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26. óra 
 



 

 

 

A házi feladat 20/5.c) megoldása: 

Húzd alá az ásványvizekre használt azonos jelentésű kifejezéseket! 

buborékos, ízesített, szénsavas, oxigénnel dúsított, szén-dioxiddal dúsított 

 

 

 

A táblázatban a Szentkirályi ásványvíz sóösszetételében kimutatott ionok 

felsorolása növekvő sorrendben: 

 

 

Tömeg alapján: 21 mg/l Na+, 26 mg/l Mg2+, 63 mg/l Ca2+, 400 mg/l CO3
2- 

 

Anyagmennyiség alapján: 0,75 mol Na+, 1,083 mol Mg2+, 1,575 mol Ca2+, 

6,67 mol CO3
2- 

 

 

A Szentkirályi ásványvíz a fentiek alapján Na2CO3, MgCO3, CaCO3 

vegyületeket tartalmaz. 



Szorgalmi feladat 19/4.megoldása:  

 

Híres fürdők: 

 

Zalakaros Vize: Hévizes és Radioaktív Gyógyvíz. 

 Hévíz Vize: Hévizes és Radioaktív Gyógyvíz 

 Sárvár  Vize: Alkalikus Nátrium-Kloridos Gyógyvíz. 

 

 

 Híres ásványvíz lelőhelyek: 

 

Bükki Víz -- Bükk, Vas megye -- Alkalikus-Kalciumos Gyógyvíz. 

Natur Aqua -- Zalaszentgrót, Zala megye -- Egyszerű-Szénsavas Ásványvíz. 

Kékkúti Ásványvíz -- Kékkút, Veszprém megye -- Hidrogén-Karbonátos 

Ásványvíz. 
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RÉZBÁNYA   (SZÁSZAVINC, GEAMĂNA,  ROMÁNIA, 

ERDÉLY,  FEHÉR  MEGYE) 
 
 



ÁSVÁNYOK, KŐZETEK, ÉRCEK 

    Magyarország természeti szépségekben, 

értékekben gazdag, ugyanakkor nyersanyagokban,  

ércekben szegény. 

 

 

 

    A Föld mélye  számos olyan anyagot rejt, 

amelyek mindennapjainkban nélkülözhetetlenek. 
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RÉZBÁNYÁK A TÖRTÉNELMI MAGYARORSZÁGON 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://magyar-historia.blogspot.hu/2014/03/magyarorszag-foldrajza.html 
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1. FÖLDÜNKET SZILÁRD KÉREG VESZI KÖRÜL, 
AMELYET KÜLÖNBÖZŐ KŐZETEK ALKOTNAK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ng.hu/Fold/2009/02/Foldkereg_es_magma_uj_megkozelitesben 
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3. A MÉSZKŐ ÉS A DOLOMIT MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE (K4) 

A  mészkő és a dolomit nagyon hasonló összetételű. 

Próbáld kísérlettel megkülönböztetni őket! 

 

 

-     anyagok 

-     eszközök 

-     rajzos terv 

-     tapasztalat 

-     magyarázat 

 

balesetvédelmi rendszabályok 
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Kísérlet, munkafüzet 21.oldal 3. 

MI TÖRTÉNIK  A  MÉSZÉGETŐ  KEMENCÉBEN?  HOGYAN  OLTJÁK  A  MESZET? 

 

 
a) Kis mészkődarabot vagy tojáshéjat gázlángban hevítünk. 

     balesetvédelmi rendszabályok 

 

- anyagok  

- eszközök 

- rajzos terv 

- tapasztalat 

- magyarázat 
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Kísérlet, munkafüzet 21.oldal 3. 

 MI TÖRTÉNIK  A  MÉSZÉGETŐ  KEMENCÉBEN?  HOGYAN  OLTJÁK  A  MESZET?  

 

 
b. ) Milyennek érezzük a pohár alját? 

balesetvédelmi rendszabályok 

Megfigyelés: 

A mészoltás az energiaváltozás szempontjából 

……… reakció. 

 

- anyagok 

-  eszközök 

- rajzos terv 

- tapasztalat 

- magyarázat 
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Kísérlet, munkafüzet 21.oldal 3. 

 MI TÖRTÉNIK  A  MÉSZÉGETŐ  KEMENCÉBEN?  HOGYAN  OLTJÁK  A  MESZET?  

balesetvédelmi rendszabályok 

 

 

 

  
c)  Folytassuk a víz adagolását, amíg tejszerű oldatot kapunk! 

 

- anyagok 

- eszközök 

- rajzos terv 

- tapasztalat 

- magyarázat 
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A.)  KŐZET 
 

   - szerkezet:     ásványok együttese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gránit 

 

 
 

- szerkezet:     kristályos 

- tulajdonság: fagyálló 
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A.)  KŐZET 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gránit 
 

               - előfordulás:  a Föld legelterjedtebb, nagy  

                 tömegekben   előforduló kőzete 

 

 

               - felhasználás: 

                                                         

                                                        - díszítőkő, 

                                                        - épületburkolás,  

                                                        - szobrászat 
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GRÁNIT 
http://geology.com/rocks/granite.shtml 
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GRÁNIT 
http://geology.com/rocks/granite.shtml 

 

 

fehér, finom szemcsés gránit  
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GRÁNIT 
http://geology.com/rocks/granite.shtml 

 

 

fehér, finom szemcsés gránit nagyított képe  
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GRÁNIT 
http://geology.com/rocks/granite.shtml 

 

 

Pegmatit: nagy kristályokkal rendelkező gránit  
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B.)  ÁSVÁNY 
 

- szerkezet: meghatározott kémiai összetétel, egy részük  

kristályos  

 

 

-   tulajdonság: meghatározott 
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B.)  ÁSVÁNY 
 

- felhasználás: 

 

                     -  dísztárgyak, ékszerek 

                     -  ipar különböző ágai  

                     -  építkezések  
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C.) ÉRC 

 
- fémek nyersanyaga 

 

 

- ásványok, amelyekből a fémek gazdaságosan kinyerhetők 

- fémek felhasználása: 

 

                                 - használati eszközök 

                                 - közlekedési eszközök,  

                                 - szerszámok, gépek 

                                 - hidak, az épületek tartószerkezetei,  

                                 - elektromos áramot szállító távvezetékek 
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BAUXIT 

 http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/termeszetfoldrajz/kepek-az-asvanykincsekrol/bauxit 
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HEMATIT 

 http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/termeszetfoldrajz/kepek-az-asvanykincsekrol/hematit 
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LIMONIT 

 http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/termeszetfoldrajz/kepek-az-asvanykincsekrol/limonit 
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2. ÁSVÁNYKINCSEK, KŐZETEK (TK. 36. OLDAL): 
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4.) SZILIKÁTOK 

- kőzetalkotó ásványok többsége  

- a legelterjedtebb ásványok 

- a földkéreg anyagának mintegy 75%-a 

- a legfontosabb kőzetalkotók:  

 

-  kvarc 

-  homok  

-  agyag 
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A.) KVARC 
http://asvanytan.nyf.hu/node/121 

http://www.fabreminerals.com/LargePhoto.php?FILE=specimens/s_imagesH7/TD56H7r.jpg&CODE=TD56H7&NAME=Quartz%20(Amethyst)%20with%20Sphalerite%20and%20Pyrite&LANG=EN 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/kemia/szervetlen-kemia/a-szilicium-es-nehany-fontos-vegyulete/a-szilicium-es-a-kvarc-fizikai-tulajdonsagai-szerkezete 

 

- kvarc 

A szilícium egyik legismertebb vegyülete. A tiszta 

kvarc szilícium-dioxid (SiO2). 
 

 

 

 

http://asvanytan.nyf.hu/node/121
http://www.fabreminerals.com/LargePhoto.php?FILE=specimens/s_imagesH7/TD56H7r.jpg&CODE=TD56H7&NAME=Quartz (Amethyst) with Sphalerite and Pyrite&LANG=EN
http://www.fabreminerals.com/LargePhoto.php?FILE=specimens/s_imagesH7/TD56H7r.jpg&CODE=TD56H7&NAME=Quartz (Amethyst) with Sphalerite and Pyrite&LANG=EN
http://www.fabreminerals.com/LargePhoto.php?FILE=specimens/s_imagesH7/TD56H7r.jpg&CODE=TD56H7&NAME=Quartz (Amethyst) with Sphalerite and Pyrite&LANG=EN
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/kemia/szervetlen-kemia/a-szilicium-es-nehany-fontos-vegyulete/a-szilicium-es-a-kvarc-fizikai-tulajdonsagai-szerkezete
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/kemia/szervetlen-kemia/a-szilicium-es-nehany-fontos-vegyulete/a-szilicium-es-a-kvarc-fizikai-tulajdonsagai-szerkezete
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/kemia/szervetlen-kemia/a-szilicium-es-nehany-fontos-vegyulete/a-szilicium-es-a-kvarc-fizikai-tulajdonsagai-szerkezete
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/kemia/szervetlen-kemia/a-szilicium-es-nehany-fontos-vegyulete/a-szilicium-es-a-kvarc-fizikai-tulajdonsagai-szerkezete
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/kemia/szervetlen-kemia/a-szilicium-es-nehany-fontos-vegyulete/a-szilicium-es-a-kvarc-fizikai-tulajdonsagai-szerkezete
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/kemia/szervetlen-kemia/a-szilicium-es-nehany-fontos-vegyulete/a-szilicium-es-a-kvarc-fizikai-tulajdonsagai-szerkezete
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/kemia/szervetlen-kemia/a-szilicium-es-nehany-fontos-vegyulete/a-szilicium-es-a-kvarc-fizikai-tulajdonsagai-szerkezete
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/kemia/szervetlen-kemia/a-szilicium-es-nehany-fontos-vegyulete/a-szilicium-es-a-kvarc-fizikai-tulajdonsagai-szerkezete
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/kemia/szervetlen-kemia/a-szilicium-es-nehany-fontos-vegyulete/a-szilicium-es-a-kvarc-fizikai-tulajdonsagai-szerkezete
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/kemia/szervetlen-kemia/a-szilicium-es-nehany-fontos-vegyulete/a-szilicium-es-a-kvarc-fizikai-tulajdonsagai-szerkezete
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/kemia/szervetlen-kemia/a-szilicium-es-nehany-fontos-vegyulete/a-szilicium-es-a-kvarc-fizikai-tulajdonsagai-szerkezete
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/kemia/szervetlen-kemia/a-szilicium-es-nehany-fontos-vegyulete/a-szilicium-es-a-kvarc-fizikai-tulajdonsagai-szerkezete
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/kemia/szervetlen-kemia/a-szilicium-es-nehany-fontos-vegyulete/a-szilicium-es-a-kvarc-fizikai-tulajdonsagai-szerkezete
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/kemia/szervetlen-kemia/a-szilicium-es-nehany-fontos-vegyulete/a-szilicium-es-a-kvarc-fizikai-tulajdonsagai-szerkezete
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/kemia/szervetlen-kemia/a-szilicium-es-nehany-fontos-vegyulete/a-szilicium-es-a-kvarc-fizikai-tulajdonsagai-szerkezete
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/kemia/szervetlen-kemia/a-szilicium-es-nehany-fontos-vegyulete/a-szilicium-es-a-kvarc-fizikai-tulajdonsagai-szerkezete
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/kemia/szervetlen-kemia/a-szilicium-es-nehany-fontos-vegyulete/a-szilicium-es-a-kvarc-fizikai-tulajdonsagai-szerkezete
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/kemia/szervetlen-kemia/a-szilicium-es-nehany-fontos-vegyulete/a-szilicium-es-a-kvarc-fizikai-tulajdonsagai-szerkezete
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/kemia/szervetlen-kemia/a-szilicium-es-nehany-fontos-vegyulete/a-szilicium-es-a-kvarc-fizikai-tulajdonsagai-szerkezete
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/kemia/szervetlen-kemia/a-szilicium-es-nehany-fontos-vegyulete/a-szilicium-es-a-kvarc-fizikai-tulajdonsagai-szerkezete
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/kemia/szervetlen-kemia/a-szilicium-es-nehany-fontos-vegyulete/a-szilicium-es-a-kvarc-fizikai-tulajdonsagai-szerkezete
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/kemia/szervetlen-kemia/a-szilicium-es-nehany-fontos-vegyulete/a-szilicium-es-a-kvarc-fizikai-tulajdonsagai-szerkezete
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/kemia/szervetlen-kemia/a-szilicium-es-nehany-fontos-vegyulete/a-szilicium-es-a-kvarc-fizikai-tulajdonsagai-szerkezete
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/kemia/szervetlen-kemia/a-szilicium-es-nehany-fontos-vegyulete/a-szilicium-es-a-kvarc-fizikai-tulajdonsagai-szerkezete
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/kemia/szervetlen-kemia/a-szilicium-es-nehany-fontos-vegyulete/a-szilicium-es-a-kvarc-fizikai-tulajdonsagai-szerkezete
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/kemia/szervetlen-kemia/a-szilicium-es-nehany-fontos-vegyulete/a-szilicium-es-a-kvarc-fizikai-tulajdonsagai-szerkezete
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/kemia/szervetlen-kemia/a-szilicium-es-nehany-fontos-vegyulete/a-szilicium-es-a-kvarc-fizikai-tulajdonsagai-szerkezete
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 HOMOK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.v3b.hu/termek-katalogus/20-Toltoanyagok/107/kvarc-homok-04-08-mm-szemcsemeret 
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B. HOMOK 
 

- szerkezet ,tulajdonság: 

                               - szemcsés, laza szerkezetű kőzet. 

                               - fő ásványa a kvarc 

 

 

- előfordulás: 

                                 Duna-Tisza köze és a Kiskunság 

                                                                                        

„kivirágzik a sziksó” 
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B. HOMOK 
 

Sziksó  

- felhasználás: 

                                      -  oldata lúgos, mosásra használják. 

  

- felhasználás: 

                               - csiszolóanyag 

                               - öntödei formák készítése 

                               - építkezések: vakolóanyag 

                               - tiszta kvarchomok: üveg gyártás 
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C.  AGYAG 

- szerkezet:  

                          - nagyon finom szemcsés  

                          - szilikáttartalmú anyag 

- tulajdonság : 

                           - nagy a víztartalma 

                           - képlékeny 

                           - könnyen alakítható 

                           - jól formázható  

                           - gyúrható 

                           - víztartalmát lassan adja le talajban vízzáró réteg 
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C.  AGYAG 

- reakciói: 

                Kiégetés - égetett agyag : 

                                                  a víztartalmát elveszíti, és mivel többé nem vesz fel vizet,  

                                                   az   megőrzi  a formáját.  

 
 

-  előfordulás:               

-  felhasználás:  

                              -  porcelán   

                              -  tégla  

 

 



MAGYARORSZÁG TALAJAI FIZIKAI SZEMPONTBÓL 
HTTP://ENFO.AGT.BME.HU/DRUPAL/SITES/DEFAULT/FILES/FIZIKA.JPG 
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5.  KŐSZÉN 

 

-    szerkezet:  

                  bonyolult szénvegyületek keveréke 

- tulajdonság : szerves eredetű, éghető kőzet. 

 
 

- keletkezése: 

 

A kőszén évmilliók folyamán keletkezett a mocsaras területeken elsüllyedt és elhalt erdők 
növényzetéből. A nedves és meleg éghajlaton a növényi anyag bomlásnak indult.  

 

 

A mikroorganizmusok, valamint a növekvő hőmérséklet és nyomás hatására a bomló 
anyagokban fokozatosan csökkent az oxigén-és  hidrogéntartalom, és nőtt a széntartalom. 

 

A szenesedés levegőtől elzártan, hosszú idő alatt mehetett (és megy ma is) végbe. Eredményeként 
szénben egyre  gazdagabb kőzet keletkezik. 
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5.  KŐSZÉN 

 
A legkisebb széntartalmú a tőzeg, majd fokozatosan egyre több szenet tartalmazó kőzetek 

képződnek:  

- tőzeg 

- lignit 

- barnakőszén  

- feketekőszén 

- antracit (Az antracit széntartalma már 90% felett van.) 

 

- előfordulás 

- felhasználás: 

                 mindennapi életünkben,iparban: 

                                                         energiaforrás, nyersanyag 
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5.  KŐSZÉN 

  

Száraz lepárlás: 

 (a kőszenet levegőtől elzárva magas hőmérsékletre hevítjük) 
 

                        Termékei: 

 

                                              - kőszéngáz 

                                              - kátrány  

                                              - koksz  
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5.  KŐSZÉN 

 Fa száraz lepárlása   

Anyagok: hurkapálcika, meszes víz  

Eszközök: Bunsen-állvány, fogó, kémcső, Bunsen-égő, egyfuratú gumidugó, 
meghajlított üvegcső, főzőpohár 

Rajzos terv: 
                                                 

 

Tapasztalat: a fát levegőtől elzártan,   

                 magas hőmérsékletre  

hevítve  a következő anyagok keletkeznek:          

 

széngáz  

                                                                                                         kátrány                

                                                                                           faszén 

https://www.youtube.com/watch?v=pnL38CZ4Kpg 

 

  
  

https://www.youtube.com/watch?v=pnL38CZ4Kpg


                                                                                              ÁSVÁNYOK, KŐZETEK, ÉRCEK 

 FA SZÁRAZ LEPÁRLÁSA  
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5.  KŐSZÉN 

   

  

 Magyarázat: Hasonlóan a kőszén száraz lepárlásakor 

                                                                                                                             
kőszéngáz 

                                                                                                              
kátrány  

                                                                                                              
koksz 

                                                                                                                             
keletkezik. 
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ANTRACIT  

 http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/termeszetfoldrajz/kepek-az-asvanykincsekrol/antracit 
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KŐSZÉN 

 http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/termeszetfoldrajz/kepek-az-asvanykincsekrol/koszen 
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LIGNIT 

 http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/termeszetfoldrajz/kepek-az-asvanykincsekrol/lignit 
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TŐZEG 

 http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/termeszetfoldrajz/kepek-az-asvanykincsekrol/tozeg 
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5.  KŐSZÉN 

  
- felhasználás: 

                        - kőszéngáz: fűtés 

                        - kátrány: benzol, naftalin  

                        - koksz nagy fűtőértékű,  

                           csaknem tiszta szén 

                                                 

- felhasználása vasgyártásban: 

                                                                     kohó fűtése 

                                                                                          vasérc redukciója 
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HÁZI FELADAT:  

A TANANYAG ELSAJÁTÍTÁSA 

TANKÖNYV:  35-37. OLDAL 

MUNKAFÜZET: 21/1. 22/6. 

 

 

SZORGALMI FELADAT:  

 MUNKAFÜZET: 22/5. 7. 

 


