
A HÁZIREND MELLÉKLETE 

A kémia órán végzett kísérletek elvégzésére vonatkozó rendszabályok 

 

1. Azokon az órákon, amikor kísérletezés van, akkor a tanítási órát a kémia szertár melletti 

tanteremben tarjuk. 

2. Ez a terem megfelelő nagyságú ahhoz, hogy biztosított legyen a kényelmes áttekinthető, 

átjárható csoportok kialakítása, a szertárból közvetlen vízvételezési lehetőség van, 

valamint a szellőztetése is könnyen megoldható nemcsak ablakokon keresztül. 

3. A tanterembe tanári felügyelet nélkül nem lehet belépni. 

4. A tanteremben a tanuló csak felügyelet mellett dolgozhat, a termet csak engedéllyel 

hagyhatja el! 

5. A kísérlet elvégzése előtt figyelmesen el kell olvasni a leírást! Az eszközöket és a 

vegyszereket csak a leírt módon és megfelelő körültekintéssel szabad használni! 

6. A tálcán mindig legyen száraz ruha és a közelben víz! 

7. Úgy kell dolgozni, hogy közben a tanteremben tartózkodók testi épségét, illetve azok 

munkájának sikerét ne veszélyeztessük! A kísérleti munka elengedhetetlen feltétele 

a rend és fegyelem! 

8. A vegyszerhez kézzel hozzányúlni, megízlelni szigorúan tilos! Ha többféle vegyszert 

használunk, közben mindig töröljük le a kanalat! A gázokat, gőzöket legyezgetéssel 

szabad megszagolni! 

9. Vegyszerből mindig csak az előírt mennyiséget lehet használni. A maradékot nem 

szabad visszatenni az üvegbe, hanem csak a megfelelő vegyszergyűjtőbe! A 

vegyszeres üvegek kupakjait nem szabad összecserélni! 

10. Tartsuk be a melegítés szabályait: a kémcsőbe tett anyagokat – kémcsőfogó 

segítségével – ferdén tartva, állandóan mozgatva, óvatosan melegítsük! A kémcső 

nyílását ne fordítsuk a szemünk vagy társunk felé! 

11. Kísérletezés közben ne nyúljunk az arcunkhoz, szemünkhöz, a munka elvégzése után 

mindig alaposan mossunk kezet! Ha a bőrünkre maró hatású folyadék cseppen, előbb 

száraz ruhával töröljük le, majd bő vízzel mossuk le! 

12. Elektromos vezetékekhez, kapcsolókhoz nem szabad vizes kézzel hozzányúlni, mindig 

tudni kell, hol lehet áramtalanítani! 

13. Láng közelében tilos tűzveszélyes anyagokkal dolgozni! Tűz esetén a megfelelő 

tűzoltási módot kell alkalmazni (vízzel, homokkal, letakarással vagy poroltóval)! 

14. A munka befejeztével a munkahelyen rendet kell rakni!  

15. Vegyszereket hazavinni szigorúan tilos! 

16. Ha bármilyen baleset történik, azonnal szólni kell a tanárnak! 
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