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  A FELADATOT LEÍRÓ ADATOK   

 
 
 

 

 

  

 

 
 
 

 

   

 

   

A-kerettanterv ált. isk. 7-8. évf. számára: 

Gázok általános tulajdonságai: válogatás nélküli 
keveredés; folyadékok általános tulajdonságai: 

keveredés, diffúzió; kísérletek elemzése révén: 
a párolgás, oldódás, diffúzió kapcsolatának 

megértése a részecskemodellel. 
B-kerettanterv ált. isk. 7-8. évf. számára: 

A részecskeszemlélet elsajátítása; diffúziós 

kísérletek: pl. szagok, illatok terjedése a 
levegőben, színes anyag oldódása vízben. 

Kerettanterv felnőttképzés, esti tagozat, 5-8. 
évf. számára: 

Az oldódás és diffúzió értelmezése; a diffúzió 
magyarázata a részecskemodell alkalmazásával, 

példák keresése a diffúzió előfordulására. 

Évfolyam 

Kerettantervi  

kapcsolódás 

Ajánlott időráfordítás 

Szövegművelet - 

problématerület 

Cím 

7. évfolyam 

20 perc 

Hallott szöveg értése, Szövegtranszformáció 

Szaknyelvhasználat, a köznyelv és a szaknyelv 

különbözősége, Megoldások gondolatmenetének 

követhető, pontos megfogalmazása (lépések) 

A szöveg rejtett tartalma 

Hogyan terjed a szag és az illat? 



 

 

11. 

2 

 

 

 

Érdemes azzal kezdeni a témát, hogy a tanári asztalra kiteszünk valamilyen erős 

szagú anyagot (pl. ammóniaoldatot nyitott edényben), és azt kérjük a 

tanulóktól, hogy mindig az tegye fel a kezét, aki érzi a szagát. Azt tapasztaljuk, 

hogy először az asztal köze-lében lévők teszik fel a kezüket, utoljára pedig az 

asztaltól távol lévők. 

Hívjuk fel a tanulók figyelmét arra, hogy ezt a tapasztalatot fogjuk értelmezni. 

Ezután a szöveget kivetítjük és felolvassuk. Majd időt hagyunk a tanulóknak, 

hogy ők is egyszer végigolvashassák magukban. 

A szöveg a diffúzió jelenségét írja le hétköznapi példán keresztül szemléltetve. 

A tanulóknak észre kell venniük a párhuzamot egy hétköznapi cselekvés 

(táncolás) és egy szemmel nem látható jelenség (részecskék mozgása) között. 

A füstszemcsék elkeveredését a levegőben szintén össze kell hasonlítaniuk a 

tinta vízben való elkeveredésével (sőt, a kísérleti tapasztalatukkal). 

Ezután kivetítjük az ábrasort, mely a diffúziót mutatja be folyadéktérben (tinta 

elkeveredése). Azt kérjük a tanulóktól, hogy párosával beszéljék meg, mit mutat 

az ábrasor. 

Ezután oldják meg a feladatokat egyénileg, vagy párosával. 

 

 

 

 

A diffúzió olyan jelenség/reakció, melynek során az anyagi halmaz 

részecskéi/elektronjai állandóan/egy ideig és önkéntesen/külső behatásra 

elkeveredő mozgást végeznek 

Módszertani javaslat a tanároknak 

Megoldások 


