
Érdekes, egyszerű kísérletek 
Sokan szeretnének kísérletezni, de azt állítják, hogy nincs mivel. Pedig, ha tudnák, 

hogy hány és hány kísérletet lehet elvégezni az üres Colás üveggel, vagy azzal az 
egyszerhasználatos fecskendővel, amivel utoljára injekciót kapott, vagy pedig a 
konyhában található edényekkel és élelmiszerekkel. 

A következőkben leírnék néhány olyan kísérletet, amit el lehet végezni olyan 
élelmiszerekkel, amik minden konyhában vagy kamarában megtalálhatók. 

Kísérleti anyagok: 
a) Tojás 
A tojással nagyon sok kísérlet elvégezhető. Például: 
1) a tehetetlenség kimutatása: egyszerű kísérlettel hogyan határozható meg, hogy 

melyik a főtt tojás? 
Két tojás szükséges hozzá: egy nyers és egy kemény főtt tojás. Mindkettőt az 

asztalra helyezzük és két-két újunkkal megpergetjük őket, majd egy pillanatra 
ráhelyezzük mutatóújunkat a tojásokra. Amikor felemeljük újunkat a tojásokról az 
egyik nyugalomba marad, a másik elkezd lassan tovább forogni. Melyik a nyers és 
melyik a főtt tojás? (A nyers tojás kezd ismét peregni, mert amikor megállítottuk a 
forgásból, a belseje a tehetlenség következtében továbbra is forgásba maradt és 
amikor szabadon engedtük a tojást a forgásban levő belseje mozgásba hozta a héját 
is. A főtt tojás esetében a belseje szilárd halmazállapotú és hozzá van tapadva a 
héjához, ezért amikor forgásából megállítottuk az egész tojás megállt, nincs ami 
forgásba hozza. Tehát a nyers tojás kezd ismét forogni, míg a főtt nem 

2) a légnyomás kimutatása: - „tojás-evő üveggel" -
Egy tojást jó keményre főzünk és óvatosan meghántjuk. Egy tejesüveget lefelé 

fordítva tartunk és egy égő gyufaszálat a szájához helyezünk, hogy az üvegben a 
levegő felmelegedjen. Amikor a gyufaszál leégett annyira, hogy már nem bírjuk 
tartani, eloltjuk, az üveget gyorsan a talpával az asztalra állítjuk, a tojást a hegyesebb 
felével az üveg szájára illesztjük és egész enyhén megnyomjuk, hogy a tojás zárja el 
teljesen az üvegben levő levegőt a szobában levőtől. Kis idő múlva észrevehetjük, 
hogy a tojás belecsúszik az üvegbe. Miért? Az üvegben levő levegő kezd lehűlni, a 
térfogata azonos maradt, tehát izochor állapotváltozásnak tekinthető és ezáltal a 
nyomás a lehűlés következtében csökken. Tehát az üvegben a nyomás kisebb lesz 
mint a légköri nyomás és így a nyomáskülönbség hatására a tojás benyomódik az 
üvegbe. 

3) kísérlet az ozmózis kimutatására - „a meghízlalt tojással". 
Tegyünk egy ép tojást ecettel töltött pohárba úgy, hogy az ecetből a tojás egy kis 

része kiálljon és hagyjuk így két-három napot. Észrevehetjük, hogy a tojás felületén 
pezsgés jelenik meg attól a perctől kezdve, hogy az ecetbe beletettük, és két-három 
nap múlva észlelhetjük, hogy a tojás héja megpuhult - a mész feloldódott és maradt 
csak a rugalmas hártya. Tegyük most a tojást tiszta vízzel telt edénybe úgy, hogy a 
víz teljesen ellepje és hagyjuk így három napot. Ez alatt az idő alatt a tojás „meghízik" 
azon a részen ahol ecetben volt, a másik része változatlan marad. A rugalmas hártyán 
a tojásfehérje nem tud kijönni, de a víz be tud hatolni. Tehát a tojás vizet szív magába. 
Ha meg akarsz róla győződni, hogy valóban így van-e, három nap után vedd ki a 
tojást, hagyd, hogy száradjon meg, majd vágd el és meglátod, hogy a tojás fehérjén 
és sárgáján kívül víz is van benne elég nagy mennyiségben. Ha nem vágod el a tojást, 
akkor visszaalakíthatod eredeti formájára, ha még három napra pohárba helyezed, 
de ezúttal tömény sóoldatba. 
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b). kísérlet vörösborral: folyadékok 
áramlása sűrűségkülönbség hatására, bor 
és víz helyet cserélnek. 

Veszünk két egyforma poharat. Egyiket 
színültig töltjük vörösborral, a másikat víz-
zel. Egy papírlap segítségével, amit a vízzel 
telt pohár szájára helyezünk óvatosan fel-
fordítjuk a poharat és vigyázva, a borral telt 
pohárra helyezzük úgy, hogy egy kicsi 
részt hagyunk a papírlappal ahol a két 
folyadék érintkezik. A kis résen keresztül 
a bor felszivárog, mert sűrűsége kisebb, a 
víz lesüllyed, mert sűrűsége nagyobb és kis idő múlva a víz és bor teljesen helyet 
cserélt. Vigyázat! A rés nagyon kicsi kell legyen, mert különben a két folyadék 
összekeveredik egymással, a diffúzió jelensége folytán. 

Cseh Gyopár 
Kolozsvár 

,Alfa" fizikusok versenye 
VIII. osztály 

1. (4 pont) 
Tudod: V1 > V 2 

Melyikre hat nagyobb felhajtó erő 
bizonyítsd (levezetés) 

2. (4 pont) 
Tudod: V1 > V 2 

Melyikre hat nagyobb felhajtóerő 
bizonyítsd (levezetés) 

3. ( 4 pont) 
Tudod: V v a s = VAl; t1=t2 

Melyik melegszik fel jobban? 

4 . ( 4 pont) 
Tudod: h1 = h2 = h3; 

S1 = S2 = S3; 
G1 > G2 > G3 

Mit állíthatsz? 
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