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kísérlet, labor

Kísérletek 

A Hevesy György és Irinyi János Kémiaversenyek erdélyi döntőjét tavasszal Sepsiszentgyörgyön 
tartották. A gyakorlati forduló feladatait ismertetjük  segítségül a további felkészülésükre azoknak, 
akik nem ismerték ezt az anyagot. 

 

VII. osztály 
Szükséges eszközök: 2 óraüveg, kémcsövek, kémcsőfogó, 2 pohár, vegyszeres kanál, 

üvegbot, melegítő eszköz (gázégő, vagy borszesz égő), kézi nagyító 
Szükséges anyagok: desztillált víz, csapvíz, ásványvíz, tinta, hipermangán-oldat, tö-

mény szappan-oldat, konyhasó, kékkő
Gyakorlat menete 
Olvasd el figyelmesen a gyakorlat leírását, idézd fel, hogy milyen munkavédelmi 

szabályok betartására van szükséged, dolgozz azok szerint. Észrevételeidet, magyaráza 
taidat jegyezd fel, foglald jegyzőkönyvbe! 

1. kísérlet: az  óraüvegek egyikére desztillált vizet, a másikra csapvízből tegyél pár 
cseppet, majd óvatosan párologtasd el a folyadékot róluk. Mit észlelsz az óraüvegeken? 
Kéznagyítóval is végezz megfigyelést! 

2. kísérlet: a 2 pohárba azoknak 1/3 magasságáig töltsél csapvizet, adagolj az egyik 
pohárban levő vízhez annyi konyhasót, amennyit fel tud oldani. Ezután cseppents bele 
1-2 csepp kék tintát és kavard jól össze a pohár tartalmát. A másik pohárbann levő víz-
hez cseppents hipermangán oldatot, amíg kavargatáskor szép piros színű oldatot kapsz. 
Egy kémcsőbe önts annak 1/3 magasságáig a kék oldatból, majd nagyon óvatosan réte-
gezz rá a piros oldatból (amennyiben az egymásra rétegezés nem sikerült, mert hirtelen 
öntötted az oldatot, akkor ismételd meg az oldatok egymásra rétegezését). Figyeld a tör-
ténteket. Mit észlelsz? Mi a magyarázata az észlelteknek? Az elvégzett kísérletnek a fo-
lyami delták tanulmányozása címet is adhatnád. Miért?  

3. kísérlet: száraz kémcsőbe tegyél kevés kristályos kékkövet. 
a).  melegítsd a kémcsövet óvatosan, állandóan mozgatva. Melegítés közben 

tartsd közel vízszintes helyzetben a kémcsövet. A melegítést addig végezd, 
amíg a kémcső belső fala szárazzá válik. Figyeld a kémcsőben történteket! 
Jegyezd fel az észleléseidet! 

b). befejezve a hevítést, várjál amíg a kémcső lehűl (5-10 perc múlva), majd 
cseppents vizet a kémcsőbe. Mit tapasztalsz? Magyarázd! 

4. kísérlet: a három számozott kémcsőben tetszőleges sorrendben ásványvízből, csap-
vízből és desztillált vízből található minta. Csepegtess mind a három kémcsőbe 2 csepp 
szappanoldatot. Jól rázd össze a kémcsövek tartalmát! Figyeld a történteket. Megfigyeléseid 
alapján döntsd el, hogy melyik kémcsőben melyik vízminta volt! Következtess, hogy szap-
pannal való mosáskor milyen vizet gazdaságosabb használni! Indokold választásodat! 

 
A munkalapot  Nagy Emese, a Mikes Kelemen Líceum tanára (Sepsiszentgyörgy) állí-

totta össze. 
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VIII. osztály 
 

Szükséges eszközök: kémcsövek 
Rendelkezésre álló anyagok: ismeretlen folyadék inták , indikátor oldatok (felolf–

alein, metilorange), kémszer oldatok  (AgNO3, BaCl2)
Gyakorlat menete: 
A számozott hét kémcsőben tetszőleges sorrendben a következő anyagok: NaOH, 

HCl, ZnSO4, NaCl, Cu(OH)2 vizes oldata, desztillált víz és csapvíz található. 
 A rendelkezésedre álló kémszerek és indikátor oldatok segítségével állapítsd meg, 

hogy milyen számú kémcsőben melyik anyag található. A munkajegyzőkönyvet a meg-
adott táblázat alapján készítsd el! 

 
Kémcső

sorszáma
Kísérlet 

sorszáma
Elvégzett 
művelet 

Észlelés Következtetés Kémiai jelenséget  
leíró reakcióegyenlet 

A munkalapot összeállította Szabó Ünige, a Mikes Kelemen Líceum tanára (Sepsi-
szentgyörgy) 

 

Vakációs és szilveszteri szórakozásra ajánlott kémiai kísérlet 

Huncut kígyók 
Szükséges anyagok: cukor, homok, szódabikarbonát, eti-alkohol. 
Eszközök: dörzsmozsár, porcelán tál, műanyag kanálka (mokkáskanál méret), agya-

gos drótháló, gyújtópálca, gyufa. 
 

Dörzsmozsárban porítsátok el egy kiskanálnyi nátrium-hidrogén-karbonátot hat kis-
kanálnyi porcukorral. A keveréket nedvesítsétek meg alkohollal (pépszerű massza le-
gyen), majd tegyétek a porcelán tál közepére, amibe előzőleg homokot helyeztetek. 
Gyújtsátok meg a gyújtópálcát, s érintsétek a pép felületéhez, amíg az alkohol meggyul-
lad. Figyeljétek, hogyan bújnak elő a kis fekete kígyók a homokból. A jólsikerült próbál-
kozást érdemes lefényképezni (digitális fényképezőgéppel), s küldjétek el villámpostán 
az EMT email címére!  

 
Máthé Enikő


