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  A FELADATOT LEÍRÓ ADATOK   

 
 
 

 

 

  

 

 
 
 

 

   

 

   

A-Kerettanterv általános iskola 7-8. 

évfolyamára: Miért kemény a gyémánt, és pu-

ha a grafit, ha mindkettő szénből van; gyémánt, 

grafit szerkezete, ebből adódó tulajdonságaik és 

felhasználásuk. 

B-Kerettanterv általános iskola 7-8. 

évfolyamára: Kőszén, grafit, gyémánt. 

Kerettanterv felnőttképzés 5-8. évfolyamára: A 

szén-dioxid képződése szén és oxigén 

reakciójával, a kémiai egyenlet alkalmazása. 

Évfolyam 

Kerettantervi  

kapcsolódás 

Ajánlott időráfordítás 

Szövegművelet - 

problématerület 

Cím 

8. évfolyam 

20 perc 

Szöveg tartalmának értelmezése, elemzése. 

Szöveg információinak (adatainak) kigyűjtése és 

csoportosítása. 

Megoldások gondolatmenetének követhető, 

pontos megfogalmazása (lépések) 

Kódváltás (szöveg alapján táblázat készítése) 

A furcsa pár 



 

 

15. 

2 

 

 

 

A tanulók először gondolják végig, hogyan érdemes egy összehasonlító 

táblázatot elkészíteni, ezt szolgálja az első feleletválasztós feladat. 

Ezután hangosan, érthetően olvassa fel a tanár a szöveget, és hallás alapján, 

egyénileg oldják meg a tanulók a második feleletválasztós feladatot. Kérdés, 

hogy hallás után mennyi információt tud a szöveg alapján megjegyezni a diák, 

illetve a saját eddigi ismereteit mennyire konstruktívan tudja mozgósítani. 

Ezután kiosztja a tanár a szöveget, és párokban dolgoznak tovább a diákok. Fel 

kell ismerniük a szövegen belül egy meghatározott kémiai tartalmat (nem 

tökéletes égésre vonatkozó információk), és ezt értelmezni kell az igaz-hamis 

feladat segítségével. A gyémánt égésével kapcsolatos kérdések megválaszolását 

is párban végzik. 

Legvégül egy olyan csoportosító feladatot oldanak meg a tanulók, amely segít a 

saját táblázat elkészítésében is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módszertani javaslat a tanároknak 
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1) A széntartalmú gyémánt szén-dioxiddá égett el a levegő oxigénjének 

jelenlétében. 

2) Ha nincs jelen a levegő oxigéntartalma, akkor égés sem játszódik le, így a 

gyémánttal nem történik sem-mi. 

3) A napsugarakat egy erős gyújtólencse fókuszába gyűjtötték. 

 

Táblázatkészítés lehetséges megoldása: 

 

Tulajdonságok Grafit Gyémánt 

Összetétel csak szénatomok csak szénatomok 

Anyagcsoport kémiai elem kémiai elem 

Halmazállapot (25 oC-

on és normál légköri 

nyomáson) 

szilárd szilárd 

Kristályszerkezet atomrács (rétegrács) atomrács 

Szín szürkés átlátszó 

Keménység puha nagy keménység 

Áramvezetés vezető szigetelő 

Égésének 

reakcióegyenlete 
C + O2 = CO2 C + O2 = CO2 

 

 

 

Megoldások 
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Elhangzó szöveg 

 

„A furcsa pár 

…A furcsa párosítás mindig jó poén – a furcsa párosítások a tudományban is 

mulatságosak vagy idegesítőek szoktak lenni. …A szénről lesz szó, egy 

különösen furcsa párral kapcsolatban. 

A szén egyike az ókoriak által ismert elemeknek. Kémiai tulajdonságai ugyanis 

olyanok, hogy szabadon előfordulhat a természetben, és lévén szilárd halmaz-

állapotú, könnyen felismerhető. Összesen kilenc ilyen elem van, és közülük csak 

kettő nemfémes: az egyik a szén, a másik a kén. 

A szén ténylegesen ásványként létezik, és kibányászható a földből. Egyik, 

kevésbé elterjedt formájában fekete, pikkelyes anyag, amelyet jelölésre lehet 

használni. Noha elég tömör ahhoz, hogy egy darabban maradjon, apró 

részecskék horzsolódnak le róla, ha végighúzzák valamilyen felületen. Ilyen 

széndarabokat használnak (agyaggal keverve) ceruzabélnek, s ezért kapta a 

grafit nevet az „írást” jelentő görög szóból. 

…A szén másik alakja, amely bizonyára feltűnt már őseinknek is, a korom, amely 

az égő fa vagy olaj füstjéből és gőzéből rakódik le. Azokból a szénrészecskékből 

áll, amelyek megmaradnak a gyúlékony, hidrogéntartalmú szerves vegyületek 

elégésekor, amikor a hidrogén olyan hevesen csap le az oxigénre, hogy a 

szénatomoknak néha már nem jut. Az első tinták úgy készültek, hogy kormot 

kevertek össze olajjal; a szén a titka tehát a tollnak és a ceruzának is.  

A szén mindezen formái feketék és törékenyek. A grafit szemmel láthatóan 

kristályos, a többi forma viszont nem. Mindazonáltal a faszén, a kőszén, a koksz 

és a korom egyaránt mikroszkopikus vagy még kisebb méretű kristályokból áll, 

és ezek minden esetben ugyanolyanok, mint a grafitéi. Jogos tehát, ha a 

feketeszén minden formáját a „grafit” gyűjtőnévbe foglaljuk össze.  
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…A vegyészek csak a XVIII. századra alakítottak ki világos elképzelést az 

elemekről, s csak ekkor fedezték föl, hogy a grafit elem, mert kizárólag 

szénatomokból áll. 

Most látszólag témát váltunk. Már az ősidők óta időnként találtak olyan 

kavicsokat, amelyek rendkívüli keménységükkel minden mástól különböztek. 

Nem lehetett megkarcolni őket semmivel: sem kővel, sem üveggel, sem a 

leghegyesebb fémeszközzel. Velük viszont minden mást meg lehetett karcolni. 

A görögök adamantosnak, „legyőzhetetlennek” nevezték őket, mert semmi sem 

hagyott nyomot rajtuk. …Az eredeti szó fokozatosan eltorzult, és diamond, 

gyémánt lett belőle. Így nevezzük ma őket, minden kavicsok legkeményebbjeit. 

A kémia kezdeti korszakában a vegyészekben heves vágy ébredt arra, hogy 

megismerjék az összetételét mindennek, a gyémántot is beleértve. A gyémánt 

azonban éppen „legyőzhetetlensége” miatt, kemény diónak bizonyult. Nem csak 

megkarcolni nem lehetett, hanem szinte egyetlen vegyszer sem hatott rá, és 

még a magas hőmérséklet is hidegen hagyta. 

…A toscanai nagyherceg, aki 1670-től 1723-ig uralkodott, történetesen 

vagyonos is volt, és a tudomány is érdekelte. Néhány érdeklődő tudóst 1695 

táján megajándékozott egy gyémánttal. A tudósok a gyémántot egy erős 

gyújtólencse fókuszába helyezték. Az összegyűjtött napsugarak magasabb 

hőmérsékletre hevítették a gyémántot, mint a kísérletezők ismerte bármilyen 

láng. És a gyémántnak nyoma veszett! 

Így szólt a jelentésük; természetesen erős kétkedés fogadta. …Nyolcvan év telt 

el, míg a kísérlet megismétlésére újra sor került. 1771-ben egy francia vegyész, 

Macquer (ejtsd: mekker) kerített egy hibátlan gyémántot, és 1000oC körüli 

hőmérsékletre hevítette. A gyémánt vörösen izzott, de körülötte mintha még 

fényesebb ragyogás látszott volna! A hőmérsékletet fenntartva, a gyémánt nem 

egészen egy óra alatt eltűnt. 

Valamilyen rejtélyes módon, hipp-hopp! – eltűnt a gyémánt, vagy pedig elégett? 

Mert ha úgy égett el, mint más anyagok, akkor az égéséhez levegő kellett.  
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Így hát egy Maillard nevű ékszerész mindenféle nem éghető anyagokba burkolta 

gyémántját, szorosan lezárta az egész rendszert, aztán fölhevítette annyira, 

hogy a gyémántnak el kellett volna tűnnie. Ezúttal azonban nem tűnt el. 

Következésképpen a gyémánt ugyanúgy elégett a levegőben, mint sok más 

anyag – feltéve, hogy eléggé felhevítették. 

…1773-ban Lavoisier (ejtsd: lávoázié), Macquer és még néhányan üvegbura 

alatt hevítették föl a gyémántot, hatalmas gyújtólencse segítségével. A gyémánt 

természetesen eltűnt, de oxidjának gőze ezúttal ott rekedt az üvegburában, és 

meg lehetett vizsgálni. Kiderült, hogy tulajdonságai ugyanolyanok, mint a faszén 

elégetéséből nyert szén-dioxidé…” 


