
 

  
A feladat a biogáz előállítás technológiai folyamatát tartalmazza, meghatározza a 
termeléshez szükséges anyagokat és a biogáz gazdaságban történő alkalmazását, 
illetve elmagyarázza a napsugárzás hatását a biogáz termelésre.  
 

 
 
Befolyásolja-e a napsugárzás (hő és fény) a biogáz termelést? 
 

 
 
A tanítási folyamatra való felkészülés 10 percet vesz igénybe, a kísérlet 1 hétig tart.  
 

 
 
A célközönség diákok csoportja, akik elvégeztek alapszintű biológiai, kémiai és fizikai 
tanulmányokat, illetve tanulták a Biomassza modult.  
 

 
 
Ennek a feladatnak a célja, hogy prezentálni tudjuk a biogáz előállítás technológiai 
folyamatát, kihangsúlyozva a megfelelő anyagok használatát, melyekből a gázt elő lehet 
állítani és elő tudjuk adni, hogy milyen hatással bír a hő a biogáz termelésre.  
 

 
 
A feladat célja, hogy megértsük, hogy milyen folyamatok zajlanak le a biogáz termelés 
során, hogy megismerjük a megfelelő anyagokat, melyekből előállítható a gáz, illetve 
megértsük a napsugárzásnak az előállított biogáz mennyiségre való hatását.  
 

 
 
Önértékelés: 

 Megfelelően működött a kísérlet? 

 Elértük a kitűzött célokat? 

 Mit tehetünk a kísérlet során alkalmazott folyamatok javítása érdekében? 

A tanulási tevékenység leírása 
 

A probléma leírása 
 

Időtartam 
 

Célközönség 
 

Cél 
 

Tanulási eredmények 
 

Értékelés 
 

TANULÁSI TEVÉKENYSÉG  
Energia Biogázból 

C-TESZT Biomassza modul 



 

 Azoknak a műanyag alapú szatyroknak a mérete változott meg, melyek 
hőnek és fénynek voltak kitéve. Azok a szatyrok, melyek sötétben maradtak és 
nem voltak kitéve hőingadozásnak, alig változtak méretben. Miért van ez? 

 Mihez tudnánk kezdeni, ha nagyobb biogáz mennyiséggel rendelkeznénk? 

 Hogyan lehet energiát előállítani ezzel? 
 

 
 

- Internet 
- Kézi munka 

 

 
 
Előkészülési fázis: 

- Készítsük elő a konyhai hulladékot. Hámozzunk meg gyümölcsöket és 
zöldségeket és osszuk őket 3, különböző műanyag szatyorba, egyenlő 
mennyiségben.  

- A zacskók lezárása előtt távolítsunk el minden oxigént a zacskókból.  
- Helyezzünk egy szatyrot egy napos és meleg helyre, egyet egy meleg és 

sötét helyre és egyet egy hideg és sötét helyre, majd hagyjuk ott azokat 1 hétre.  
 
Megfigyelés: 

- 1 hét eltelte után figyeljük meg, hogy mi történt a szatyrokkal 
- Vegyük fel / jegyezzük le a megfigyelést.  

 

 
 
A feladat egyedül vagy kis létszámú csoportokban is elvégezhető. 
 

 
 

- 3 műanyag szatyor 
- Konyhai természetes hulladék 
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Szükséges eszközök 
 


