Bevezetés
Kedves Gyerekek!
A tanév elején, az első természetismeret órákon az anyagok világával ismerkedhettek. Bepillanthattok a kísérletezés rejtelmeibe, megtudhatjátok, milyen módon vizsgálhatjátok magatok is az anyagok tulajdonságait, változásait. Magyarázatot találtok sok-sok természeti jelenségre, például arra, miért táplálja az égést
a levegő, hogyan változik az anyagok halmazállapota, miért fúj a szél. Az anyagok
világáról szerzett ismereteiteket az időjárással foglalkozó fejezetben is hasznosíthatjátok majd. A következő két fejezetben a kertek világával, a ház körül élő állatokkal ismerkedünk. Az élőlények testfelépítésének megismerésén túl azt is
megtudjátok, miért fontos, hogy ismerjük és szem előtt tartsuk az élőlények
környezeti igényeit, életmódját. Ezt követően a térképkészítéssel és a térképolvasással ismerkedhettek, korábbi tanulmányaitoknál részletesebben. A tanévet
a hazai tájak ismertetésével zárjuk. Ez a fejezet segítségetekre lesz abban, hogy
jobban megismerjétek Magyarország tájait és kedvet kaphassatok a túrákhoz,
kirándulásokhoz is.
Reméljük, könyvünk segít titeket abban, hogy ráébredjetek, milyen fontos
közvetlen környezetünk megismerése, a természetben lejátszódó folyamatok megértése. Hiszen csak ennek a tudásnak a birtokában tudjuk környezetünket megóvni, szebbé, lakhatóbbá tenni.
A tankönyv önmagában is elegendő a tanuláshoz, de munkátokhoz támogatást
nyújt a könyvhöz készült munkafüzet is.
Izgalmas felfedezéseket, jó tanulást!
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Segítség a könyv használatához
A tananyaghoz
kapcsolódó további
adatok és érdekességek.

Érdekes problémát felvető kérdés,
amelyre a leckében választ kapunk.

2013-ban így alakultak egy magyarországi város havi
középhőmérsékleti értékei:
Hónap I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
°C

–2 0

5 10 16 19 21 20 16 10 4

0

(Az adatokat nem kell megtanulnod.)

Mi a különbség a középhőmérséklet
és a hőingadozás között?
Kora délutántól egészen hajnalig
folyamatosan, de csak lassan csökken a hőmérséklet. Az üvegházhatás miatt a légkörből a hő
ugyanis nem szökik meg a vízgőz és a széndioxid hővisszatartó hatása miatt.

Az időjárás-jelentések egyik legfontosabb adata, hogy
milyen hőmérséklet várható a következő órákban,
napokban. A hőmérséklet ebben az esetben a levegő
hőmérsékletét jelenti Celsius-fokban (°C).
A nap során a hőmérséklet folyamatosan változik.
Napfelkelte után rendszerint emelkedni kezd, kora
délután a legmagasabb az értéke, majd lassan csökken. A lehűlés egészen a következő hajnalig tart,
amikor a napfelkeltével ismét fölfelé kezd kúszni a
hőmérő higanyszála (1. ábra).
°C
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

0
6
14
1. A hőmérséklet napi járása

óra
24

18

A megfigyelőállomásokon naponta négyszer, 1, 7, 13
és 19 órakor olvassák le a hőmérőket. Egy áprilisi
napon a következő értékeket mérték:
1 óra

7 óra

13 óra

19 óra

–1°C

2 °C

11 °C

4 °C

Egy nyugodt, derült napon mérd meg óránként a
levegő hőmérsékletét! A hőmérőt 1,5-2 m magasságba helyezd el egy olyan helyen, ahol nem éri
közvetlen napsütés. Jegyezd föl az adatokat, és
ábrázold grafikonon az eredményt!

A napsugarak délben érik, melegítik legnagyobb mértékben a felszínt, mégis egy-két órával ezután mérjük
a legmagasabb napi hőmérsékletet. A jelenség azzal
magyarázható, hogy a levegő a földfelszín közvetítésével, alulról melegszik fel. Így egy kis idő szükséges ahhoz,
hogy a felmelegedett felszín átadja a hőt a levegőnek.

A hónapok középhőmérsékletéből megállapíthatjuk
azt is, melyik volt a vizsgált év legmelegebb és leghidegebb hónapja. A 2013. év adatai alátámasztják azt
a megfigyelést, hogy hazánkban általában a leghidegebb hónap a január, a legmelegebb pedig a július.
Példánkban az évi közepes hőingadozás értéke
23 °C volt.

MEGHATÁROZÁS
A legmelegebb és a leghidegebb hónap középhőmérsékletének különbsége adja az évi közepes
hőingadozást.

Adjuk össze a mért hőmérsékleti értékeket,
majd az összeget osszuk el a mérések számával!
Ezzel meghatározzuk a napi középhőmérsékletet,
amely példánkban 4 °C.

A megfigyelőállomásokon a levegő hőmérsékletét
1,5-2 m magasságban elhelyezett hőmérőkkel, árnyékban mérik.

A mért adatokból azt is kiszámolhatjuk, hány °C volt
a különbség a legmagasabb és a legalacsonyabb
hőmérséklet között. Így megkapjuk a napi hőingadozást, amely példánkban 12 °C.

Az eddigiek alapján tudjuk, hogy a talaj közelében egészen más hőmérsékletet mérhetünk
a földfelszín felmelegedése miatt.

MEGHATÁROZÁS

Próbáld ki!

A táblázat adataiból kiszámítható, hogy abban az évben 10 °C volt az évi középhőmérséklet. Ez az érték
megfelel a sokévi átlagnak, vagyis nem volt sem túl
hideg, sem túl meleg a megszokotthoz képest.

A napi középhőmérséklet az egy nap alatt
mért hőmérsékleti értékek átlaga. A nap során
mért legmagasabb és legalacsonyabb hőmérséklet
különbsége a napi hőingadozás.

A megfigyelőállomásokon a hónap minden egyes napján kiszámolják a napi középhőmérsékletet. Ezek
összegét elosztják a hónap napjainak számával,
és megkapják a havi középhőmérsékletet. A havi
középhőmérsékletek átlaga pedig az évi középhőmérséklet.

km
–56 °C

12
11

–49,9 °C

10
9
8

Tapasztalatból azt is
tudjuk, hogy a hegyvidéken általában hűvösebb van, mint az alföldön. A légkör hőmérséklete a magassággal
is változik. Minél feljebb haladunk a légkörben, annál alacsonyabb
a hőmérséklet (2. ábra).

7
6
5

–17,5 °C

4
3
–2,0 °C

2
1

8,5 °C
felszín

15 °C

2. A légkör hőmérsékletének
változása a tengerszint feletti
magassággal

A leckében szereplő
tananyag lényege.

A levegő hőmérsékletének változása a gazdasági élet
szinte minden területén érezteti hatását. Épületeink
hőszigetelése fontos, így télen kevesebbet kell költeni
a fűtésre, a nyári forróságot pedig csak később veszik
át az épület falai.
A termesztett növények közül csak azok honosodtak
meg hazánkban, amelyek számára a növekedés időszakában biztosított a megfelelő hőmennyiség. Az
ország különböző tájai az eltérő évi középhőmérséklet
miatt más-más növény termesztéséről váltak híressé.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
A hőmérséklet változásában napi és évi szabályszerűségeket figyelhetünk meg. Egy
adott időszak (nap, hónap, év) jellemzésére jól
használható a középhőmérséklet, a napi és az
évi közepes hőingadozás. A légkör hőmérséklete
változik a magassággal. A légkör felsőbb rétegeiben egyre alacsonyabb a hőmérséklet.

ÚJ FOGALMAK
napi középhőmérséklet, napi hőingadozás,
évi középhőmérséklet, évi közepes
hőingadozás

1. Hogyan határozzuk meg a napi, a havi és az évi
középhőmérsékletet?
2. Egy késő őszi napon a megfigyelőállomáson a
következő adatokat mérték:
1 óra
–5 °C

13 óra
8 °C

19 óra
2 °C

Mekkora volt a napi középhőmérséklet?
3. Hogyan számolnád ki a napi középhőmérsékletet, ha egyszer elfelejtetted megnézni a hőmérőt,
és csak három értéket mértél a kérdéses napon?
4. Hogyan határozzuk meg a napi hőingadozást,
illetve az évi közepes hőingadozást?
5. Egy nyári napon a legalacsonyabb hőmérsékletet, 10 °C-ot reggel 6 órakor mérték, a legmelegebbet, 29 °C-ot pedig 14 órakor. Mit tudsz kiszámolni a két adatból?
6. Hogyan változik a légkör hőmérséklete
a magassággal? A 2. ábra segítségével
válaszolj!

78

Akár otthon is
elvégezhető
kísérlet,
megfigyelés.

7 óra
–2 °C

79

A fogalmak meghatározására színes
tónus hívja fel
a figyelmet.

A fontos
kifejezéseket
vastag betű
emeli ki.

A felkészültséget
ellenőrző kérdések.

A leckében
szereplő
új fogalmak.
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Az anyagok világa
A körülöttünk lévő élettelen és élő világot, így testünket is különféle anyagok
építik fel. Éppen ezért az anyagok tulajdonságainak, változásainak megfigyelése
nélkülözhetetlen a természeti jelenségek, az élőlények titkainak megfejtéséhez.
Különben nem értenénk, miért alakulnak ki a felhők az égen, mi okozza a villámlást, a mennydörgést vagy a vulkánkitörést. Nem tudnánk, miért olvad meg a jég,
miért párolog el a víz a pohárból, és miért lesz párás a fürdőszoba ablaka, ha meleg vízben fürdünk. Miért törik össze a pohár, ha leejtjük a földre? Miért sérülnek
meg az autók, ha összeütköznek? De nem értenénk azt sem, miért különböznek
a növények és az állatok életfeltételei? Miért nélkülözhetetlen a növényeknek a
napfény? Miért különböznek a növények és az állatok tápanyagai?
Nem vitás, nagyon fontos, hogy ezekre a kérdésekre választ kapjunk. Ha ismerjük a villámlás természetét, tudunk védekezni ellene, például villámhárítóval.
A vulkánkitörést nem tudjuk megelőzni, de az előjelekből megbecsülhetjük a kitörés időpontját és erősségét. Így az ott élő emberek idejében elmenekülhetnek a
veszély elől. Az ütközések sajátosságainak ismeretében a mérnökök biztonságosabb autókat tervezhetnek. Végül, de nem utolsó sorban a növények, az állatok és
az ember életműködéseinek megismerése nélkülözhetetlen például a mezőgazdaságban vagy a gyógyításban.
Kérdéseinkre akkor kaphatunk választ, ha megfigyeljük a jelenségeket, majd
megpróbáljuk kideríteni az okait. Bizonyos jelenségeket, változásokat magunk is
előidézhetünk, vagyis kísérleteket végezhetünk. Megfigyeléseinkről, kísérleteink
eredményeiről feljegyzéseket készíthetünk. Végül megpróbálhatunk magyarázatot
találni a vizsgált jelenségekre. Elődeinknek köszönhetően nagyon sok jelenséget
már elég jól ismerünk. Érdemes azonban ezeket nekünk is újra szemügyre venni.
A megfigyelés, a kísérletezés megkönnyíti a tanulást, a jelenségek és a szabályszerűségek megértését.
Könyvünkben számos olyan kísérlettel találkozol majd, amelyeket otthon is
elvégezhetsz, egyszerű, a háztartásban is előforduló eszközökkel. Mielőtt munkához látnál, mindig olvasd el figyelmesen a feladatot! Ezek a kísérletek veszélytelenek, de ha például melegítened kell valamit, kérd egy felnőtt segítségét, semmiképpen se dolgozz egyedül! Megfigyeléseidről készíts feljegyzést! Röviden próbáld
megfogalmazni a vizsgált jelenség magyarázatát is.

I.

Az anyagi világ megismerésével a természettudományok foglalkoznak.
A kémia az anyagokat felépítő részecskéket és azok változásait vizsgálja.
A fizika az anyagok nagyobb halmazait, azok kölcsönhatásait kutatja.
A biológia az élőlények testfelépítésének és életműködéseinek vizsgálatával foglalkozik. A geológia a földtan tudománya, amely a földfelszín öszszetételét, kialakulását kutatja.
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Az anyagok jellemzése
1.

Igaz-e, hogy a víz folyékony halmazállapotú
anyag?

konyhasó

Az anyagok tulajdonságai
Élettelen és élő környezetünket nagyon sokféle anyag építi fel.
Hogyan tudjuk ezeket megkülönböztetni egymástól? Milyen
jellemző tulajdonságaik vannak? Képzeld el, hogy ott állsz a
konyhában, és porcukrot szeretnél tenni a süteményedre!
A dobozokról azonban lekopott a felirat. Nem tudod, melyik
dobozban van a porcukor, melyikben az ételsűrítésre használható keményítő, melyikben a csípős fehérbors. Gondold végig,
mit teszel!
Az anyagok tulajdonságait sokféleképpen vizsgálhatjuk.
Legegyszerűbb, ha először szemügyre vesszük őket. Az alábbi
felvételeken (1–3. ábra) különböző anyagokról készült képeket látsz. Milyen – szemmel megfigyelhető – tulajdonságaik
vannak?

szén

keményítő

1. Szilárd anyagok

levegő

klórgáz

Az anyagokat csoportosíthatjuk halmazállapotuk alapján.
Háromféle halmazállapotot különböztetünk meg. Ismerünk
szilárd, folyékony és gáz-halmazállapotú anyagokat.
2. Légnemű anyagok

A képeken látható anyagok közül szilárd halmazállapotú a
szén, a konyhasó és a keményítő. Folyékony a víz, az étolaj, az
ecet és a tinta. Végül a levegő és a klór a gázok közé tartozik.
Az anyagok másik jellemző tulajdonsága a szín. Színük alapján
megkülönböztethetjük például a szenet a konyhasótól, az étolajat a tintától, a levegőt pedig a klórgáztól.
A következő szempont lehet, hogy a vizsgált anyagnak van-e
valamilyen szaga vagy illata. A felsorolt anyagok közül csak az
ecetnek és a klórgáznak van jellegzetes szaga. A többinek
nincs, ezek tehát szagtalanok.
Az anyagokat elkülöníthetjük vízben való oldódásuk alapján
is. A konyhasó vízben jól oldódik, míg a keményítő és a szén
nem. A tinta és az ecet elkeveredik a vízzel, de az étolaj nem.

étolaj

ecet

tinta

víz

3. Folyadékok
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Foglaljuk össze a vizsgált anyagok tulajdonságait egy táblázatban!
Szén

Konyhasó Keményítő

Víz

Ecet

Étolaj

Tinta

Levegő

Klórgáz

gáz

gáz

Halmazállapot

szilárd

szilárd

szilárd

folyékony folyékony folyékony folyékony

Szín

fekete

fehér

fehér

színtelen

színtelen

sárgás

kék

színtelen

sárgászöld

Szag

nincs

nincs

nincs

nincs

szúrós

enyhe

enyhe

nincs

szúrós

Oldódás
vízben

nem

jól

hideg vízben nem

—

jól

nem

jól

gyengén

közepesen

A táblázatból jól látható, hogy az anyagokat csak
akkor különböztethetjük meg egymástól, ha
több tulajdonságukat is megvizsgáljuk. Hiszen a
konyhasó és a keményítő a felsoroltak közül csak
egyetlen tulajdonságukban különböznek. Halmazállapotuk, színük és szaguk alapján nem különböztethetők meg egymástól. Ugyanez a helyzet a víz és az ecet
esetében is.
Tapasztalatból tudjuk, hogy egy anyag mind a
három halmazállapotban előfordulhat. Gondoljunk csak a vízre (4. ábra)! Ha lehűtjük, megfagy és
jéggé alakul. A jég nem más, mint szilárd halmazállapotú víz. Amikor a jeget melegítjük, megolvad, folyékony halmazállapotú víz lesz. A vizet tovább melegítve a folyadék párologni, gőzölögni kezd. A vízgőz a
víz légnemű halmazállapota.

vízgőz

4. A víz három
halmazállapota
Az üveglappal letakart
főzőpohárban a víz
mindhárom halmazállapotban jelen van.

Mindennapi életünkben leggyakrabban a víz
halmazállapot-változásaival találkozhatunk,
de szép számmal ismerünk más példákat is. Szobahőmérsékleten a vas
szilárd halmazállapotú, de magas
hőmérsékleten meglágyul, megolvad. A vaskohókban megolvasztják a vasat, hogy különböző tárgyakat készítsenek belőle (5. ábra).
A fémek közül elég alacsony hőmérsékleten olvad meg például a
forrasztóón és az ólom.
5. Vaskohó

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
Az anyagokat halmazállapotuk, színük,
szaguk, oldódásuk alapján jellemezhetjük,
különböztethetjük meg egymástól. Egy anyag
halmazállapota a körülményektől függően szilárd, folyékony vagy légnemű lehet.

jég

folyékony víz

Az anyagok halmazállapota nem állandó, hanem
a körülményektől, például a hőmérséklettől függ.
Amikor egy anyag halmazállapotáról beszélünk,
vagyis azt mondjuk, hogy a víz folyékony, a vas szilárd, akkor ezt úgy értjük, hogy szobahőmérsékleten milyen az adott anyag halmazállapota. A szobahőmérséklet 20 °C-ot jelent.

1. Sorolj fel néhány olyan tulajdonságot, amelyekkel jellemezhetjük az anyagokat! Keress az említetteken kívül más sajátságokat is!
2. Hasonlítsd össze a konyhasót és a keményítőt!
Miben hasonlít a két anyag egymásra? Miben
különböznek?
3. Tervezz kísérletet arra, hogyan különbözteted
meg egymástól a keményítőt és a porcukrot!
Nem kóstolhatod meg az anyagokat!
4. Foglald össze a víz halmazállapot-változásait!
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Az anyagok összetétele
2.

Miért képződik vízkő a vízforraló belsejében?

Az anyagok vizsgálatánál fontos tudnunk, hogy milyen részekből, összetevőkből állnak. Gyakran
emlegetjük például a vizet, de mit is értünk alatta?
Hiszen egyaránt víznek nevezzük a csapvizet, a tengervizet, a folyók és patakok vizét, valamint az üzletekben kapható „desztillált” vizet.
Vizsgáljuk meg ezek közül a csapvíz és a desztillált
víz tulajdonságait! A csapvíz és a desztillált víz is folyékony, színtelen anyag. Mindkettő szagtalan.
A csapvíz kellemes ízű, frissítő hatású. A desztillált víz
ízetlen. A két anyag tulajdonságai ebben tehát eltérnek egymástól. De mi lehet ennek a magyarázata?
Mi történik, ha melegítjük a két anyagot?
A desztillált víz melegítés hatására nyomtalanul
elpárolog az edényből. A csapvíz forralása után fehér
bevonat keletkezik az edény falán (1. ábra). Ez a bevonat a vízkő. A vízkövet különféle szilárd anyagok
alkotják.
Ezzel az egyszerű kísérlettel bebizonyítottuk, hogy a
csapvíz és a desztillált víz összetétele eltér egymástól. A desztillált víz egyforma, apró, szabad szemmel nem látható részecskékből épül fel. A csapvízben
a vízrészecskék mellett másfajta anyagok is

1. A desztillált vizes
és a csapvizes edény
melegítés után
A desztillált víz
nyomtalanul
elpárolog az
edényből. A csapvíz
elpárolgása után
fehér bevonat, vízkő
marad az edény
falán.

vízkő

Ha az anyagok részecskéit színes
gyöngyöknek képzeljük, akkor az
egynemű anyagokban csak egyforma színű és méretű gyöngyök vannak. A keverékekben a gyöngyszemek eltérő
színűek és nagyságúak.

vannak. Ezeket összefoglaló néven ásványi sóknak nevezzük. Az ásványi sók adják az ivóvíz kellemes
ízét. Melegítés hatására a vízrészecskék elpárolognak
az edényből, az ásványi sók részecskéi pedig az edényben maradnak (2. ábra). A desztillált víz egynemű
anyag, mert csak vízrészecskék találhatók benne.
A csapvíz keverék, mert különféle részecskék alkotják.

vízrészecskék
ásványi
sók

a víz
elpárologtatása

vízkő

2. A csapvíz összetételének vizsgálata. A csapvíz keverék,
mert a vízrészecskéken kívül más anyagokat is tartalmaz.

MEGHATÁROZÁS
Az egynemű anyagokat azonos részecskék alkotják,
a keverékekben többféle részecskék találhatók.

A desztillált vizet lepárlással, idegen szóval
desztillációval állítják elő (3. ábra). A lepárló
készülékben felforralják a vizet, és a képződő
vízgőzt lehűtik. A lecsapódó, folyékonnyá váló
vízgőz csak vízrészecskéket tartalmaz, tehát egynemű anyag.

3. Egyszerű
laboratóriumi
lepárlókészülék
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A csapvíz párolgása után visszamaradó vízkőnek káros hatásai lehetnek. A háztartási gépek (például mosógép, kávéfőző) fűtőszálára rakódva csökkenti a melegítő hatást.
A vízkő szemcséi eltömik a zuhanyrózsa nyílásait, a gőzölős
vasaló fúvókáit. A fürdőkádban, mosdóban, WC-kagylóban
kialakuló vízkőrétegen könnyebben megtelepednek a baktériumok, mint a sima felszínen. Ezért használati tárgyainkat rendszeresen meg kell tisztítani a vízkőtől.

Szilárd anyagok is alkothatnak keveréket.
A konyhasó és a háztartási keményítő egynemű anyagok. Ha összekeverünk egymással egy kiskanál sót és
egy kiskanál keményítőt, keveréket kapunk. Szét
tudjuk-e választani egymástól a két anyagot? Tervezzünk erre egy kísérletet!
Korábban láttuk már, hogy a két anyag egy fontos
tulajdonságában eltér egymástól. A konyhasó jól
oldódik vízben, a keményítő nem oldódik. Ezt a különbséget használhatjuk ki a két anyag szétválasztására.
Egyszerűen vizet adunk a keverékhez, és egy kanállal
alaposan összekeverjük. Ezután tölcsér és szűrőpapír
segítségével átszűrjük a pohár tartalmát (4. ábra). A szűrőpapíron fennmarad a keményítő, a sós víz pedig
átfolyik rajta. A sós vízből forralással elpárologtathatjuk a vizet. Az edény alján ott marad a konyhasó. A keverék alkotórészeit tehát szétválasztottuk egymástól.

4. A keményítő és a
konyhasó
keverékének
szétválasztása
szűréssel
Ha a lombikban levő
sós vizet felforraljuk, a
víz elpárolog belőle, és
az edény falára
sókristályok válnak ki.

keményítő
+ konyhasó
+ víz

Hogyan tudnánk elválasztani egymástól a konyhasó
és a vaspor keverékét? Alkalmazhatnánk az előző
módszert, hiszen a konyhasó oldódik vízben, a vas
pedig nem, de van egyszerűbb megoldás is. A vas különleges tulajdonsága, hogy mágnesezhető. Tegyük
egy papírlapra a keveréket, és egy irányban húzogassuk alatta a mágnest (5. ábra)! A vasport a mágnes
„kihúzza” a keverékből. A két anyagot ezzel elválasztottuk egymástól.
konyhasó és vaspor
keveréke

vaspor

konyhasó

5. Konyhasó és vaspor szétválasztása mágnessel
Ha a papír alatt egy irányban húzogatjuk a mágnest,
a konyhasó és a vaspor szétválik egymástól.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
Az anyagok összetételük alapján lehetnek
egyneműek és keverékek. Az egynemű anyagok csak egyféle részecskéből épülnek fel. A keverékekben többféle részecske is található.
A keverékek alkotórészei szétválaszthatók egymástól. A szétválasztás alapja az alkotórészek
eltérő tulajdonsága, például az oldódás, a mágnesezhetőség stb.

keményítő

ÚJ FOGALMAK
egynemű anyag, keverék
konyhasó
vízben
oldva

Próbáld ki!
Bármilyen hihetetlen, a víz és a festékrészecskék is elválaszthatók egymástól. Helyezz egy
tölcsérbe szűrőpapírt, és tegyél bele szénport
(úgynevezett aktív szenet) körülbelül 2 cm magasságban! A tölcsért állítsd egy tiszta üvegedénybe! Cseppents két csepp kék tintát egy pohárba!
Adj hozzá fél deciliter vizet, keverd össze, majd
lassan öntsd rá a kék színű folyadékot a szénre!
Mit tapasztalsz?

1. Hogyan csoportosítjuk összetételük szerint az
anyagokat?
2. Mi jellemző az egynemű anyagokra?
3. Milyen anyagokat nevezünk keveréknek?
4. Egynemű anyag vagy keverék-e a tengervíz?
Miért?
5. Hogyan választható szét egymástól a keményítő
és a konyhasó keveréke?
6. Tervezz kísérletet a homok és a kristálycukor keverékének szétválasztására!
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Az anyagok halmazállapota
3.

Miért „hízik meg” az ásványvízzel telt
műanyag palack, ha hosszú időre betesszük
a mélyhűtőbe?

Az anyagok a körülményektől függően mindhárom
halmazállapotban előfordulhatnak. Lehetnek szilárdak, folyékonyak vagy légneműek.

folyékony víz

lecsapódó
pára

jég

Olvadás
Vizsgáljuk meg alaposabban a víz halmazállapotának
változását! Tegyünk egy hőálló üvegedénybe jeget,
majd óvatosan melegítsük az edényt. Hamarosan
észrevesszük, hogy melegítés hatására a jég olvadni
kezd, cseppfolyóssá válik.

MEGHATÁROZÁS
Az olvadás az a folyamat, amikor egy szilárd
halmazállapotú anyag cseppfolyóssá alakul.

Párolgás, lecsapódás
Melegítsük tovább a vizet, a jég elolvadása után is, és
helyezzünk egy üveglapot az edény szája fölé! Az üveglapon hamarosan vízcseppek jelennek meg (2. ábra).
Ezt azzal magyarázhatjuk, hogy melegítés hatására
a folyékony halmazállapotú víz egy része légneművé alakul, elpárolog. A vízrészecskék kilépnek a
folyadék felszínéről. Elkeverednek a levegő részecskéivel, vízgőzt, párát alkotnak. Amikor elérik a hideg
üveglapot, lehűlnek, és ismét cseppfolyóssá válnak, más szóval lecsapódnak.

MEGHATÁROZÁS
A párolgás az a folyamat, amikor egy folyékony
halmazállapotú anyag felülete légneművé alakul.
A lecsapódás ezzel ellentétes változás, egy légnemű anyag folyékonnyá válása.

a)

b)

2. A víz halmazállapot-változásai
A szilárd halmazállapotú jég (a) hő hatására cseppfolyóssá,
majd légneművé válik (b).

Próbáld ki!
Egy kis darab vattára tégy körömlakk lemosására
használt acetont! Kend rá a körmödre! Amikor
az aceton párolog a körmödről, hideget érzel. Ez
azt bizonyítja, hogy az anyagok a párolgásukhoz szükséges hőt a környezetükből veszik
fel. A gyorsan párolgó aceton a körmödtől vonja
el a hőt, vagyis lehűti. Ezért hűti testünket a párolgó verejték is, amikor meleg időben megizzadunk.

A párolgás minden hőmérsékleten bekövetkezik. Ha egy pohár vizet az asztalon
felejtünk, pár nap múlva eltűnik a pohárból a víz. A párolgáshoz szükséges hő
a környezetből származik. Az anyagok között vannak olyanok, amelyek könnyen párolognak, azaz illékonyak. Ilyen például a körömlakk lemosására használt
aceton, illetve a benzin.
A földfelszínről, a tengerekből, a tavakból napsugárzás hatására vízgőz kerül a levegőbe. Amikor a vízgőz
hidegebb levegőrétegbe jut, kicsapódik. Így keletkeznek a felhők. A reggeli harmatot a lehűlő, párás levegőből kicsapódó víz hozza létre.
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Forrás
Ha még tovább melegítjük a vizet, apró, vízgőzből
álló buborékok jelennek meg az edény falánál,
majd a folyadék belsejében is. Melegítés hatására a
részecskék már a folyadék belsejében is gőzzé alakulnak. Más szóval a víz forrni kezd.

MEGHATÁROZÁS

Végezzük el a kísérletet vízzel is! Egy színültig töltött
orvosságos üveget szorosan
zárjunk le egy kupakkal, és
tegyük mélyhűtőbe! Amikor kivesszük az üveget a
mélyhűtőből, azt látjuk,
hogy elrepedt a fala. A víz
térfogata fagyás közben
tehát nő. (5. ábra).

5. A víz fagyása a térfogat növekedésével
jár. A képződő jég
szétfeszíti az üveget.

A forrás az a folyamat, amikor a folyadék belsejében is megindul a párolgás, a buborékok képződése.
Mivel a víz térfogata fagyás közben megnő,
a téli hidegben könnyen szétfagyhatnak
a vízvezetékek is. Ezért kell vízteleníteni
a fagyveszélyes helyeken levő csöveket.

Fagyás
Az előző kísérletben láttuk, hogy a párolgás mértéke függ a hőmérséklettől. Minél magasabb a hőmérséklet, annál gyorsabb a párolgás. De mi történik,
amikor hagyjuk lehűlni a forró vizet? Ha nem melegítjük tovább az edényt, hamarosan látjuk, hogy egyre több vízcsepp jelenik meg az üveglapon és az edény
falán. Alacsonyabb hőmérsékleten a vízrészecskék lecsapódnak. Ha betesszük az edényt a hűtőszekrény
mélyhűtőjébe, a folyékony halmazállapotú víz
megszilárdul, megfagy.

MEGHATÁROZÁS
A fagyás az a folyamat, amikor egy folyékony halmazállapotú anyag szilárd halmazállapotúvá alakul.

A fagyás jól megfigyelhető térfogatváltozással
jár. Olvasszunk fel egy kis darab viaszt, és töltsünk
meg vele egy kisebb edényt. Megszilárdulás után a
viasz felülete nem marad vízszintes. Közepén egy kis
mélyedés keletkezik (4. ábra). A viasz térfogata fagyás közben csökken.

4. A viasz fagyása
A viasz fagyása a térfogat csökkenésével jár.
A megszilárduló viasz
felszínén kis bemélyedés
alakul ki.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
Az anyagok halmazállapota háromféle lehet,
szilárd, folyékony és légnemű. A halmazállapot-változásokat az alábbi ábra foglalja össze:
párolgás,
forrás

olvadás
szilárd

folyékony
fagyás

légnemű
lecsapódás

A fagyás térfogatváltozással jár. A legtöbb anyag
térfogata fagyás közben csökken. A jég térfogata
viszont nagyobb, mint ugyanannyi folyékony vízé.

ÚJ FOGALMAK
olvadás, fagyás, párolgás, forrás, lecsapódás

1. Sorold fel a halmazállapot-változásokat!
2. Mit nevezünk fagyásnak?
3. Mit értünk az alatt, hogy a fagyás térfogatváltozással jár együtt?
4. Miért kell télen vízteleníteni a kerti csapot?
5. Mi az olvadás?
6. Mi a párolgás?
7. Hogyan függ a párolgás mértéke a hőmérséklettől?
8. Mi a különbség a párolgás és a forrás
között?
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Környezetünk anyagai:
a levegő
4.

Hogyan tudnád igazolni, hogy körülöttünk
nem légüres tér, hanem anyag, levegő van?

A levegőnek, mint minden más légnemű anyagnak,
nincs önálló alakja, részecskéi szabadon mozognak, kitöltik a rendelkezésükre álló teret.

A levegő kimutatása
Vegyünk egy nagyobb tálat vagy lábast, és öntsük tele
vízzel! Helyezzünk a víz felszínére szájával lefelé egy
poharat, és nyomjuk bele a vízbe! Azt tapasztaljuk,
hogy a pohárba nem jut be a víz. Ha a víz alatt lassan
félrefordítjuk a poharat, akkor a levegő egy nagy
buborék formájában távozik, és a pohár megtelik
vízzel.
A levegő anyagi természetét igazolja, hogy tömege van. Mérjünk le mérlegen egy üres léggömböt!
Jegyezzük fel a mérés eredményét! Ezután fújjuk fel a
léggömböt amennyire csak lehet, majd kössük be
a száját! Mérjük meg ismét a léggömböt! Hogyan változott a tömege? A mért adatokból határozzuk meg
a levegő tömegét!

A levegő nyomása
A gázokban a részecskék azért mozoghatnak
szabadon, mert távol vannak egymástól, sok közöttük az üres hely. Ezzel magyarázható, hogy a gázok összenyomhatók. Húzzuk ki egy fecskendő
dugattyúját, és ujjunkkal zárjuk le szorosan a fecskendő nyílását (1. ábra)! Amikor befelé toljuk a dugattyút,
a levegő kisebb teret tölt be, térfogata csökken. A dugattyú mozgatása közben azt tapasztaljuk, hogy egyre
nagyobb erőt kell kifejtenünk. A levegő egyre nagyobb
ellenállást fejt ki az összenyomással szemben. Úgy is
mondhatjuk, hogy a gázok nyomják a velük érint-

1. Kísérlet a gázok összenyomhatóságának bizonyítására
A fecskendőt kitöltő levegő könnyen összenyomható.
A fecskendő beosztásáról leolvasható a térfogatváltozás mértéke.

kező felületet, más szóval nyomásuk van. A fecskendőben a dugattyú befelé tolása miatt nő a levegő
nyomása. Ha elengedjük a dugattyút, de ujjunkat
változatlanul a fecskendő nyílásán tartjuk, akkor a
dugattyú visszatér eredeti helyzetébe. A fecskendőben
a levegő részecskéi ismét nagyobb teret tölthetnek ki,
emiatt csökken a levegő nyomása.
A levegő nyomása függ a hőmérséklettől is. Vágjunk
le egy darabot egy léggömbből! Befőttes gumi segítségével szorosan zárjunk le vele egy üres, pontosabban
levegővel telt poharat! Állítsuk a poharat forró vízbe,
és figyeljük meg, mi történik! Rövid idő múlva azt tapasztaljuk, hogy a gumihártya kidomborodik (2. ábra).
A forró víz hatására a pohárban felmelegedett a levegő, nagyobb nyomást gyakorolt a gumihártyára.

2. A gázok nyomása függ a hőmérséklettől. A forró vízbe
állított főzőpohárban a levegő felmelegszik. A levegő
nyomásának növekedését a gumihártya kidomborodása
jelzi. Mit gondolsz, mi történik, ha lehűl a víz?
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Azt, hogy a levegőnek nyomása van, a mindennapi
életben is gyakran tapasztaljuk. Szélcsendes időben
ugyan nem veszünk tudomást a körülöttünk levő levegő nyomásáról, a légnyomásról, de erős szélben
annál inkább. A szél nem más, mint nagy nyomással
áramló levegő.
De miért áramlanak a gázok? Miért kerekedik fel a
szél? Ha felfújunk egy léggömböt, majd hirtelen
elengedjük a száját, a levegő kiáramlik belőle. Ennek
oka, hogy a léggömbben nagyobb a levegő nyomása, mint a külső légnyomás. Ugyanígy a gázvezetékekben is nagyobb a földgáz nyomása, mint a külvilágban a levegőé. Ezért, ha kinyitjuk a csapot, a gáz
kifelé áramlik.
A gázok mindig a nagyobb nyomású hely felől
áramlanak a kisebb nyomású hely felé.

A levegő összetétele
Gyújtsunk meg egy viaszgyertyát, és fedjük le egy
tiszta üvegedénnyel! Az üveggel letakart gyertya egy
ideig tovább ég, az üveg falára korom rakódik, és
apró vízcseppek is megjelennek rajta. Kis idő múlva
a gyertya elalszik.
Ha óvatosan leemeljük a gyertyáról az üveget, és
megfordítjuk, azt látjuk, hogy sűrű, füstszerű anyag
gomolyog benne. A viasz égése során korom és víz,
valamint egy szén-dioxid nevű gáz képződik. Amikor
az üvegedényt megfogjuk, melegnek érezzük. Az
égést hőfelszabadulás kíséri.
Ismételjük meg az előző kísérletet, de úgy, hogy az égő
gyertyát állítsuk egy nagyobb üvegtálba, amelyben
tintával megszínesített víz van (3. ábra)! A víz elnyeli
az égés során keletkező szén-dioxidot. Fedjük le a

3. Az égést a levegő oxigénje táplálja. Az üvegedényben
a gyertya égésekor elfogy az oxigén, ezért a gyertya
elalszik.

gyertyát egy üvegből készült nagyobb mérőedénnyel.
Ügyeljünk arra, hogy a vízszint a tálban és a mérőedény szájánál egyforma legyen! Most is azt tapasztaljuk, hogy a gyertya egy idő után elalszik. Emellett
azt is látjuk, hogy a mérőedényben megemelkedik a
vízszint. A vízszint emelkedése arra utal, hogy az
edényben a levegő térfogata csökkent az égés során.
A gyertyával végzett kísérlet igazolja, hogy a levegőnek van olyan alkotórésze, amely szükséges az égéshez. A levegő tehát nem egynemű anyag, hanem
keverék. Az égéshez szükséges alkotórész az oxigén.
A levegő legnagyobb része nitrogén. A nitrogén
nem táplálja az égést, ezért alszik el a gyertya az
oxigén elfogyása után. A levegő az oxigén és a nitrogén mellett nagyon kis mennyiségben más anyagokat is tartalmaz, például szén-dioxidot, vízgőzt,
porszennyezést.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
A levegő gáz-halmazállapotú anyag, részecskéi szabadon mozognak, kitöltik a rendelkezésükre álló teret. A levegő egyik fontos jellemzője a légnyomás. A levegő nyomása függ a
hőmérséklettől. Magasabb hőmérsékleten, egy
zárt edényben a levegő nyomása nagyobb. A levegő a keverékek közé tartozik. Egyik összetevője az oxigén, ami táplálja az égést. Másik
alkotórésze a nitrogén. Ezek mellett a levegő kis
mennyiségben tartalmaz még például széndioxidot és porszennyeződést is.

ÚJ FOGALMAK
nyomás, légnyomás

1. Készítsd el a levegő „névjegyét”! Írd fel legfontosabb tulajdonságait!
2. Jellemezd a légnemű anyagokat!
3. Mit jelent az, hogy a levegőnek nyomása van?
4. Hogyan változik a levegő nyomása, ha csökkentjük a rendelkezésére álló teret? Miért?
5. Hogyan változik egy lezárt edényben
a levegő nyomása, ha melegítjük?
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Az égés
5.

Miért melegebb általában a testünk a külső
levegő hőmérsékleténél?

Az előző leckéből már tudjuk, hogy az égés olyan átalakulása az anyagoknak, amely oxigén jelenlétében
megy végbe. Az oxigén tehát az égés egyik feltétele.
Vannak-e más feltételei is a folyamatnak?
Hő hatására a fából készült hurkapálca meggyullad. Mártsuk a hurkapálca végét vízüvegoldatba,
és szárítsuk meg! Próbáljuk meggyújtani a hurkapálcát egy gyertya lángjával. Bármilyen furcsa, de nem
sikerül. A vízüveg nem tartozik az éghető anyagok
közé. Az égés másik feltétele tehát az éghető
anyag.

MEGHATÁROZÁS

Az égés feltétele az oxigén és az éghető anyag.
Az égést hőfelszabadulás kíséri.

Gyors égés és a lassú égés

olajba merített

levegőn tartott

1. A vaslemez rozsdásodása. A levegővel
érintkező vaslemez felületén vöröses színű
bevonat, rozsda képződött. Az olajban
tartott lemez nem érintkezett a levegő
oxigénjével, ezért felülete nem változott.

Ha egy gázégő lángjába vasreszeléket szórunk, azt
tapasztaljuk, hogy a vasreszelék erősen szikrázik, pillanatok alatt elég (2. ábra). A vas tehát fényjelenség
kíséretében, gyors égéssel is eléghet. A gyors égés
azonban csak megfelelően magas hőmérsékleten, az
úgynevezett gyulladási hőmérsékleten játszódik le.
A lassú égés alacsonyabb hőmérsékleten megy
végbe.

Amikor az égésről beszélünk, szinte biztos, hogy egy
égő farakásra, a gyertya vagy a gázégő lángjára gondolunk. Pedig az égést nem mindig kíséri fényjelenség.
Bármilyen meglepő, de égés a vas rozsdásodása is.
Csiszoljuk meg alaposan két vaslemez felületét! Mindkettőt tegyük egy-egy pohárba! Az egyiket hagyjuk
szabadon, a másikra pedig öntsünk annyi étolajat,
hogy az ellepje! Egy hét múlva vizsgáljuk meg a két
lemezt (1. ábra)!
Azt tapasztaljuk, hogy azon a lemezen, amelyik
érintkezett a levegővel, vörös színű bevonat, rozsda képződött. A rozsda egészen más szerkezetű,
mint a vas, kézzel nagyrészt ledörzsölhető a lemez
felületéről. Ha a másik lemezt kiemeljük az olajból, és
megvizsgáljuk a felszínét, nem látunk változást. Az
olaj alatt tartott vas nem rozsdásodott meg,
mivel nem érintkezett a levegő oxigénjével.

2. A vasreszelék szikrázó lánggal ég

MEGHATÁROZÁS
Az égésnek két formája van. Az anyag gyulladási
hőmérsékletén beinduló gyors égést fényjelenség
kíséri, a gyulladási hőmérséklet alatt történő lassú
égést nem.
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Ha egy vastárgyat magas hőmérsékletű
lánggal hegesztenek vagy géppel köszörülnek, erősen szikrázik. A fém felszínéről leváló vasszilánkok elérik a gyulladási
hőmérsékletet, és gyors égéssel elégnek.

A lassú égést hőfelszabadulás kíséri, ezért testünk melegebb a környezeténél. A lassú égés teszi
lehetővé, hogy mozogjunk, beszéljünk, egyszóval éljünk.

Szerencsére ritkán, de előfordul, hogy a
nyári forróságban kigyullad egy szénakazal. Belsejében ugyanis számtalan, szabad
szemmel nem látható élőlény található. A
bennük lejátszódó lassú égés hőt termel, ami a nyári
forróság miatt nem kerülhet leadásra. Sőt, a napsugárzás
még jobban melegíti a kazlat. Amikor a hőmérséklet eléri
a gyulladási hőmérsékletet, a kazal lángolni kezd. A veszélyt csökkenti, ha a kazlat rendszeresen átforgatják, szárítják. A száraz szénában az élőlények ugyanis
kevésbé szaporodnak, így kevesebb hőt termelnek.
3. Az izzó szilánkok súlyos sérüléseket okozhatnak, ezért
csak védőruhában és védőszemüvegben szabad dolgozni

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
Lassú égés az emberi testben
Az élő szervezetekben, így testünkben is lejátszódik lassú égés. Szervezetünkben a táplálékkal felvett
anyagok egy részét égetjük el. Az égéshez szükséges
oxigént a levegőből, légzéssel vesszük fel. A tápanyagok elégetése során szén-dioxid keletkezik, amit kilélegzünk. A lassú égés során képződő szén-dioxidot
egyszerű módszerrel ki is mutathatjuk.
Egy főzőpohárba öntsünk tiszta, átlátszó, meszes vizet!
Szívószálon keresztül fújjunk bele levegőt! A meszes
víz a kilélegzett levegőben levő szén-dioxid hatására megzavarosodik, fehéres színű lesz (4. ábra).

Az égés feltételei az oxigén, az éghető anyag
és a gyulladási hőmérséklet. Az égésnek két
formája van. A gyors égést fényjelenség kíséri.
A gyors égés feltétele a gyulladási hőmérséklet.
A lassú égés fényjelenség nélkül megy végbe. Az
élő szervezetekben lejátszódó lassú égés során
szén-dioxid képződik és hő szabadul fel.

ÚJ FOGALMAK
gyors égés, lassú égés, gyulladási
hőmérséklet

1. Mit nevezünk gyors égésnek, és milyen feltételei
vannak?
2. Mi a lassú égés? Melyek a feltételei?
3. Hogyan tudunk védekezni a vas rozsdásodása
ellen? Sorolj fel pár módszert! Mi a lényege
mindegyiknek?
4. Mivel tudod igazolni, hogy szervezetünkben
lassú égés történik?
5. Hogyan tudod kimutatni, hogy a kilélegzett levegőben szén-dioxid van?
6. Miben hasonló és miben különbözik egymástól a lassú és a gyors égés folyamata?
4. A meszes víz szén-dioxid hatására zavarossá,
fehéres színűvé válik
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Tűzvédelem és tűzoltás
6.

Miért rendelnek el nyáron tűzgyújtási
tilalmat?

A tűz hasznos segítőtársa az embernek. A téli hidegben meleget ad, sütünk, főzünk, esetleg világítunk
vele. Felhasználjuk a fémek megolvasztására, hegesztésére, és még sorolhatnánk tovább a példákat. De a
tűz súlyos sérüléseket és óriási károkat is okozhat
(1–2. ábra).

1. Égő
erdő

A megelőzés
A legfontosabb a tűzesetek megelőzése. A tűzzel
sohasem szabad játszani! Ha olyan feladatod van,
amihez tüzet kell gyújtanod, akkor mindig kérd felnőtt segítségét! Az éghető anyagok között vannak
olyanok, amelyek már alacsony hőmérsékleten meggyulladnak. A háztartásban is használatos anyagok
közül ilyen például az alkohol, a benzin, a körömlakklemosó, a festékek, egyes ragasztószerek, tisztítószerek stb. Ezeket a gyúlékony anyagokat szigorúan
tilos tűz közelében, nyílt láng mellett használni,
tárolni!
Sokszor nem tudjuk eldönteni egy anyagról, hogy
mennyire gyúlékony, ezért mindig el kell olvasni a
csomagolásán található használati utasítást. Sütés,
főzés során soha nem szabad túlságosan felforrósítani
az olajat vagy a zsírt, mert könnyen lángra lobbanhat.
Nagyon gyakran okoznak tüzet a hibás elektromos
berendezések, az elhasználódott villanyvezetékek. Az
elektromos hálózatot, elektromos készülékeket
ezért rendszeresen ellenőriztetni kell!
Ha a szabadban tüzet rakunk, akkor tilos a tüzet,
izzó parazsat magára hagyni, gondosan el kell oltani! Szárazság, aszály idején tűzgyújtási tilalmat
rendelnek el, hiszen a kiszáradt növényzet gyorsan
lángra kaphat.

2. A tűzesetek jelentős hányadát emberi
gondatlanság okozza
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