésenként pontozzák. Az egyik versenyzőnek meg kellett vizs-
gálnia, hogy a kikészített anyag hogyan oldódik hideg és meleg vízben. Vizsgálatát a következő lépésekben 
végezte:

a) A kémcsőbe – kanállal – szilárd anyagot szórt, majd erre vizet öntött.

b) Meggyújtotta a borszeszégőt.

c) A gyorsabb oldódás érdekében hurkapálcával megkeverte a kémcső tartalmát.

d) A kémcsövet kémcsőfogóba szorította.

e) Melegítette a kémcső tartalmát az ábrán látható módon. (A nyíl a kémcső 
mozgatásának irányát jelzi.)

f ) Amikor a szilárd anyag feloldódott, a kémcsövet visszaállította az állványba.

g) Leírta tapasztalatait a munkalapra.

h) Végezetül eloltotta a borszeszégőt.

Az elérhető 8 pontból te hányat adnál a versenyzőnek? ................................. 

(húzd át annak a lépésnek a betűjelét, amelyre nem adnál pontot!)

7.  Néhány veszélyjelet rajzoltunk le. 

a) Írd a jelek alá, hogy melyik mire figyelmeztet!

b) Nevezz meg egy-egy olyan anyagot, amelyre a jelek vonatkoznak! Az ábrákon lévő betűk a veszély an-
gol megnevezésének kezdőbetűi. Keresd meg az interneten a veszélyjeleket, és írd a képek és a magyar 
megnevezések alá az angol megnevezéseket is!

 .................................   .................................   .................................

 .................................   .................................   .................................

 .................................   .................................   .................................

8.  Keress a háztartásban tisztítószereket! olvasd el és tartsd be a használati utasításukban leírt, veszélyre 
figyelmeztető mondatokat! Írj le néhány ilyen veszélyre figyelmeztető mondatot!

..... ................................................................................................................................................................

..... ................................................................................................................................................................

..... ................................................................................................................................................................
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bevezetés

2. isMerKedés A KéMiávAL

1.  A természettudományok egyike a kémia. Melyek a „rokonai”? (Aláhúzással felelj!)

Nyelvészet,  csillagászat,  irodalomtörténet,  fizika,  biológia,

meteorológia,  történelemtudomány,   geológia,  jogtudomány.

2.  csoportosítsd a felsorolt anyagokat eredetük szerint! (Az anyag betűjelét írd a megfelelő csoporthoz!)

a) ércek e) kőolaj i) vas m) levegő
b) kalmopirin f ) víz j) tojásfehérje n) beton
c) zsiradékok g) nejlon k) konyhasó o) papír
d) PVc h) cukor l) mosópor p) oxigén
Természetes anyagok:  .................................................................................................................................

Mesterséges anyagok:  .................................................................................................................................

3.  Anyagokat sorolunk fel. húzd alá közülük azokat, amelyek előállításában – véleményed szerint – a kémiá-
nak szerepe van!

szén,  földgáz,  kőolaj,  tégla,  mészkő,  vályog,  aszfalt,  vas,  acél,  alumínium,

üveg,  fa,  benzin,  dízelolaj,  gumi,  papír,  fa,  szappan,  mosószer,

porcelán,  növényvédő szer,  ivóvíz,  cukor,  só,  liszt,  tej,  sajt,  túró

4.  Mi történik az anyagok kölcsönhatásakor? cinkpor és kénpor reakcióját vizsgáljuk. Írd le szavakkal a fo-
lyamatot! Írd le az anyagok neve alá tulajdonságaikat! rajzold le a kísérletet! hogyan történt a cinkpor és 
a kénpor melegítése? 

 ...................... + ...................... $	 cink-szulfid

szín: ......................  ......................  ......................

halmazállapot: ......................  ......................  ......................

5.  Mivel foglalkozik a kémia? Egészítsd ki a mondatot! (Lásd tankönyv 7. oldal!) 

A kémia az anyagok ..........................................., ..........................................., ........................................... 

és ........................................... foglalkozik.

6.  Válogasd szét az anyagot, a tulajdonságot és a változást jelentő szavakat! (A szavak előtti betűjelet írd a 
megfelelő helyre!)

a) színtelen d) légnemű g) oldás j) égethető
b) rozsda e) oldható h) oxigén k) rozsdásodás
c) kemény f ) oldat i) égés l) levegő

Anyag: ........................... Tulajdonság: ........................... Változás: ...........................
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7.  Nevezd meg a következő tárgyak anyagát!

szék:  .......................................... tányér:  ....................................... füzet:  ..........................................

pohár: ........................................ villanykapcsoló:  ......................... ceruzabél:  ...................................

kilincs: ....................................... labda:  ........................................ nyaklánc:  ....................................

8.  csoportosítsd a felsorolt anyagokat! Nevezd meg a csoportok közös tulajdonságait, és az anyagok neve 
előtti betűjelet írd a megfelelő csoporthoz!

a) oxigén d) kén g) cukoroldat j) ásványi szenek
b) réz e) rézgálic h) kőolaj k) levegő
c) alkohol f ) konyhasó i) szén-dioxid l) víz

A) szín: " színtelen                                       :  .........................................................

 " ........................................................ :  ........................................................

 " ........................................................ :  ........................................................

B) éghetőség: " ........................................................ :  ........................................................

 " ........................................................ :  ........................................................

 " ........................................................ :  ........................................................

c) halmazállapot: " kristályos                                      :  .........................................................

 " ........................................................ :  ........................................................

 " ........................................................ :  ........................................................

D) Külső megjelenés: " ........................................................ :  ........................................................

 " ........................................................ :  ........................................................

 " ........................................................ :  ........................................................

9.  Az ábrában az anyagnevek között egy kakukktojás bújt el. ha felismered az 
alábbi anyagokat, és nevük betűit az ábrában függőlegesen, vízszintesen vagy 
átlósan húzod át, a megmaradt betűkből megtudod, melyik a kakukktojás!

sárga színű nemesfém.
jellegzetes szagú, könnyen párolgó, gyúlékony folyadék.
Természetes édesítőszer.
színtelen, jellegzetes szagú ételízesítő folyadék. hígítva fogyasztható.
szürke, fényes, cseppfolyós fém.
Alkoholos oldatát sebek fertőtlenítésére használják. 
sárga, szilárd anyag. égetésével fertőtlenítik a hordókat.
Az élethez nélkülözhetetlen gázkeverék.
szürke, nehéz fém. (Ilyen lábon „jár” a nehezen múló idő!)
Vörös színű fém.

A kakukktojás: ................................ Miért az? ................................ 

Ó L o M s h

D E Z E B I

Ó V c I E g

j E u L N A

T g K á Z N

r ő o é I y

D A r A N y
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mindennapi anyagaink

3.  Az AnyAgoK TULAjdonságAi 
és váLTozásAi

1.  Írj két példát olyan jelenségre, amely bizonyítja, hogy az anyagok részecskékből állnak!

.. ...................................................................................................................................................................

.. ...................................................................................................................................................................

rajzold le, hogyan képzeled el egy részecske útját a kölnisüvegtől az orrodig! Vedd figyelembe, hogy a 
„kiválasztott” részecske a levegő részecskéivel állandóan ütközik!

2.  csoportosítsd a felsorolt anyagokat a megadott tulajdonságok szerint! (Az anyagok neve előtti betűjelet írd 
a megfelelő csoporthoz!)

a) oxigén e) rozsda i) szódavíz
b) réz f ) konyhasó j) levegő
c) alkohol g) cukor k) földgáz
d) kén h) kőolaj l) szén

színesek:  ....................................................... gáz-halmazállapotúak:  .................................

égethetők:  .................................................... Vízben oldhatók:  ..........................................

3.  Felismered-e tulajdonságaikról az anyagokat? Nevezd meg őket!

szürke, szilárd fém, a mágnessel kölcsönhatásba lép: ................................

Vörös színű fém, jól vezeti az elektromos áramot: ................................

A legtöbb élőlény számára nélkülözhetetlen gázkeverék: ................................

életünkhöz nélkülözhetetlen, színtelen folyadék: ................................

Fényes, nagy sűrűségű, cseppfolyós fém: ................................

színtelen, szagtalan gáz, az anyagok égését táplálja: ................................

4.  csoportosítsd az anyagokat halmazállapotuk szerint! sorszámokkal válaszolj!

1. vas  2. alkohol  3. cukor  4. levegő  5. olaj  6. konyhasó  7. benzin

8. a szódáspatronból kiáramló szén-dioxid  9. jód  10. alumínium-oxid

szilárd: ................................  Folyadék: ................................  gáz: ................................
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5.  Az alábbi anyagcsoportok négy tagjának van egy közös tulajdonsága. Az ötödik anyag a kakukktojás, ame-
lyik nem illik a csoportba.

a) levegő, oxigén, szén-dioxid, petróleum, földgáz

Közös tulajdonság:  ...........................................

A kakukktojás:  ..................................................

b) benzin, ecet, víz, alkohol, hypo

Közös tulajdonság:  ...........................................

A kakukktojás:  ..................................................

c) réz, szén, vas, ólom, alumínium

Közös tulajdonság:  ...........................................

A kakukktojás:  ..................................................

d)  alkohol, tinta, jódoldat, higany, málnaszörp

Közös tulajdonság:  ...........................................

A kakukktojás:  ..................................................

e) fa, papír, borszesz, benzin, kősó

Közös tulajdonság:  ...........................................

A kakukktojás:  ..................................................

f ) cukor, mészkő, konyhasó, ecet, alkohol

Közös tulajdonság:  ...........................................

A kakukktojás:  ..................................................

6.  csoportosítsd a felsorolt tulajdonságokat!

a) halmazállapot d) égethető g) olvadáspont
b) oldható e) szag h) szín
c) sűrűség f ) kristályos i) rugalmas

A) érzékszervekkel közvetlenül megállapítható: ................................

B) Méréssel állapítható meg: ................................

c) Változás során figyelhető meg: ................................

7.  hogyan olvad meg a jód? Kevés jódkristályt tegyünk kémcsőbe, majd óvatosan melegítsük a kémcsövet!

a) Mi történt a melegítés hatására?  ............................................................................................................

b) A jód melyik tulajdonsága változott meg?  .............................................................................................

 hogyan?  ................................................................................................................................................

A változás neve: szublimáció.

c) A szublimáció az anyagi változások melyik csoportjába tartozik? 

 .. ..............................................................................................................................................................

8.  éghető-e az alumínium?

a) Késhegynyi alumíniumport szórunk az égő lángjába. Írd le megfigyeléseidet!

 .. ..............................................................................................................................................................

b) hasonlítsd össze a kiindulási és a keletkezett anyag tulajdonságait!

Kiindulási anyag Keletkezett anyag

neve: alumínium

színe:

égethetősége:
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c) Melyik anyagi változás történt a kísérlet során?

d) Írd le a folyamatot szavakkal!

................................ + oxigén $ ................................

9.  Nevezd meg a halmazállapot-változásokat!

folyadék $ gáz  ..................................................

gáz $ szilárd  .....................................................

folyadék $ szilárd  .............................................

szilárd $ folyadék  .............................................

szilárd $ gáz  .....................................................

gáz $ folyadék  ..................................................

10. csoportosítsd a felsorolt változásokat!

szűrés,  rozsdásodás,  kristályosítás,  erjedés,  lecsapódás,

oldás,  égés,  párolgás,   avasodás,   korhadás

Fizikai változások:  ......................................................................................................................................

Kémiai reakciók:  .........................................................................................................................................

11. Írj F betűt a fizikai, k betűt a kémiai változás elé!

......... A vasúti sín nyáron kitágul.

......... A levegővel keveredő gáz egy szikrától felrobban.

......... A mágnes és a vas vonzzák egymást.

......... Az alumíniumlábas átforrósodik.

......... A zsír megavasodik.

......... A szénakazal kigyullad.

......... A jég megolvad.

......... cukrot karamellizálunk.

......... Az üvegpohár eltörik.
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mindennapi anyagaink

1.  Írj egy-egy példát olyan anyagi változásra, amely

a) a környezetet melegíti! ................................

b) csak akkor megy végbe, ha folyamatosan melegítjük az anyagot! ................................

2.  Mivé ég el a magnézium? Kb. 2 cm hosszú magnéziumszalagot csipeszbe fogunk, majd a lángba tartjuk. 
Figyelem! Ne nézz az égő magnézium vakító lángjába, hanem csak a láng mellé! A meggyulladt szalagot 
fémtálka fölött égetjük el!

a) Írd le megfigyeléseidet!

 .. ..............................................................................................................................................................

 .. ..............................................................................................................................................................

b) Nevezd meg a kiindulási és a keletkezett anyagokat!

................................ + ................................ $ ................................

c) A kiindulási anyagok száma: ............................. A keletkezett anyag száma: .............................

d) A kémiai reakció típusa az anyagok száma szerint: ................................

e) hogyan változott az égő anyag környezetének hőmérséklete? ................................

f ) Milyen folyamat ment végbe? húzd alá a helyes választ!   hőtermelő   hőelnyelő

g) hőváltozás szempontjából a folyamat neve: ................................

3.  hogyan készül a karamell? Egy vegyszereskanálnyi porcukrot hevítünk kémcsőben.

a) Figyeld meg, hogyan változik a cukor színe, milyen lesz a kémcső fala!

 A fehér cukor ................................, a kémcső fala ................................

b) Nevezd meg a keletkezett anyagokat!

 A kémcsőben lévő: ................................ a kémcső falán lévő: ................................

c) Egészítsd ki a hiányos mondatot az anyagok számának beírásával!

 Kiindultunk ................................ anyagból, keletkezett ................................ anyag. 

 Az ilyen kémiai reakció neve az anyagok száma szerint: ................................

d) Milyen folyamat ment végbe? húzd alá a helyes választ!   

 hőtermelő   hőelnyelő

e) hőváltozás szempontjából a folyamat neve: ................................

4.  hÔTerMeLÔ és hÔeLnyeLÔ 
FoLyAMAToK
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4.  Figyeld meg a tankönyv 15. oldalának alsó ábráját!

a) Mit fejeznek ki a nyilak a bal oldali rajzon?

 Az anyag a környezetének ................................

 A folyamat neve: ................................

 Írj egy példát rá! ................................

b) Mit fejeznek ki a nyilak a jobb oldali rajzon?

 .. ..............................................................................................................................................................

 A folyamat neve: ................................

5.  Ha ként égetünk, kén-dioxid keletkezik.

a) Írd le a folyamatot anyagnevekkel!

................................ + ................................ $ ................................

b) Milyen változás történt? (A megfelelő kifejezések aláhúzásával felelj!)

 Fizikai változás,  kémiai reakció,  egyesülés,  bomlás,  

 endoterm (hőelnyelő) folyamat,  exoterm (hőtermelő) folyamat.

6.  *Hány °C-on olvad meg a fixírsó?

a) Egy vegyszereskanálnyi fixírsót tegyél száraz kémcsőbe, majd melegítsd cseppfolyósodásig!

b) Ezután a kémcsövet állítsd hideg vízbe, és hűtsd mindaddig, amíg kézmeleg lesz!

c) A lehűlt kémcsövet vedd ki a hűtővízből és rázogasd! ha eközben változást látsz,  fogd meg a kémcső 
alját! ha nem tapasztalsz változást, dobj egy szem kristályt a folyadékba!

d) Nevezd meg az a) lépésben történt halmazállapot-változást! ................................

 Fejezd be a mondatot! A változásban a fixírsó a környezetéből hőt ................................

e) Nevezd meg a c) lépésben történt halmazállapot-változást! ................................

 Milyennek érezted a kémcsövet? ................................

 A változásban a fixírsó a környezetének hőt ................................

7.  *csoportosítsd a halmazállapot-változásokat a hőváltozás szempontjából!

Exoterm halmazállapot-változások:  ............................................................................................................

Endoterm halmazállapot-változások:  .........................................................................................................
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8.  A változások melyik csoportjába sorolhatók a következő folyamatok?

F: fizikai változás *En: endoterm folyamat
k: kémiai változás *Ex: exoterm folyamat

A hideg víz felmelegszik. ............................................. ............................................

A jód gőzzé alakul. ............................................. ............................................

A benzin elpárolog. ............................................. ............................................

A gyertya elég. ............................................. ............................................

A pára az ablakra fagy. ............................................. ............................................

A jég megolvad. ............................................. ............................................

A cukor karamellé alakul. ............................................. ............................................

A kén kén-dioxiddá ég él. ............................................. ............................................

9.  Változásokat jelöltünk a kiindulási és a keletkezett anyagok nevének leírásával. Milyen változások mentek 
végbe az alábbi esetekben?

Válaszodat a következő betűkkel írd le:
k: kémiai reakció  F: fizikai változás  E: egyesülés  B: bomlás 

magnézium + oxigén $ magnézium-oxid ................

vízpára $ víz     ................

cukor $ karamell + víz   ................

alumínium + oxigén $ alumínium-oxid ................

víz $ jég     ................

cink + kén $ cink-szulfid   ................

jód $ jódgőz     ................

10. Alkoss definíciót (meghatározást) a következő szavak felhasználásával! 

kémiai reakció,  egyesülés,  egy anyag,  több anyag  keletkezik

... ..................................................................................................................................................................

kémiai reakció,  bomlás,  egy anyag,  több anyag  keletkezik

..... ................................................................................................................................................................
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mindennapi anyagaink

1.  sorold fel a levegő összetevőit!

.. ...................................................................................................................................................................

.. ...................................................................................................................................................................

Melyek tartoznak közülük a kémiai elemek közé? húzd alá őket!

2.  Az iparban a levegő összetevőit a következő módon választják szét:

a) először cseppfolyósítják a levegőt, majd

b) ennek melegítésekor először a nitrogén párolog el, azután az oxigén válik gázzá.

 Milyen változások történnek a két lépésben?

 F: fizikai változás  En: endoterm folyamat
 k: kémiai reakció  Ex: exoterm folyamat

 a) lépésben: ................................  b) lépésben: ................................

3.  Mennyi oxigén van a levegőben? A kísérletet az előző kémiaóra után állítottuk össze. Vékony vasdrótból 
laza gombolyagot készítettünk. Egy kémcső aljába toltuk, majd a kémcsövet szájával lefelé fordítva vízbe 
állítottuk. Milyen változást láthatunk pár nap elteltével

a) a dróton? ................................

b) a víz szintjén? ................................

Mi az oka a megfigyelt változásoknak?

a)   ...............................................................................................................................................................

b)   ...............................................................................................................................................................

A levegő melyik összetevője maradt főként a kémcsőben?  ................................ 

4.  ábrázold oszlopdiagramon a levegő összetevőinek 
tér fogatszázalékos mennyiségét! Keresd meg az ada-
tokat a tankönyv 20-21. oldalán!

5. A LevegÔ

oxigén

10

40

80

%

nitrogén egyéb anyagok
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5.  A kémia előadóterem térfogata kb. 400 m3. Mennyi oxigén van a levegőjében?

.. ...................................................................................................................................................................

6.  Az oxigént a zöld növények állítják elő.

A folyamat neve: ................................

Írd fel a folyamatot szavakkal! Írd a nyíl fölé, hogy minek a hatására megy végbe a folyamat!

víz + .............................. $ .............................. + ..............................
(talajból) (levegőből) (sejtekbe) (levegőbe)

7.  Hogyan égnek az anyagok tiszta oxigénben?

a) Oxigént állítunk elő. Késhegynyi kálium-permanganátot teszünk száraz kémcsőbe. Melegítjük, majd 
amikor pattogó hangot hallunk, a kémcsőbe izzó fapálcát tartunk.

 Mit tapasztalunk?  ..................................................................................................................................

 Melyik anyag távozott a kálium-permanganátból?  ................................................................................

b) Egy kis darab faszenet izzítunk, majd az oxigénbe tartjuk.

 Mi történt az izzó széndarabkával?  .......................................................................................................

c) 2
1  cm égő kénszalagot tartunk a fejlődő oxigénbe.

 Milyen a láng színe levegőben?  .............................................................................................................

 oxigénben?  .............................................................................................................

d) Következtess! Hogyan égnek az anyagok tiszta oxigénben?

 A kísérletek alapján az anyagok a tiszta oxigénben  ................................................................................

8.  Melyek az oxigén érzékelhető (fizikai) tulajdonságai?

színe: ...................................  szaga: ...................................  halmazállapota: ...................................

A nitrogénnek is írd le a fizikai tulajdonságait!

színe: ...................................  szaga: ...................................  halmazállapota: ...................................

9.  Hogyan mutatható ki az oxigén? Fejezd be a mondatot!

Parázsló gyújtópálcával, a gyújtópálca  .........................................................................................................

10. A levegőben előforduló anyagokat soroljuk fel. húzd alá közülük az elemeket!

nitrogén  szén-dioxid  argon  vízpára  kripton  oxigén

11. Melyik anyagra jellemző?

a: oxigénre   B: nitrogénre   c: mindkettőre   d: egyikre sem

a levegő 21%-át alkotja .........  gáz-halmazállapotú: .........  

színtelen: .........  meggyújtva kékes lánggal ég: .........   elem: .........
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mindennapi anyagaink

6.  A LevegÔ szennyezése  
és védeLMe

1.  olyan folyamatokat sorolunk fel, amelyek több-kevesebb szennyező anyagot juttatnak a levegőbe. húzd 
alá azokat, amelyek nagymértékben szennyezik a levegőt! Karikázd be azt, ami szerinted tilos!

1. lakások fűtése  2. közlekedés  3. autógumi égetése  4. energiatermelés

5. ólmozott benzin használata  6. katalizátor nélküli autó használata

2.  A tankönyv 24–26. oldalán vastag betűvel emeltük ki a környezetszennyező anyagokat! sorold fel őket!

.. ...................................................................................................................................................................

.. ...................................................................................................................................................................

a) húzd alá pirossal azokat, amelyek savas esőt okoznak!

b) húzd alá feketével azokat, amelyek a füstköd, a szmog kialakulásában játszanak szerepet!

c) húzd alá kékkel a légkör felmelegedéséért felelős anyagot!

Foglald táblázatba a környezetszennyező anyagokat és a szennyezés következményét!

Környezetszennyező anyagok A szennyezés következménye

3.  Írj két példát arra, hogy otthon hogyan lehet az energiával takarékoskodni!

.. ...................................................................................................................................................................

.. ...................................................................................................................................................................

4.  Felsoroljuk a katalizátor nélkül működő autó kipufogógázának összetételét. Írd a katalizátor szó után,  
hogy melyikből mi keletkezik!

elégtelen szénhidrogén ................................

szén-monoxid           katalizátor  ................................

nitrogén-oxidok ................................

5.  Miért veszélyes, ha „kilyukad az ózonpajzs”?

... ..................................................................................................................................................................

6.  Mi a szén-dioxid-kvóta? Mi a szerepe? 

... ..................................................................................................................................................................
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mindennapi anyagaink

7. Az égés és A TûzoLTás

1.  Melyek az égés feltételei? (A kísérletsorozat elvégzése előtt az egész feladatot olvasd el!)

a) Egy-egy óraüvegre 1 csepp benzint, illetve 1 csepp ecetet cseppentünk. Megpróbáljuk meggyújtani.

 Tapasztalat:  ............................................................................................................................................

b)  Az égő benzint üvegpohárral letakarjuk. Mi történik? Miért?

 ... .............................................................................................................................................................

 ha az üvegpoharat elég hamar leveszed, mit tapasztalsz? Miért?

 .. ..............................................................................................................................................................

c) Meggyújtjuk a borszeszégőt. A lángba csipeszbe fogott, vékony vasdrótot tartunk. Miután felizzott, 
kivesszük a lángból.

 Tapasztalat:  .......................................................................................................................................

d) Az égés melyik feltételét mutatja az a), a b), illetve a c) kísérlet?

 a) ................................

 b) ................................

 c) ................................

2.  ég-e az anyag, ha nem lángol?

a) gyertya égéstermékeit vizsgáljuk. Meggyújtjuk a gyertyát, és a lángja fölé meszes vízzel átöblített fő-
zőpoharat tartunk.

 Tapasztalatok: 

 A főzőpohár oldala ................................, a meszes vízcseppek ................................

 Mely anyagok keletkeznek a gyertya égésekor? Írd le a nevüket!

 .. ..............................................................................................................................................................

 Melyik anyag jelenlétét mutatja ki a meszes víz?  ...................................................................................

b) Vizsgáld meg a leheletedet! Lehelj rá az üveglapra vagy a szemüveg üvegére! 

 Tapasztalat:  .......................................................................................................................................

 Meszes vízbe óvatosan (és kitartóan) fújj bele!

 Tapasztalat:  .......................................................................................................................................

 Milyen anyagokat mutathatunk ki a leheletünkből? Írd le a nevüket!

 .. ..............................................................................................................................................................
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3.  Elemezzük az égés folyamatát!

Az anyagi változások melyik csoportjába tartozik az égés?  .........................................................................

Az égő anyag mivel lép reakcióba? ..............................................................................................................

hogyan nevezzük az égés reakciótermékét?  ...............................................................................................

4.  Néhány anyagot sorolunk fel. Írd le égésüket anyagnevekkel!

kén, szén, vas, magnézium

kén +  ............................................  $  ................................

szén +  ...........................................  $  ................................

vas +  .............................................  $  ................................

magnézium +  ...............................  $  ................................

5.  csoportosítsd az égés fajtái szerint az alábbi változásokat! Betűkkel válaszolj!

a) a tüzelőanyagok égése b) a fa korhadása  c) a szén égése

d) a szervezetben szén-dioxid keletkezése e) a vezetékes gáz égése

1. ................................ égés: ................................  2. ................................ égés:  .....................................

6.  robbanásveszélyes anyagokat sorolunk fel. Írd az anyag neve 
mellé, hogy mikor okozhat robbanást!

benzin: ..................................................................................

gáz: .......................................................................................

rajzold le a tűzveszélyes anyag, illetve a robbanásveszély jelét! 

7.  hányféleképpen lehet az égést megszüntetni?

a) égő gyufát vízbe mártunk. Miért alszik el?

 ... .............................................................................................................................................................

b) A meggyújtott borszeszégőre visszatesszük a kupakot. Miért alszik el?

 .. ..............................................................................................................................................................

c) Miért alszik el az égő gyufa, ha elfújjuk?

 .. ..............................................................................................................................................................

8.  Mi a teendő, ha egy elektromos háztartási gép szikrázik?

.. ...................................................................................................................................................................

ha kigyullad?

.. ...................................................................................................................................................................
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mindennapi anyagaink

8. A víz

1.  Mi a különbség a tengervíz és a folyók, források vize között?

.. ...................................................................................................................................................................

2.  Mi a különbség a csapvíz és a gyógyszertárban kapható desztillált víz között?

a) üvegbotot mártunk csapvízbe, és láng fölött elpárologtatjuk róla a vizet. (Bepároljuk a csapvizet.)

b) Egy másik üvegbotot desztillált vízbe mártunk, és bepároljuk a vizet.

Megfigyelés:  ...............................................................................................................................................

.. ...................................................................................................................................................................

Magyarázat:  ................................................................................................................................................

.. ...................................................................................................................................................................

3.  hogyan készíthetünk a csapvízből egészen tiszta vizet? Desztillálóberendezést rajzoltunk le. Nevezd meg 
a megjelölt anyagokat!

Anyagok

1. ................................  2. ................................  3. ................................

Nevezd meg a végbement halmazállapot-változásokat!

.. ...................................................................................................................................................................

Miért nem iszunk desztillált vizet?

.. ...................................................................................................................................................................

4.  sorold fel az ivóvízzel szembeni követelményeket!

.. ...................................................................................................................................................................

5.  Lehet-e az átlátszó, tisztának tűnő víz egészségre ártalmas?

.. ...................................................................................................................................................................

�

�

�

�
�

�

vagy
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