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  A FELADATOT LEÍRÓ ADATOK   

 
 
 

 

 

  

 

 
 
 

 

   

 

   

A-Kerettanterv gimnázium 9-10. évfolyamára: 

Az oldódás, az oldódás hőhatása, oldhatóság, 

telített, túltelített oldat. 

B-Kerettanterv gimnázium 9-10. évfolyamára: 

Az oldódás és kristályképződés; telített és 

telítetlen oldatok. Az oldáshő. 

Kerettanterv felnőttképzés esti tagozat, 9-12. 

évfolyamára: Az oldódás és a kristályképződés; 

telített és telítetlen oldatok. Az oldáshő. 

Évfolyam 

Kerettantervi  

kapcsolódás 

Ajánlott időráfordítás 

Szövegművelet - 

problématerület 

Cím 

9. évfolyam 

20 perc 

Szaknyelvhasználat, Szótár/lexikon használata 

Szövegtranszformáció, A nyelv logikai elemeinek 

helyes használata, Megoldások 

gondolatmenetének pontos megfogalmazása,  

Szöveg információinak kigyűjtése, 

csoportosítása, Kódváltás  

Bűvös melegítés 
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Vetítsük ki a kémiai kísérlet leírását tartalmazó szöveget, és tanári 

demonstrációs kísérletben vagy tanulókísérletben végezzük el az utasítások 

szerint. (Ha a kísérletet nem tudjuk elvégezni, videón is bemutathatjuk, lásd 

internetes források.) A tanulókkal együtt közösen állapítsuk meg a 

tapasztaltakat, és beszéljük meg a magyarázatot. 

Ezután a diákok az elvégzett kísérlet leírása és a tapasztalatok alapján készítsék 

el a fázisrajzokat. 

A következő lépésben párosával dolgozzanak a tanulók. Egy olyan szöveget kell 

értelmes, szakszerű magyar szöveggé alakítaniuk, amely a látott jelenséget 

értelmezi, de az eredeti angol szöveg egy internetes fordítóprogrammal lett 

lefordítva.  

Végül párhuzamot kell vonniuk a kísérlet és egy érdekes melegítőeszköz 

működése között (mi a hasonlóság a bűvös kézmelegítő működése és a látott 

kísérlet között?). Ehhez játsszuk le a megadott videoklipeket. Ahhoz, hogy 

párhuzamot vonjanak a két jelenség között, tisztázzuk, hogy milyen szempontok 

szerint érdemes összehasonlítást tenni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módszertani javaslat a tanároknak 
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Szöveg átalakítás megoldása: 

 

Túltelített oldat alakulhat ki, ha az oldott anyag az oldatban nem képes könnyen 

kristálygócokat alkotni. Mivel mindig ott alakul ki kristálygóc, ahol a 

kristályszerkezetre érvényes szabályos rend is kialakul, az oldott részecskék 

mozgásuk révén meghatározott sorrendben illeszkednek egymáshoz 

kristályszerkezetet hozva létre. Különböző anyagok számára különböző 

nehézségi fokú, hogy ezt a szabályos elrendezést elérjék. Egyes kristályos 

anyagok nagyon hosszú idő alatt képesek csak kristálygócokat létrehozni, ezért 

ezeknek az anyagoknak a túltelített oldata viszonylag stabil oldatnak néz ki. De 

általánosságban elmondható, hogy egy túltelített oldat instabil állapotban van, 

ha rezgésnek van kitéve vagy kristályszemcsét adunk az oldathoz, az oldatból 

kicsapódik az oldott anyag, míg telített oldattá nem válik, amely már egy stabil 

állapot. Ez azt mutatja, hogy a túltelített oldat nem olyan stabil, mint a telített 

oldat, de van egy bizonyos stabilitása. Ezért ezt az állapotot metastabil 

állapotnak is nevezik. 

 

 

 

 

Megoldások 


