
 

 
 
Ennek a gyakorlati feladatnak a célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a geotermikus 
energiával kapcsolatos alapvető információkra, rámutasson az előfordulási helyekre és 
bemutassa ennek az energiatípusnak az előnyeit és hátrányait.   
Az elméleti adatok megismerése után vulkánkitörést fogunk szimulálni.  
 

 
 
Hogyan mutassuk ki a földkéreg belső rétegeiben végbemenő geotermikus 
folyamatokat? 
 

 
 
A gyakorlati feladatra való felkészülés mintegy 30 percet, a tényleges kísérlet pedig 15 
percet vesz igénybe.  
 

 
 
A célcsoport olyan hallgatókból áll, akik már elsajátították a biológiai, kémiai és fizikai 
alapismereteket, és megtanulták a Geotermikus energia modul elméleti tudnivalóit.  
 

 
 
A gyakorlati feladat tárgya egy kísérlet elvégzése, amely a vulkánkitörést mutatja be, 
illetve a hallgatók megismertetése a geotermikus energiával, melynek a vulkáni 
tevékenység egy felszíni megnyilvánulása.  
 

 
 
Ennek a feladatnak a célja, hogy megértesse azokat a folyamatokat, amelyek a Föld 
belsejében végbemenő geológiai folyamatok során jönnek létre.  
  

 
 

 Jól működik a kísérlet? Elértem a várt eredményeket? 

 Mit tudnék javítani az elvégzett kísérlet eljárásaiban? 

 Hogyan tudjuk hasznosítani valós életünkben ezt az energiatípust 
energiaforrásként? 
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GYAKORLATI FELADAT  
“Készítsünk tűzhányót!” 

C-TESZT Geotermikus energia modul 



 

 
- Internet 
- kézi munka  
 

 
 

- Egy tűzhányó modelljének megépítése – újságpapírból, víz és keményítő 
felhasználásával, vagyis egy olyan keverékkel, amely beborítja a műanyag 
palackot, ahol a palack nyaka jeleníti meg a tűzhányó kráterét.  

- A tűzhányóba beépítendő palack szájába töltsünk szódabikarbónát, melyet 
élelmiszerfestékkel színeztünk meg!  

- Ezt követően adjuk hozzá az ecetet, és óvatosan keverjük össze az egészet! Az 
összetevők megfelelő elkeveredése érdekében enyhén rázzuk meg a palackot!  

- Ha összekevertük az ecetet, a szódabikarbónát és az élelmiszerfestéket, akkor 
egy kémiai reakciót indítunk el, és a tűzhányó kitör.  
 

 
 
A feladat egyedül vagy kis létszámú csoportokban is elvégezhető. 
 

 

 tűzhányó modell 

 szódabikarbóna 

 vörös ételszínezék 

 keményítő 

 ecet 

 műanyag palack 

 újságpapír 

 ragasztó 
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