
fogjuk  a fecskendőkben  levő folyadékok  hőmérsékletét a kívánt értékre 
beállítani. 

— Legyen először azonos a hőmérséklete a fecskendőkben  levő víznek. 
Szorosan egymás mellett, függőlegesen  tartva, egyszerre húzzuk kifelé  a du-
gattyúkat (2. ábra). Mindkét hengerben megjelenik a telített gőz, a vízfelszínek 
pedig egyenlő magasságban állapodnak meg. 

— Ezután állítsuk be a fecskendőbeni  vízhőmérsékleteket néhány fokkal 
különbözőre (Δt), és megint egyszerre húzzuk ki a dugattyúkat a legnagyobb 
térfogatra.  Megfigyelhetjük,  hogy a vízfelszínek  nem lesznek azonos magasság-
ban. A kialakuló szintkülönbég alapján kiszámíthatjuk a telített gőzök 
nyomákülönbségét (Δp): 

Δp (telített gőz) = ρ g Δh 
A melegebb folyadék  szintje kerül lennebb, tehát megint igazolódik, hogy a 

nagyobb hőmérsékleten nagyobb a telített gőz nyomása. 
— További kísérletezésre ajánlható, hogy a Δp/Δt értékét egyre melegebb víz 

esetén határozzuk meg. Tapasztalni fogjuk,  hogy a hőmérséklet növelésével a 
nyomás gyorsabb ütemben növekszik, tehát a p - p(t) összefüggés  nem lineáris. 

Bíró Tibor 
Marosvásárhely 

A levegő össze té te le , szennyezet tségének 
hatása az élővilágra 

(kísérletek általános iskolásoknak) 

1) A levegő összenyomhatóságának, rugalmasságának bizonyítása: 
Szükséges eszközök és anyagok: pohár, üveg vagy műanyag tál, fecskendő, 

víz 
a) Az üvegtálat töltsd meg vízzel, s egy vizespoharat merőlegesen nyomj a 

vízbe. A pohárba csak kevés víz hatol. Megdöltve a poharat gázbuborékok törnek 
fel  és a pohár megtelik vízzel 

1. ábra 



b) A fecskendőnek  húzd ki a dugattyúját a maximális magasságig. Mutató-
ujjaddal zárd le a nyílását és kezd visszanyomni a dugattyút. A fecskendőbe  bezárt 
levegőt részben összenyomhatod. 

2) A levegőnek csak egy része használódik el az égés során. 
Az üvegtál aljára ragassz egy gyertyát. Töltsd köré óvatosan a vizet úgy, hogy 

a gyertya egyharmada kilógjon a vízből. Borítsd le a gyertyát üvegharanggal (a 
művelet közben a dugó legyen nyitva, hogy ne nyomja össze a levegőt, mert 
ellentétes esetben nem észlelhető az 1:4 térfogataránya  az oxigénnek és nitrogén-
nek). Gyújtsd meg a gyertyát és zárd a dugót. 

3. ábra 

A gyertya elalvása után határozd meg az edényben a megmaradt gáz térfogatát 
és értelmezd az eredményeidet! 

3) A levegő nitrogénen, oxigénen kívül vízgőzt, szén-dioxidot és az ipari 
létesítmények, a járművek helytelen működése következtében más anyagokat 
(pl. kén-dioxid, nitrogéndioxidok, stb) is tartalmaz. Végezzétek el a következő 
kísérleteket, s meggyőződhettek ezen anyagoknak az élő szervezetre való káros 
hatásáról. 

Szükséges  eszközök:  4 db. zárható tetejű befőttesüveg  (legalább 2 1 térfogatú), 
gázfejlesztő  készülék, vegyszeres kanál, gumicső, üvegcső, borszeszégő, gyufa, 
üveglap, olló, hurkapálca (4 db.) műanyag tejeszacskó, kötözőszer 

Szükséges  anyagok:  mészkő, sósav, kálium-permanganát, kálium-hidroxid, 
kénpor, víz, két hete elültetett babnövény műanyag pohárban, vízfestékkel 
készített zöld színskála halvány sárgás zöldtől sötét zöldig 

A gyakorlat menete: a nagy befőttesüveg  aljára tegyetek egy tálkába vizet, s 
ebbe helyezzétek a babnövényt tartalmazó dobozt, amelynek az alján egy 1 



cm -es lyukat vágtatok. Az üveglappal lefedett  befőttesüvegbe  tegyétek be a 
gázfejlesztő  csövet és 3 percig vezessetek gázt a növény légterébe (4—7 ábrák 
szerint). A kén égetésekor többször is ismételjétek meg a gázfejlesztést. 
Figyelem! Ne lélegezzétek be, mert káros az ember szervezetére is! 

A gázbevezetés után a befőttesüvegeket  légmentesen kössétek le a tejes-
zacskókkal. Kövessétek a növények állapotát, fejlődését  két héten át! Két hét 
elteltével vegyétek le a tejeszacskókat az üvegekről, s folytassátok  a meg-
figyeléseket  a szoba levegőjén. 

A következtetéseket konkrét méréseredmények alapján vonjátok le, ezért a 
kísérletek megkezdésekor mérjétek le a növénykék hosszát, a levelei számát, a 
legnagyobb levél hosszát és szélességét, valamint színét. Ezeket az adatokat 
foglaljátok  táblázatba, amibe vezessétek be a két-, illetve négy hét után észlelt 
adatokat is. 



6. ábra 7. ábra 

A mérések alapján állapítsátok meg: 
— hogyan hat a növény fejlődésére  az oxigénben dús légtér 
— hogyan hat a növény fejlődésére  a szén-dioxidban dús légtér 
— hogyan fejlődik  a növény szén-dioxid mentes térben 
— hogyan befolyásolja  a növény fejlődését  a légtérben levő kén-dioxid 
— a vizsgált anyagok közül melyik felelős  azért, hogy a nagyvárosokban a 

fák  levelei elsárgulnak, megbarnulnak és elszáradnak? 

Máthé Enikő 

Feladatmegoldók  rovata 

Fizika 

F.G. 50. Mekkora sebssége van a vonatnak, ha: 
a) a vonatból mérve tíz vezetéktartó oszlop közötti elhaladási idő 1 perc, az 

oszlopok közötti távolság pedig 50 m; 
b) a vasúti menetrendben ezt találjuk: 

Kolozsvár 496 km 12hl0min 
Nagyvárad 652 km I4h30min 


