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A LABORATÓRIUMI KÍSÉRLETEZÉS MUNKA- ÉS BALESETVÉDELMI SZABÁLYAI 

1. Tanári felügyelet nélkül a laboratóriumba a tanulók nem léphetnek be és 

nem tartózkodhatnak annak területén! 

2. A laboratóriumba csak az ottani munkához szükséges eszközöket viheti be! 

3. A kísérleteket csak megfelelő védőruházatban végezheti! Laboratóriumi 

köpenyt mindig viselni kell! Védőkesztyű és védőszemüveg használata a 

kísérletek leírásánál, vagy tanári utasításra történik. 

4. A kísérletetek, vizsgálatokat csak tanári engedéllyel szabad megkezdeni! 

A kísérleti munka elengedhetetlen feltétele a rend és a fegyelem. 

5. Kísérletezés előtt figyelmesen olvassa el a kísérlet leírását! A megadott 

vegyszermennyiséget a leírt módon használja! 

6. A vegyszert megkóstolni szigorúan tilos! 

7. Vegyszerhez kézzel hozzányúlni szigorúan tilos! 

8. Ha vegyszert meg kell szagolni, soha ne hajoljon a vegyszeres edény szája 

fölé, hanem kézzel legyezze a gázt maga felé! 

9. A kémcsőbe tett anyagot óvatosan, a kémcső mozgatása közben melegítse! 

A kémcső nyílását soha ne fordítsa saját maga vagy társa felé! 

10. Kísérletezés közben ne nyúljon arcához, szeméhez! A munka elvégzése 

után mindig mosson kezet! 

11. Ha bőrre sav vagy egyéb maró hatású folyadék kerül, előbb száraz ruhával 

törölje le, majd bő vízzel mossa le!  

12. Ha bármilyen baleset történik, azonnal szóljon a gyakorlatot vezető 

tanárnak! 
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A következő veszélyjeleket láthatod a vegyszerek címkéjén: 

 

Veszélyjel Mit jelent? 

 

Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz, hő hatására 

robbanhat. 

Mélyhűtött gázt tartalmaz; fagymarást vagy sérülést 

okozhat. 

 

Instabil robbanóanyag. 

Robbanóanyag; teljes tömeg felrobbanásának veszélye. 

Robbanóanyag; kivetés súlyos veszélye. 

Robbanóanyag; tűz, robbanás vagy kivetés veszélye. 

Tűz hatására a teljes tömeg felrobbanhat. 

 

 

Tüzet okozhat vagy fokozhatja a tűz intenzitását, 

oxidáló hatású. 

Tüzet vagy robbanást okozhat; erősen oxidáló hatású. 

 

 

Rendkívül tűzveszélyes gáz. 

Tűzveszélyes gáz. 

Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. 

Tűveszélyes aeroszol. 

Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. 

Tűzveszélyes folyadék és gőz. 

Tűzveszélyes szilárd anyag. 

 

 

Fémekre korrozív hatású lehet. 

Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. 
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Légúti irritációt okozhat. 

Álmosságot vagy szédülést okozhat. 

Allergiás bőrreakciót válthat ki. 

Súlyos szemirritációt okoz. 

Bőrirritáló hatású. 

Lenyelve ártalmas. 

Bőrrel érintkezve ártalmas. 

Belélegezve ártalmas. 

Károsítja a közegészséget és a környezetet, mert a 

légkör felső rétegeiben lebontja az ózont. 

 

Lenyelve halálos. 

Bőrrel érintkezve halálos. 

Belélegezve halálos. 

Lenyelve mérgező. 

Bőrrel érintkezve mérgező. 

Belélegezve mérgező. 

 

Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. 

Károsítja a szerveket. 

Károsíthatja a szerveket. 

Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő 

gyermeket. 

Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a 

születendő gyermeket. 

Rákot okozhat. 

Feltehetően rákot okoz. 

Genetikai károsodást okozhat. 

Feltehetően genetikai károsodást okoz. 

Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és 

nehézlégzést okozhat. 

 

 

Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó 

károsodást okoz. 

Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást 

okoz. 
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BEVEZETÉS 

Kedves Diákok! 

A természet jelenségeit, változásait a természettudományok vizsgálják. 

A kémia a természettudományok közé tartozik. 

A kémiai alapműveltség azért is szükséges, mert az egész anyagi világot 

kémiai elemek, ezek kapcsolódásával keletkezett vegyületek és a belőlük 

szerveződő rendszerek építik fel. A kémia az anyagok összetételével, 

tulajdonságaival, előállításával és felhasználásával foglalkozik. 

A kémia a mindennapi életünk nélkülözhetetlen része. A vegyipar termékei 

nélkül jelen civilizációnk nem tudna létezni. A civilizáció fejlődésének hatalmas 

ára van, amely gyakran a háborítatlan természet szépségeinek elvesztéséhez 

vezethet, ezért törekedni kell az emberi tevékenység által okozott károk 

minimalizálására, amire csak jól képzett szakemberek képesek. 

Folytatva a 9. évfolyamon tanultakat, a kémiai kísérletek során sokféle 

szervetlen és szerves anyaggal ismerkedhet meg, és a már ismerős 

anyagoknak is újabb tulajdonságait fogja közvetlenül megtapasztalni. 

A kísérletek során megtanulja, hogy melyik anyag mire használható, melyik 

mérgező, melyik veszélyezteti a környezetet. Megtanulja, hogyan kell bánni az 

anyagokkal, hogy se saját magát ne veszélyeztesse, se a környezetben ne 

tegyen kárt. A gyakorlatok során tanultakat a mindennapi életben is 

hasznosíthatja. 

Általános célmeghatározás 

A kémia tanulása abban segít, hogy később felnőttként életvezetésével, 

otthona és környezete állapotával kapcsolatban megalapozott döntéseket 

hozzon, tudatos fogyasztóvá, felelős és kritikus állampolgárrá váljon, aki a 

tudása révén védett az áltudományos, gyakran manipulatív információkkal, a 

téves vagy hiányos tájékoztatással szemben. 

Témakörök általános ismertetése 

1. A témakör célja a halogén elemek fizikai, kémiai tulajdonságainak, 

legfontosabb vegyületeinek vizsgálata. 

2. Ebben a témakör az oxigéncsoport elemei és azok vegyületei kerülnek 

vizsgálat alá. Az oxigén előállítását és tulajdonságainak vizsgálatát, a víz és 

hidrogén-peroxid fizikai és kémiai tulajdonságait figyeljük meg. A kén 

égése, hidrogén-szulfid és sóinak, a kénsav tulajdonságainak megfigyelése 

is itt kerül sorra. 
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3. A témakör a nitrogéncsoport vegyületeivel foglalkozik. Néhány kiemelt 

vegyület vizsgálatát végezzük. Ehhez tartozik az ammónia, a salétromsav, a 

nitritek és nitrátok, a foszforvegyületek. Ezeknek a vegyületeknek a 

gyakorlati felhasználása is megbeszélésre kerül. 

 

A kísérletek során a következő eszközöket használjuk. Már valamennyit ismeri, 

így nem fog gondot okozni, hogy mindegyikhez felírja a nevét. 

 

ESZKÖZÖK KÉPEI 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

F 
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G 

 

H 

 

I 

 

J 

 

K 

 

L 

 

M 

 

N 

 

O 

 

P 
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Q 

 

R 

 

S 

 

T 

 

 

 

 

1. TÉMAKÖR: HALOGÉNEK ÉS VEGYÜLETEIK 

 

A témakör célja, a halogén elemek fizikai és kémiai tulajdonságainak vizsgálata 

és a legfontosabb vegyületeinek tanulmányozása. 

A témakörbe tartozó foglalkozások: 

1. Halogének 

2. Sósav fizikai és kémiai tulajdonságai 
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K10.01.KÍSÉRLET: HALOGÉNEK 

A VII. főcsoport elemei a halogénelemek. A halogén görögül sóképzőt jelent. 

A csoport tagjai a fluor, a klór, a bróm, a jód és az asztácium. Atomjainak 

7 vegyértékelektronja van, egy elektron hiányzik a nemesgáz szerkezet 

eléréséhez. A halogének az elemek legpozitívabb standardpotenciálú, 

legreakcióképesebb csoportja. A fémes és nemfémes elemekkel is alkotnak 

vegyületeket. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű, 

védőszemüveg 

  

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

Bunsen égő, kémcső, kémcsőállvány, 

vegyszeres kanál, főzőpohár, 

Erlenmeyer lombik, üvegbot, 

cseppentő, fehér csempe, olló, 

gumidugó kihúzott végű üvegcsővel 

káliumjodid-oldat, sósav, kálium-

permanganát, szűrőpapír, színes 

krepp papír, tinta, desztillált víz, 

klóros víz, bróm lezárt üvegben, 

brómos víz, jód, etanol, benzin, 

keményítő-oldat, magnéziumpor, 

cinkpor, alkoholos jódoldat 

Kísérlet leírása  

Klórgázt állítunk elő kálium-permanganát és sósav segítségével. Megvizsgáljuk 

a tulajdonságait. Klóros víz segítségével megállapítjuk a kémiai tulajdonságait. 

Megnézzük a bróm tulajdonságait. Brómos víz segítségével a bróm néhány 

reakcióját is megvizsgáljuk. Megvizsgáljuk a jód fizikai tulajdonságait, 

reakcióját keményítővel. 

Hipotézis: a halogénatomok reakcióképessége eltérő. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Klórgáz előállítása, vizsgálata. 

Szűrőpapírból vágjon ki egy kb. 5 cm sugarú kört! Nedvesítse meg a 

szűrőpapírt káliumjodid-oldattal, majd tegye fehér csempére! Tegyen a 

szűrőpapír közepére egy-két kálium-permanganát kristályt, majd cseppentsen 

rá sósavat! 

Gyorsan takarja le főzőpohárral! 

Ne szagoljon bele, anélkül is érezni fogja a keletkezett anyag szagát! 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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A fejlődő klór 

 halmazállapota:  .................................................................................  

 színe:  ...............................................................................................  

 sűrűsége a levegőhöz képest:  .............................................................  

 szaga:  ..............................................................................................  

Milyen változást lát a szűrőpapíron? 

 ...............................................................................................................  

Milyen anyag keletkezett? Hogyan tudná kimutatni? 

 ...............................................................................................................  

Írja fel a kálium-jodid és klór reakciójának egyenletét! 

 ...............  +   .............   =   ...............  +  ...............  

Melyik anyag oxidálódott a folyamatban?  .....................................................  

Melyik anyag redukálódott a folyamatban?  ..................................................  

Miért mehetett végbe a folyamat? 

 ...............................................................................................................  

2) Kevés klóros vizet tegyen kémcsőbe, majd lógasson bele színes krepp papír 

csíkot! Mit tapasztal? 

 ...............................................................................................................  

Mivel magyarázható a jelenség? 

 ...............................................................................................................  

Hol használják a klórnak ezt a tulajdonságát? 

 ...............................................................................................................  

Írja fel a klórgáz és víz reakciójának egyenletét! 

 ...............  +   .............   =   ...............  +  ...............  

Mi történik a keletkezett hipoklórossavval fény hatására? 

 ...............................................................................................................  
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3) Ismételje meg a kísérletet tintaoldattal! 

Töltsön egy ujjnyi desztillált vizet kémcsőbe, majd cseppentsen bele egy csepp 

tintát! 

Milyen színű az oldat?  ...............................................................................  

Cseppenként adjon hozzá klóros vizet! Minden csepp után várjon egy kicsit! 

Figyelje meg a tintaoldatban végbemenő változást! Mit tapasztal? 

 ...............................................................................................................  

Mivel magyarázza, hogy összerázás nélkül is elszíntelenedik az egész oldat? 

 ...............................................................................................................  

4) Vizsgálja meg a bróm fizikai tulajdonságait! 

A bróm 

 halmazállapota:  .................................................................................  

 színe:  ...............................................................................................  

 illékonysága:  .....................................................................................  

Miből következtetett az illékonyságára? 

 ...............................................................................................................  

Miért csak lezárt üvegben vizsgáljuk a brómot? 

 ...............................................................................................................  

5) Cseppentsen szűrőpapírra káliumjodid-oldatot, majd keményítő oldatot! Mit 

tapasztal? 

 ...............................................................................................................  

Cseppentsen az előzőekre brómos vizet! Mit tapasztal? Minek a jelenlétére utal 

a színváltozás? 

 ...............................................................................................................  

Írja fel a kálium-jodid és bróm reakciójának egyenletét! 

 ...............  +   .............   =   ...............  +  ...............  

Melyik anyag oxidálódott a folyamatban?  .....................................................  

Melyik anyag redukálódott a folyamatban?  ..................................................  
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Miért mehetett végbe a folyamat? 

 ...............................................................................................................  

6) Két kisméretű Erlenmeyer lombikba tegyen brómos vizet, az egyikbe tegyen 

magnéziumport, a másikba cinkport! 

Milyen színű eredetileg a brómos víz?  .........................................................  

Kevergesse üvegbottal az oldatokat! Mit tapasztal? 

 ...............................................................................................................  

Mivel magyarázható a jelenség? 

 ...............................................................................................................  

Írja fel a magnézium és a bróm reakciójának egyenletét! 

 ...............  +   .............   =   .................... 

Milyen kötés található a keletkezett vegyületben? 

 ...............................................................................................................  

Melyik anyag oxidálódott a folyamatban?  .....................................................  

Melyik anyag redukálódott a folyamatban?  ..................................................  

7) Vizsgálja meg a jód fizikai tulajdonságait! 

Halmazállapota:  .......................................................................................  

Színe:  .....................................................................................................  

a) Tegyen kémcsőbe egy jódkristályt, dugaszolja be olyan gumidugóval, amibe 

kihúzott végű üvegcsövet helyezett el! Kémcsőfogóba fogva óvatosan és rövid 

ideig melegítse! Mit tapasztal? 

 ...............................................................................................................  

Milyen színű a jód gőze? 

 ...............................................................................................................  

Milyen halmazállapot változás ment végbe a jód melegítésekor? 

 ...............................................................................................................  

Milyen molekulákra jellemző ez a halmazállapot változás? Írjon példát is! 

 ...............................................................................................................  
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b) Tegyen három kémcsőbe egy-egy jódkristályt! Az elsőbe egy ujjnyi 

desztillált vizet, a másodikba ugyanannyi etil-alkoholt, a harmadikba benzint 

töltsön! Figyelje meg a jód oldódását! Írja le a tapasztalatát! 

A jód a vízben  ........................................, a víz színe  ..............................  . 

A jód az etil-alkoholban  ........................ , az alkohol színe  .........................  . 

A jód a benzinben  ................................ , az oldat színe  ............................  . 

Magyarázza meg a tapasztalatokat! 

 ...............................................................................................................  

Mire használjuk a jód alkoholos oldatát? 

 ...............................................................................................................  

8) Tegyen kémcsőbe keményítő oldatot, majd cseppentsen rá alkoholos 

jódoldatot! Mit tapasztal? 

 ...............................................................................................................  

Melegítse óvatosan a kémcsövet! Mi történik? 

 ...............................................................................................................  

Várja meg, még ismét lehűl a kémcső! Milyen változás történt? 

 ...............................................................................................................  

Ez a reakció mind a keményítő, mind a jód kimutatására alkalmas. 

Nézzen utána! Mikor használták a klórgázt harci gázként? 

 ...............................................................................................................  

Milyen élettani hatás volt megfigyelhető a gáz bevetése után? 

 ...............................................................................................................  

Nézzen utána! Az emberi szervezet működésénél milyen szerepet játszik a jód? 

 ...............................................................................................................  

Miért hoznak kereskedelmi forgalomba jódozott sót? Ez milyen formában 

tartalmaz jódot? 

 ...............................................................................................................  
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K10.02.KÍSÉRLET: SÓSAV FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGAI 

A hidrogén-klorid  gáz halmazállapotú. A hidrogén és klóratom között kovalens 

poláris kötés alakul ki. A hidrogén-klorid vízben jól oldódik, vizes oldata a 

sósav, amely erős sav. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű, 

védőszemüveg 

   

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

kémcső, kémcsőállvány, Erlenmeyer 

lombik, cseppentő, óraüveg, 

vegyszeres kanál, számológép 

sósav, ammónia-oldat, univerzális 

indikátorpapír, magnéziumpor, 

cinkpor, vaspor, rézforgács, 

mészkő, gyújtópálca, gyufa 

Kísérlet leírása  

Megvizsgáljuk a „füstölgő” sósavat. Megnézzük a sósav reakcióját ammóniával, 

mészkővel és fémekkel. Azonosítjuk a keletkezett gázokat. 

Hipotézis: a sósav hidrogénfejlődés közben lép reakcióba a fémekkel. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Töltsön ki egy kevés „füstölgő” sósavat Erlenmeyer lombikba! Figyelje meg a 

távozó hidrogén-klorid tulajdonságait! A hidrogén-klorid: 

 halmazállapota:  .................................................................................  

 színe:  ...............................................................................................  

 szaga:  ..............................................................................................  

 sűrűsége a levegőhöz képest:  .............................................................  

Nedvesítsen be univerzális indikátorpapírt és tartsa a lombik fölé! Milyen 

színváltozást tapasztal? Mit jelent ez? 

 ...............................................................................................................  

Írja fel a hidrogén-klorid és víz reakcióját! 

 ...............  +   .............   ⇌ ................  +  ...............  

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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Milyen ionok túlsúlya okozza a savas kémhatást? 

 ...............................................................................................................  

Óraüvegre cseppentsen tömény ammónia oldatot! Vigye a lombik szájához! Mit 

tapasztal? Milyen halmazállapotú anyag keletkezett? 

 ...............................................................................................................  

Írja fel a folyamat reakcióegyenletét! 

 ...............  +   .............   =   .................... 

2) A hidrogén-klorid vízben nagyon jól oldódik. 1 dm3 víz standard állapotban 

kb. 450 dm3 hidrogén-klorid-gázt old. Számolja ki, hogy közelítőleg hány 

tömeg %-os az így keletkezett oldat? 

A víz tömege:  ..........................  (oldószer) 

A HCl tömege:  .........................  (oldott anyag) 

Oldat összes tömege:  .....................................  

Az oldat tömeg %-a: .......................................  

3) Tegyen egy kevés mészkövet kémcsőbe, majd csepegtessen rá híg sósavat! 

Mit tapasztal? 

 ...............................................................................................................  

Hogyan tudná azonosítani a fejlődő gázt? 

 ...............................................................................................................  

Végezze el az azonosítást! 

Milyen gáz fejlődött? .......................................................... 

Írja fel a végbemenő folyamat egyenletét! 

 ...............  +   .............   =  ................  +  ...............  

Hol használjuk ezt a folyamatot a háztartásban? 

 ...............................................................................................................  
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4) Tegyen négy kémcsőbe egy ujjnyi híg sósavat, majd egy negyed vegyszeres 

kanálnyi magnéziumport az elsőbe, cinkport a másodikba, vasport a 

harmadikba és rézforgácsot a negyedikbe! 

Figyelje meg a változásokat és rögzítse! 

magnézium+sósav:  ..................................................................................  

cink + sósav:  ...........................................................................................  

vas + sósav:  ............................................................................................  

réz + sósav:  ............................................................................................  

Hogyan tudná azonosítani a fejlődő gázt? 

 ...............................................................................................................  

Végezze el! Mit tapasztal? 

 ...............................................................................................................  

Írja fel a végbemenő folyamatok reakcióegyenleteit! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

Írja fel a durranógáz próba reakcióegyenletét! 

 ...............................................................................................................  

A standardpotenciál táblázat segítségével fogalmazza meg, hogy általában 

melyik fémek tudnak reakcióba lépni a sósavval! 

 ...............................................................................................................  

Nézzen utána! Hol található az emberi szervezetben sósav? Mi a szerepe? 

 ...............................................................................................................  

Mi a reflux? Miért árt a fogaknak is? 

 ...............................................................................................................  

Miért a fogorvos veszi észre leghamarabb, ha valaki bulimiás? 

 ...............................................................................................................  
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2. TÉMAKÖR: AZ OXIGÉNCSOPORT ÉS VEGYÜLETEI 

A témakör célja az oxigéncsoport elemei és azok vegyületei kerülnek 

vizsgálata. Az oxigén előállítását és tulajdonságainak vizsgálatát, a víz és 

hidrogén-peroxid fizikai és kémiai tulajdonságait figyeljük meg. A kén égése, 

hidrogén-szulfid és sóinak, a kénsav tulajdonságainak megfigyelése is itt kerül 

sorra. 

A témakörbe tartozó foglalkozások: 

3. Oxigén előállítása és tulajdonságai 

4. A víz fizikai és kémiai tulajdonságai 

5. Hidrogén-peroxid bomlása, oxidáló és redukáló tulajdonsága 

6. Kén égése, kén-dioxid, kénessav 

7. Hidrogén-szulfid és sóinak vizsgálata 

8. Kénsav tulajdonságai 

 

K10.03.KÍSÉRLET: OXIGÉN ELŐÁLLÍTÁSA, TULAJDONSÁGAI 

Az oxigéngáz kétatomos, apoláris molekulák halmaza. Az oxigén 

szobahőmérsékleten stabil. Magas hőmérsékleten az egyik legreakcióképesebb 

oxidálószer. Elemi állapotban a légkör 21 térfogatszázalékát alkotja, a 

magasabb rendű élőlények létfeltétele. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű, 

védőszemüveg 

  

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

oldalcsöves kémcső rögzítő állvánnyal, 

gumidugó cseppentővel, 90 fokban 

meghajlított kihúzott végű üvegcső 

rögzítő gumival, kémcső, 

kémcsőállvány, kémcsőfogó, 

égetőkanál, Bunsen égő, gázfelfogó 

hengerfedő üveglappal, vegyszeres 

kanál 

kálium-permanganát, hidrogén-

peroxid, gyújtópálca, gyertya, 

vaspor, kénsav, gyufa, homok az 

üveghenger aljára 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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Kísérlet leírása  

Oxigént állítunk elő kálium-permanganátból és hidrogén-peroxidból, 

megvizsgáljuk a tulajdonságait. Összehasonlítjuk az égést szabad levegőn és 

oxigén jelenlétében. 

Hipotézis: tiszta oxigénben intenzívebben égnek az anyagok, mint a levegőben. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Tegyen egy vegyszeres kanálnyi kálium-permanganátot kémcsőbe, majd 

melegítse! Figyelje meg a keletkező gáz tulajdonságait! 

Parázsló gyújtópálcát tegyen a kémcső szájához! Mit tapasztal? 

 ...............................................................................................................  

A keletkezett gáz 

színe:  ................................................... 

szaga:  ................................................... 

az égést  ................................................ 

2) Oldalcsöves kémcsövet rögzítsen állványhoz! Tegyen a kémcsőbe néhány 

kristály kálium-permanganátot, majd cseppentővel ellátott gumidugóval zárja 

le! A cseppentőbe előzetesen tegyen kénsavval megsavanyított hidrogén-

peroxidot! 

Az oldalcsőre rögzítsen 90 fokban meghajlított kihúzott végű üvegcsövet! 

Az üvegcső végét vezesse szájával felfelé álló gázfelfogó hengerbe! 

Milyen az oxigén sűrűsége a levegőhöz viszonyítva? 

 ...............................................................................................................  

Cseppentsen a kálium-permanganátra a kénsavas hidrogén-peroxidból! Mit 

tapasztal? 

 ...............................................................................................................  

Töltsön meg két gázfelfogó hengert oxigénnel! Továbbiakban ezt használja 

kísérletekhez! 

Írja fel a hidrogén-peroxid bomlásának egyenletét! 

 ...............................................................................................................  
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3) Égető kanálba tegyen egy negyed vegyszeres kanálnyi vasport! Izzítsa fel 

Bunsen égő lángjában, majd merítse oxigénnel telt gázfelfogó hengerbe! 

Mit tapasztal? 

 ...............................................................................................................  

Hasonlítsa össze a reakció hevességét szabad levegőn és tiszta oxigénben! 

 ...............................................................................................................  

A levegő hány százaléka oxigén?  ................................................................  

Írja fel a vas égésének reakcióegyenletét! 

 ...............  +   .............   =   .................... 

Energiaváltozás szempontjából milyen folyamat ez? ......................................  

4) Égető kanálba rögzítsen egy kisméretű gyertyát! Gyújtsa meg, majd merítse 

oxigénnel teli gázfelfogó hengerbe! 

Hasonlítsa össze szabad levegőn és a gázfelfogó hengerben levő tiszta 

oxigénben tapasztalt égést! Milyen különbséget tapasztal a kétféle égés között? 

 ...............................................................................................................  

Magyarázza meg! 

 ...............................................................................................................  

Mit nevezünk égésnek? 

 ...............................................................................................................  

Energiaváltozás szempontjából az égés milyen folyamat? 

 ...............................................................................................................  

Fűtési időszakban előfordul szén-monoxid mérgezés. Miért keletkezik szén-

monoxid égéstermékként? 

 ...............................................................................................................  
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K10.04.  KÍSÉRLET: A VÍZ FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGAI 

A vízmolekula egy oxigén és két hidrogénatomból épül fel kovalens poláris 

kötéssel. A vízmolekula alakja és poláris kötései miatt, dipólusú molekula.  

A víz a természetben, nagy mennyiségben mindhárom halmazállapotban 

előfordul. Egyik legfontosabb poláris oldószerünk. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű, 

védőszemüveg    

Figyelem! Benzin mellett nyílt láng 

használata tilos! 

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

kémcső, kémcsőállvány, főzőpohár, 

csipesz, vegyszeres kanál 

desztillált víz, jég, kalcium, 

rézforgács, univerzális indikátor, 

fenolftalein indikátor, gyújtópálca, 

gyufa, konyhasó, étolaj, ecetsav, 

benzin, etil-alkohol 

Kísérlet leírása  

Megvizsgáljuk a víz fizikai tulajdonságait, kiemelve a sűrűségének változását a 

hőmérséklet függvényében. Megnézzük a kémhatását, reakcióját fémekkel. 

Megfigyeljük a vizet, mint oldószert. 

Hipotézis: a víz poláris oldószer. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Figyelje meg a víz fizikai tulajdonságait! Tegyen főzőpohárba vizet! Tegyen 

bele egy jégkockát! 

Rögzítse a tapasztalatokat! 

A víz 

halmazállapota szobahőmérsékleten:  ..........................................................  

színe:  .....................................................................................................  

szaga:  .....................................................................................................  

szilárd állapotban a sűrűsége:  ....................................................................  

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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Az alábbi ábrán 1 kg víz térfogatváltozását látja a hőmérséklet függvényében. 

Magyarázza meg a víz különleges viselkedését! 

 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

2) Tegyen desztillált vizet kémcsőbe és cseppentsen hozzá univerzális 

indikátort! 

Milyen színű lett az oldat? Milyen kémhatást jelez ez? 

 ...............................................................................................................  

Mivel magyarázható a víznek ez a kémhatása? 

 ...............................................................................................................  

3) Öntsön két kémcsőbe desztillált vizet! Tegyen az egyik kémcsőbe kalcium 

darabkát, a másikba rézforgácsot! Figyelje meg a változásokat! 

Mi történt a 

kalciumnál:  ..............................................................................................  

réznél:  ....................................................................................................  

Cseppentsen mindkettőre fenolftalein indikátort! 

Melyiknél történt színváltozás?  ...................................................................  

Milyen kémhatást jelzett ez?  ......................................................................  

Milyen gáz fejlődhetett?  ............................................................................  
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Mutassa ki a fejlődő gázt! Hogyan teszi? 

 ...............................................................................................................  

Írja fel a kalcium és víz reakciójának egyenletét! 

 ...............  +   .............   =  ................  +  ...............  

Milyen standardpotenciálú fémek tudnak hidrogénfejlődés közben reakcióba 

lépni a vízzel? 

 ...............................................................................................................  

Írja fel a durranógáz próba során végbemenő folyamat reakcióegyenletét! 

 ...............  +   .............   =   .................... 

4) Vizsgálja meg a vizet, mint oldószert! 

Tegyen egy-egy kémcsőbe konyhasót, étolajat, ecetsavat, benzint, etil-

alkoholt! Töltsön mindegyikre egy ujjnyi desztillált vizet! 

Mit tapasztal? 

A vízben jól oldódott:  ................................................................................  

A vízben nem oldódott:  .............................................................................  

Fogalmazza meg általánosan! 

A víz  ...................................  oldószer, ezért benne az  ...............................  

 .......................... és a  ......................   ....................  oldódnak. 
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K10.05. KÍSÉRLET: HIDROGÉN-PEROXID BOMLÁSA, OXIDÁLÓ ÉS REDUKÁLÓ 

TULAJDONSÁGA 

A hidrogén-peroxid molekulája két hidrogénatomból és két oxigénatomból áll. 

A hidrogén-peroxid vizes oldatában állás közben bomlik, ekkor oxigén szabadul 

fel, ezért igen erős oxidálószer. Laboratóriumban oxidálószerként, az orvosi 

gyakorlatban fertőtlenítő- és szagtalanítószerként használják.  

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű, 

védőszemüveg 

 

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

kémcső, kémcsőállvány, vegyszeres 

kanál 

hidrogén-peroxid oldat, mangán-

dioxid, kálium-jodid, keményítő-

oldat, ezüstnitrát-oldat, 

nátriumhidroxid-oldat 

Kísérlet leírása  

Megfigyeljük a hidrogén-peroxid bomlását mangán-dioxid segítségével. 

Megvizsgáljuk a hidrogén-peroxid oxidáló és redukáló tulajdonságát.  

Hipotézis: a hidrogén-peroxid oxidációra és redukcióra is képes megfelelő 

reagensekkel. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Töltsön egy kémcső harmadáig hidrogén-peroxid oldatot!  

Figyelje meg! Történik-e változás?  ..............................................................  

Adjon az oldathoz egy kevés mangán-dioxidot! Mit tapasztal? 

 ...............................................................................................................  

Hogyan azonosítja a fejlődő gázt?  ...............................................................  

Végezze el az azonosítást! Milyen gáz fejlődött?  ...........................................  

Írja fel a hidrogén-peroxid bomlásának egyenletét! 

 .................  =   .............   +   ................. 

Milyen szerepet játszott a mangán-dioxid a folyamatban? ..............................  

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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2) Egyik kémcsőbe tegyen hidrogén-peroxid oldatot, a másikba ugyanannyi 

keményítőoldatot, amelyben feloldott néhány kristály kálium-jodidot! Milyen 

színű a keményítős káliumjodid-oldat? 

 ...............................................................................................................  

Töltse össze a két kémcső tartalmát! Mit tapasztal? Milyen változás történt? 

 ...............................................................................................................  

Milyen anyag megjelenését jelezte a keményítő színváltozása? 

 ...............................................................................................................  

Írja fel a végbemenő folyamat reakcióegyenletét! 

 ...............  +   .............   =  2 KOH +  .............  

Hogyan változott a jód oxidációs száma?  .....................................................  

Elektronátmenet szempontjából mi történt a jodidionnal?  ..............................  

Milyen szerepet játszott a hidrogén-peroxid?  ...............................................  

3) Tegyen kémcsőbe egy ujjnyi ezüstnitrát-oldatot, majd ugyannyi hidrogén-

peroxid oldatot és nátriumhidroxid-oldatot! Rázza össze a kémcső tartalmát és 

figyelje a változást! Mi történik? Milyen színváltozást tapasztal? 

 ...............................................................................................................  

Vizsgálja meg, hogy keletkezett-e oxigén is a folyamat közben! Hogyan teszi? 

 ...............................................................................................................  

Végezze el a próbát! Mit tapasztal? 

 ...............................................................................................................  

Az ezüstnél milyen szerepet játszott a hidrogén-peroxid? 

 ...............................................................................................................  

Az oxigén keletkezésénél milyen szerepet játszott a hidrogén-peroxid? 

 ...............................................................................................................  

Mitől függ, hogy redukálószer vagy oxidálószer a hidrogén-peroxid? 

 ...............................................................................................................  
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K10.06. KÍSÉRLET: KÉN ÉGÉSE, KÉN-DIOXID, KÉNESSAV 

A kén a periódusos rendszer VI. főcsoportjának eleme, hat vegyértékelektronja 

van. A kristályos ként nyolcatomos molekulák építik fel, molekularácsos 

kristályt alkot. A kristályos kén mellett az amorf kén allotróp módosulatként 

jelenik meg. A kén a természetben, elemi állapotban és vegyületeiben is 

előfordul. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű, 

védőszemüveg 

  

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

csipesz, kémcső, kémcsőállvány, 

vegyszeres kanál, gázfelfogó henger 

fedő üveglappal, főzőpohár 

ammónia-oldat, fenolftalein indikátor, 

színes krepp papír csík, kénszalag, 

kénpor, etil-alkohol, desztillált víz, 

univerzális indikátor, gyufa, kálium-

jodidos jód-oldat, brómos víz, híg 

(rózsaszín) kálium-permanganát-

oldat, frissen készített kénessav-oldat 

Kísérlet leírása  

Megfigyeljük a kén tulajdonságait és oldhatóságát. Kénszalagot égetünk. 

Megvizsgáljuk a kén-dioxid tulajdonságait, vízben való oldódását.  

Megvizsgáljuk a kénessav redukáló tulajdonságát.  

Hipotézis: a kénessavnak színtelenítő hatása is van. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Vizsgálja meg a kén tulajdonságait! Tegyen két kémcsőbe negyed 

vegyszeres kanálnyi kénport, az egyikre töltsön desztillált vizet, a másikra etil-

alkoholt! Rázza össze a kémcsövek tartalmát! 

A kén  

 színe:  ...............................................................................................  

 halmazállapota szobahőmérsékleten:  ...................................................  

 oldhatósága vízben:  ...........................................................................  

 oldhatósága etil-alkoholban:  ...............................................................  

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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A periódusos rendszer segítségével írja fel a kén és az oxigénmolekula moláris 

tömegét! 

Oxigénmolekula:  ......................................................................................  

Kén:  .......................................................................................................  

Mivel magyarázható, hogy az azonos moláris tömeg ellenére az oxigén gáz 

halmazállapotú a kén szilárd? 

 ...............................................................................................................  

2) Tegyen egy kisméretű főzőpohárba desztillált vizet, majd az alkoholos kén-

oldat egy részét töltse bele! 

Mit tapasztal? 

 ...............................................................................................................  

Mivel magyarázható a jelenség? 

 ...............................................................................................................  

Milyen rendszer keletkezett? 

 ...............................................................................................................  

3) Tanári demonstrációs kísérlet. A kísérletet vegyifülke alatt végezze! 

1,5 cm hosszú kénszalagot csipeszbe fogunk, meggyújtjuk és belelógatjuk 

olyan gázfelfogó hengerbe, amelynek az aljába desztillált vizet tettünk 

előzőleg. Rácsúsztatjuk az üveglapot, úgy hogy még fogni tudjuk az égő 

kénszalagot. 

Milyen színű lánggal ég a kén? 

 ...............................................................................................................  

Milyen színű és szagú a keletkezett gáz? 

 ...............................................................................................................  

Írja fel a kén égésének egyenletét! Jelölje a reakcióban résztvevő anyagok 

halmazállapotát is!  

 ...............  +   .............   =   .................... 
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4) Tegyen a gázfelfogó hengerbe megnedvesített színes krepp papírt! 

Mi történt vele? Miért? 

 ...............................................................................................................  

5) Ha a kén elégett, rázza össze az égésterméket a vízzel! Tegyen kémcsőbe 

ammónia-oldatot, adjon hozzá fenolftalein indikátort! Milyen színű az oldat? 

 ...............................................................................................................  

Adjon hozzá az előbb előállított kénessav oldatból! Mi történik? Miért? 

 ...............................................................................................................  

Írja fel a kén-dioxid vízben való oldódásának egyenletét! 

 ...............................................................................................................  

Töltsön kevés kénessav oldatot kémcsőbe. majd cseppentsen hozzá univerzális 

indikátort! Milyen színű lett az oldat? Milyen kémhatást jelez ez? 

 ...............................................................................................................  

6) Kémcsőbe töltsön egy ujjnyi kálium-jodidos jód-oldatot! Adjon hozzá 

cseppenként kénessav-oldatot! Figyelje meg a változást! 

Milyen volt eredetileg a kálium-jodidos jód-oldat színe?  .................................  

Hogyan változott a kénessav hatására? 

 ...............................................................................................................  

Milyen változás történt a jóddal? 

 ...............................................................................................................  

Hogyan változott a jód oxidációs száma a folyamat során? 

 ...............................................................................................................  

7) Tegyen kémcsőbe egy ujjnyi brómos vizet, majd adjon hozzá cseppenként 

kénessav-oldatot! 

Figyelje meg a változást! 

Milyen volt eredetileg a brómos víz színe?  ...................................................  

Hogyan változott a kénessav hatására? 
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 ...............................................................................................................  

Milyen változás történt a brómmal? Hogyan változott az oxidációs száma a 

folyamat során? 

 ...............................................................................................................  

A bróm szempontjából milyen redoxi folyamat játszódott le? 

 ...............................................................................................................  

8) Tegyen kémcsőbe híg kálium-permanganát-oldatot, majd adjon hozzá 

cseppenként kénessav-oldatot! 

Milyen változást tapasztal? 

 ...............................................................................................................  

A kénessav milyen tulajdonságával magyarázható ez a jelenség? 

 ...............................................................................................................  

Foglalja össze az eddig vizsgált reakciók lényegét! 

A szulfition szulfátionná alakulása milyen típusú reakció? 

 ...............................................................................................................  

Írja fel mindkettő ion képletét és jelölje az alkotó atomok oxidációs számát is! 

szulfition:  ................... , benne a kén oxidációs száma:  ................. , az  

oxigén oxidációs száma:  .....................  . 

szulfátion:  .................. , benne a kén oxidációs száma:  ................. , az  

oxigén oxidációs száma:  .....................  . 

Hogyan változott a reakciók során a kén oxidációs száma?  ............................  

A kén szempontjából milyen típusúak voltak ezek a reakciók? 

 ...............................................................................................................  

A fahordókat kénezni szokták használat előtt. Mit jelent ez? Miért teszik? 

 ...............................................................................................................  
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K10.07. KÍSÉRLET: HIDROGÉN-SZULFID ÉS SÓINAK VIZSGÁLATA 

A dihidrogén-szulfid molekulaszerkezete a vízéhez hasonló, de halmazában 

nem alakul ki a hidrogénkötés. Vízben kevésbé oldódik. Vizes oldata gyenge 

sav, fontos laboratóriumi reagens. Mérgező hatása a hemoglobinra gyakorolt 

redukáló hatásának a következménye. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű, 

védőszemüveg 
    

   

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

kémcső, kémcsőállvány, vegyszeres 

kanál, oldalcsöves kémcső 

tartóállvánnyal, kihúzott végű 90 fokos 

üvegcső gumicsővel, főzőpohár 

vas-szulfid, sósav-oldat, ezüstnitrát-

oldat, cinkklorid-oldat, kénessavas-

oldat, kálium-jodidos jód-oldat, 

desztillált víz 

Kísérlet leírása  

Előállítunk dihidrogén-szulfidot, vizes oldatot készítünk belőle. Megvizsgáljuk a 

reakcióit ezüst-nitráttal, cink-kloriddal, kénessavval, kálium-jodidos jód-

oldattal. 

Hipotézis: a dihidrogén-szulfid a fémionokkal csapadékképződés közben reagál. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Tanári demonstrációs kísérlet. A következő kísérletet nyitott ablak 

mellett végezze! 

Oldalcsöves kémcsövet rögzítünk állványhoz. Az oldalcsőre kihúzott végű 90 

fokos üvegcsövet gumicsővel rögzítve teszünk. Az üvegcső vége érjen bele 

főzőpohárba töltött desztillált vízbe. A kémcső aljára egy fél vegyszeres 

kanálnyi vas-szulfidot teszünk és rátöltünk rá egy ujjnyi sósavat! Bezárjuk a 

kémcső száját gumidugóval! 

Milyen színű a vas(II)-szulfid?  ....................................................................  

Mit tapasztal, amikor a sósavat a kémcsőbe töltötte? 

 ...............................................................................................................  

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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Milyen színű és szagú gáz keletkezett a reakció során? 

 ...............................................................................................................  

Írja fel a folyamat reakcióegyenletét! Jelölje a reakcióban részt vevő anyagok 

halmazállapotát! 

 ...............  +   .............   =  ................  +  ...............  

Mennyi az oxidációs száma a kénnek a dihidrogén-szulfidban?  .......................   

Oldódott-e a keletkezett dihidrogén-szulfid vízben?  ......................................  

2) Tegyen kémcsőbe ezüstnitrát-oldatot! Adjon hozzá kén-hidrogénes vizet! Mit 

tapasztal? 

 ...............................................................................................................  

Írja fel a folyamat reakcióegyenletét! 

 ...............  +   .............   =  ................  +  ...............  

3) Tegyen kémcsőbe cinkklorid-oldatot, majd adjon hozzá kén-hidrogénes 

vizet! 

Milyen színű csapadék vált le?  ....................................................................  

Írja fel a végbemenő folyamat reakcióegyenletét! 

 ...............  +   .............   =  ................  +  ...............  

4) Tegyen kémcsőbe kénessav-oldatot és adjon hozzá kén-hidrogénes vizet! 

Milyen változás történt? 

 ...............................................................................................................  

Írja fel a végbemenő folyamat reakcióegyenletét! 

 ...............  +   .............   =  ................  +  ...............  

Milyen rendszert alkot a kén az oldattal? 

 ...............................................................................................................  

Írja fel a reakcióegyenlet fölé az egyes vegyületekben a kén oxidációs számát! 

Hogyan változott ez a reakció során? 

 ...............................................................................................................  
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5) Tegyen kálium-jodidos jód-oldatot kémcsőbe, majd adjon hozzá kén-

hidrogénes vizet! Mi történt? 

 ...............................................................................................................  

Mi történt a jóddal? 

 ...............................................................................................................  

Nézzen utána! A dihidrogén-szulfid gyógyvizekben is előfordul. Soroljon fel 

néhány települést, ahol ilyen gyógyvíz található! 

 ...............................................................................................................  

Milyen betegségek gyógyítására ajánlják? 

 ...............................................................................................................  
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K10.08. KÍSÉRLET: KÉNSAV TULAJDONSÁGAI 

A kénsav erős oxidáló sav. A tömény kénsav nemcsak a vízzel lép hevesen 

kölcsönhatásba, de a víz alkotóelemeit tartalmazó vegyületeiből is képes 

elvonni a vizet. A kénsav sói a szulfátok.  

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű, 

védőszemüveg 

       

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

csipesz, kémcső, kémcsőállvány, 

vegyszeres kanál, főzőpohár, mérleg, 

üvegbot 

híg és tömény kénsav, univerzális 

indikátor papír, cink granulátum, 

alumínium- és vaspor, vasszög, réz 

forgács, desztillált víz, cukor 

Kísérlet leírása  

Megfigyeljük a kénsav fizikai tulajdonságait, vízben való oldódását, 

kémhatását. Megvizsgáljuk, hogy a híg kénsav hogyan reagál fémekkel. 

Megvizsgáljuk, hogy a tömény kénsav hogyan reagál fémekkel. A tömény 

kénsav higroszkópos tulajdonságát is megnézzük. 

Hipotézis: a híg és tömény kénsav másképpen reagál fémekkel. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Vizsgálja meg a kénsav fizikai tulajdonságait! 

halmazállapota:  ..........................................................  

színe:  ........................................................................  

sűrűsége a vízhez képest:  ............................................  

vízben való oldhatósága:  ..............................................  

Hogyan kell hígítani a tömény kénsavat? Miért? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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2) Töltsön híg kénsavat kémcsőbe, cseppentsen hozzá univerzális indikátort! 

Milyen színváltozást tapasztal? Milyen kémhatást jelez ez? 

 ...............................................................................................................  

Írja fel a kénsav és víz reakciójának egyenletét! A keletkezett ionok nevét írja a 

megfelelő képlet alá! 

 .....................  +   .......................   ⇌   ....................  +  .....................  

  ....................      .....................  

3) Tegyen 4 kémcsőbe külön-külön cink granulátumot, negyed vegyszeres 

kanál vas- és alumíniumport, réz forgácsot! Mindegyikre töltsön egy ujjnyi híg 

kénsavat! Melyiknél tapasztal gázfejlődést? 

 ...............................................................................................................  

Milyen fémekkel lép hidrogénfejlődés közben reakcióba a kénsav? 

 ...............................................................................................................  

Írja fel a cink és kénsav reakciójának egyenletét! 

 .....................  +   .......................   =   ....................  +  .....................  

Írja fel az alumínium és a kénsav reakciójának egyenletét! 

 .....................  +   .......................   =   ....................  +  .....................  

Írja fel a reakcióegyenlet fölé az egyes alkotók oxidációs számát! 

Az oxidációs szám változásokat figyelembe véve válaszoljon az alábbi 

kérdésekre! 

Melyik anyag oxidálódott a folyamatban? Miért? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

Melyik anyag redukálódott a folyamatban? Miért? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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4) Tanári demonstrációs kísérlet. Egy-egy kémcsőbe csiszolt felületű 

vasszöget, rézforgácsot teszünk. Tömény kénsavat öntünk rájuk. Picit 

megmelegítjük. Mit tapasztal? Melyiknél lát változást? 

 ...............................................................................................................  

Milyen gáz fejlődését tapasztalja?  ...............................................................  

Milyen színű lett az oldat?  ..........................................................................  

Megnedvesített univerzális indikátorpapírt teszünk a kémcső szájához. Milyen 

színváltozást lát? Milyen kémhatást jelez ez? 

 ...............................................................................................................  

Mi történt a vassal? 

 ...............................................................................................................  

Hol hasznosítják a tömény kénsav ezen tulajdonságát? 

 ...............................................................................................................  

Írja fel a réz és tömény kénsav reakciójának egyenletét! 

 .................  +   ................   =   ................ +  ................  +  ..............  

5) Tanári demonstrációs kísérlet. 

Főzőpohárba egy ujjnyi tömény kénsavat teszünk. Mérlegen lemérjük a 

főzőpohár és a kénsav együttes tömegét.  

Jól megjelölt, de elkülönített helyen félretesszük a főzőpoharat, majd 

foglalkozás végén ismét megmérjük a tömegét. 

Főzőpohár + tömény kénsav tömege óra elején:  ..........................................  

Főzőpohár + tömény kénsav tömege óra végén:  ..........................................  

Milyen változást tapasztal?  ........................................................................  

Mivel magyarázható ez? 

 ...............................................................................................................  

Hol használják a laboratóriumban a kénsavnak ezt a tulajdonságát? 

 ...............................................................................................................  
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6) Tanári demonstrációs kísérlet. 

Kisméretű főzőpohárba porcukrot és néhány csepp vizet teszünk, majd tömény 

kénsavat töltünk rá! 

Mi történik a cukorral? 

 ...............................................................................................................  

A kénsav mely tulajdonságával magyarázható meg a jelenség? 

 ...............................................................................................................  

A cukornak melyik kémiai elem a fő alkotója? 

 ...............................................................................................................  

Írja le, hogyan kell elsősegélyben részesíteni azt, akinek kénsav meg a bőrére! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

A háztartásban hol használják a kénsavat? 

 ...............................................................................................................  
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3. TÉMAKÖR: A NITROGÉNCSOPORT ÉS VEGYÜLETEI 

A témakör célja a nitrogéncsoport vegyületeinek megismerése, néhány kiemelt 

vegyület vizsgálatának elvégzése. Ide tartoznak az ammónia, a salétromsav, a 

nitritek és nitrátok, a foszforvegyületek, valamint ezeknek a vegyületeknek a 

gyakorlati felhasználása. 

A témakörbe tartozó kísérletek: 

9. Ammónia  

10. Salétromsav tulajdonságai, reakciója fémekkel 

11. Nitritek, nitrátok tulajdonságai, gyakorlati felhasználásuk 

12. Foszforvegyületek, foszforsav tartalmú üdítőital vizsgálata 

 

 

K10.09. KÍSÉRLET: AMMÓNIA 

Az ammóniamolekula egy nitrogénatomból és három hidrogénatomból épül fel 

kovalens, poláris kötéssel. Molekulái között kialakulhat a hidrogénkötés. Vízben 

jól oldódik, vizes oldata lúgos kémhatású. Az ammóniaoldatot a mindennapi 

életben szalmiákszesznek nevezik.  

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű, 

védőszemüveg 

       

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

kémcső, kémcsőállvány, vegyszeres 

kanál, üvegbot 

ammónia-oldat, sósav, univerzális 

indikátor, rézszulfát-oldat, 

ammónium-klorid, ammónium-

szulfát, desztillált víz, szén-dioxid 

Kísérlet leírása  

Megfigyeljük az ammónia tulajdonságait. Reagáltatjuk hidrogén-kloriddal és 

szén-dioxiddal. Megnézzük néhány ammónium só kémhatását. 

Hipotézis: az ammónia könnyen reakcióba vihető. 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Figyelje meg az ammónia tulajdonságait! 

Töltsön egy kémcsőbe a kémcső negyedéig ammónia-oldatot! Adjon hozzá 

desztillált vizet, majd univerzális indikátort! Melegítse kicsit a kémcsövet! 

Az ammónia: 

halmazállapota:  .......................................................................................  

színe:  .....................................................................................................  

szaga:  .....................................................................................................  

sűrűsége a levegőhöz képest:  ....................................................................  

vízben való oldódása:  ...............................................................................  

vízben való oldhatósága a hőmérséklet emelkedésével:  ................................  

vizes oldatának kémhatása:  .......................................................................  

Írja fel az ammónia és víz reakcióját! Nevezze meg a keletkezett ionokat! 

 .....................  +   .......................   ⇌   ....................  +  .....................  

  ....................      .....................  

2) Tömény ammónia-oldatba merítsen egy üvegbotot, majd közelítse füstölgő 

sósav felé! Mit tapasztal? Milyen halmazállapotú vegyület keletkezett? 

 ...............................................................................................................  

Írja fel a végbement folyamat reakcióegyenletét! 

 ...................  +   ....................   =   .........................  

3) Tegyen rézszulfát-oldatot kémcsőbe, majd adjon hozzá lassan ammónia-

oldatot! Milyen változásokat tapasztal? 

 ...............................................................................................................  

Magyarázza meg a változásokat! 

 ...............................................................................................................  
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Nézzen utána! Milyen komplex vegyület keletkezett? 

 ...............................................................................................................  

4) Tegyen egy-egy kémcsőbe ammónium-kloridot és ammónium-szulfátot! 

Oldja fel őket desztillált vízben! 

Cseppentsen hozzájuk univerzális indikátort! 

Milyen volt az ammónium sók oldhatósága vízben? 

 ...............................................................................................................  

Hogyan változott az univerzális indikátor színe? Milyen kémhatást jelez ez?  

 ...............................................................................................................  

Mivel magyarázható ezeknek a sók vizes oldatának kémhatása? 

 ...............................................................................................................  

5) Nézze meg az ammónia és a szén-dioxid reakcióját! 

Töltsön meg egy kémcsövet szén-dioxiddal a gázfejlesztő készülékből! Fogja be 

a kémcső száját! Másik kémcsőbe tegyen pár csepp tömény ammónia-oldatot! 

Fordítsa össze a két kémcső száját úgy, hogy a szén-dioxid tartalmú legyen 

felül! Milyen jelenség játszódott le? 

 ...............................................................................................................  

Miért a szén-dioxiddal teli kémcsőnek kellett felül lennie? 

 ...............................................................................................................  

Milyen színű és halmazállapotú termék keletkezett? 

 ...............................................................................................................  

Nézzen utána! Ammónia tartalmú „sütőporunk” is van.  

Mi a kereskedelmi neve?  ...........................................................................  

Bomlásakor milyen anyagok keletkeznek? 

 ...............................................................................................................  
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K10.10. KÍSÉRLET: SALÉTROMSAV TULAJDONSÁGAI ÉS REAKCIÓJA A FÉMEKKEL 

A salétromsav erős oxidáló sav. Fény és hő hatására könnyen bomlik. Tömény 

salétromsavval az ezüst-arany ötvözetekből az ezüstöt ki lehet oldani, emiatt 

választóvíznek nevezik. A salétromsav a szerves anyagokat oxidálja, roncsolja. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű, 

védőszemüveg 

       

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

csipesz, kémcső, kémcsőállvány, 

vegyszeres kanál, cseppentő 

híg és tömény salétromsav, 

univerzális indikátor, cink 

granulátum, vas-, és alumíniumpor, 

vasszeg és alumíniumlap, 

rézforgács, tojásfehérje-oldat 

Kísérlet leírása  

Megfigyeljük a salétromsav fizikai tulajdonságait, vízben való oldódását, 

kémhatását. Megvizsgáljuk, hogy a híg és tömény salétromsav hogyan reagál 

fémekkel. A tömény salétromsav és fehérje-oldat reakcióját is megnézzük. 

Hipotézis: a híg és tömény salétromsav eltérően lép reakcióba fémekkel. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Figyelje meg a salétromsav tulajdonságait! 

Kémcsőbe öntsön egy kevés salétromsavat, töltsön hozzá desztillált vizet, majd 

1-2 csepp univerzális indikátort! 

Salétromsav: 

halmazállapota:  ..................................................  

szaga:  ................................................................  

színe:  ................................................................  

vízben való oldhatósága:  ......................................  

vizes oldatának kémhatása:  ..................................  

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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Írja fel a salétromsav és víz reakciójának egyenletét! A keletkezett ionok nevét 

írja a megfelelő képlet alá! 

 .....................  +   .......................   ⇌   ....................  +  .....................  

  ....................      .....................  

Miért kell barna üvegben tárolni a tömény salétromsavat? 

 ...............................................................................................................  

2) Tegyen 4 kémcsőbe külön-külön cink granulátumot, negyed vegyszeres 

kanál vas- és alumíniumport, réz forgácsot! Mindegyikre töltsön egy ujjnyi híg 

salétromsavat! Melyiknél tapasztal gázfejlődést? 

 ...............................................................................................................  

Milyen fémekkel lép hidrogénfejlődés közben reakcióba a salétromsav? 

 ...............................................................................................................  

Mutassa ki a fejlődő hidrogéngázt! Hogyan teszi? 

 ...............................................................................................................  

Írja fel az alumínium és salétromsav reakciójának egyenletét! 

 .....................  +   .......................   =   ....................  +  .....................  

3) Tanári demonstrációs kísérlet. A kísérletet vegyi fülke alatt kell 

elvégezni! Egy-egy kémcsőbe csiszolt felületű vasszöget, alumínium lapot és 

rézforgácsot teszünk. Tömény salétromsavat öntünk rájuk. 

Mit tapasztal? Melyiknél lát változást? 

 ...............................................................................................................  

Milyen gáz fejlődését tapasztalja?  

 ...............................................................................................................  

Milyen színű a fejlődő gáz? 

 ...............................................................................................................  
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Megnedvesített univerzális indikátorpapírt teszünk a kémcső szájához. 

Milyen színváltozást lát? Milyen kémhatást jelez ez? 

 ...............................................................................................................  

Írja fel a réz és tömény salétromsav reakciójának egyenletét!  Tüntesse fel az 

egyes anyagok fölött az oxidációs számokat is! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

Hogyan változott a réz oxidációs száma?  .....................................................  

Hogyan változott a nitrogén oxidációs száma?  ..............................................  

Mi történt a vassal és az alumíniummal? 

 ...............................................................................................................  

Csipesszel kivesszük a vasszöget a salétromsavból, leöblítjük és azt a részét, 

ami eddig a tömény savban volt, híg salétromsavba mártjuk. 

Tapasztal-e gázfejlődést? Miért? 

 ...............................................................................................................  

Hol hasznosítják a tömény salétromsavnak ezt a tulajdonságát! 

 ...............................................................................................................  

4) Tojásfehérje-oldatra cseppentsen tömény salétromsavat! 

Milyen színváltozást tapasztal? 

 ...............................................................................................................  

Ezt xantoprotein-reakciónak nevezik, és fehérje kimutatásra alkalmas. 
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K10.11. KÍSÉRLET: NITRITEK, NITRÁTOK TULAJDONSÁGAI, GYAKORLATI 

FELHASZNÁLÁSUK 

A salétromsav sói a nitrátok, amelyek erős oxidálószerek. A nitrát az ember 

szervezetére mérgező, a növények életben maradásához nélkülözhetetlen. 

A talajban az ammóniát a nitrit- és nitrátbaktériumok egymást követve 

oxidálják, amely jól elhatárolt lépésekben következik be, ezért a talajban vagy 

ivóvízben előforduló nitrogénvegyület minőségéből következtetni lehet a 

fertőzöttségre. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű, 

védőszemüveg 

       

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

kémcső, kémcsőállvány, vegyszeres 

kanál, cseppentő, óraüveg, csipesz, 

Bunsen égő 

tömény salétromsav, tömény 

ammónia-oldat, telített káliumnitrát-

oldat, vasszög, papírlap, nátrium-

nitrit, nátrium-nitrát, füstölt sonka, 

univerzális indikátor, nitrit-nitrát 

tesztcsík, desztillált víz 

Kísérlet leírása  

Ammónium-nitrátot állítunk elő. Megfigyeljük a kálium-nitrát bomlását hő 

hatására. Összehasonlítjuk a nátrium-nitrit és nátrium-nitrát tulajdonságait és 

megvizsgáljuk, hogy a füstölt sonkában megtalálhatók-e.  

Hipotézis: a füstöltsonka tartósítására nitrit és nitrát sókat használnak. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Tegyen egy kémcsőbe 2-3 csepp tömény salétromsavat, egy másikba 

ugyanannyi tömény ammónia-oldatot! Ammóniát tartalmazó kémcsövet egy 

kicsit mozgassa meg, majd fordítsa szájával lefele a salétromsavat tartalmazó 

kémcsőre! 

Mit tapasztal? Milyen halmazállapotú termék keletkezett? 

 ...............................................................................................................  

Írja fel a végbemenő folyamat reakcióegyenletét! 

 ...................  +   ....................   =   .........................  

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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2) Rajzoljon telített kálium-nitrát oldattal egy papírlapra, úgy hogy a vonal 

folytonos legyen! Várja meg, amíg a papíron az írás megszárad, majd fogjon 

csipeszbe egy vasszöget, izzítsa fel, majd érintse az írás kezdetéhez! 

Mit tapasztal? 

 ...............................................................................................................  

Magyarázza meg a jelenséget! 

 ...............................................................................................................  

3) Vizsgálja meg a nátrium-nitrit és nátrium-nitrát tulajdonságait! 

Tegyen mindkettőből egy-egy kémcsőbe egy fél vegyszeres kanálnyit, öntsön 

rájuk desztillált vizet, majd adjon hozzájuk 1-2 csepp univerzális indikátort! 

Rögzítse a tapasztalatokat! 

Vizsgált anyag NaNO2 NaNO3 

halmazállapota   

színe   

szaga   

vízben való 

oldhatósága 
  

vizes oldatának 

kémhatása 
  

 

4) Füstölt sonka darabkát tegyen főzőpohárba!  

Töltsön rá desztillált vizet!  

Áztassa egy darabig, majd tesztcsík segítségével állapítsa meg, használtak-e a 

tartósításánál nitrit vagy nitrát sókat! 

Tapasztalatát jegyezze fel! 

 ...............................................................................................................  

Mi a szerepe a nitriteknek a húsáruk tartósításánál? 

 ...............................................................................................................  
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Miért korlátozzák a felhasználásukat? 

 ...............................................................................................................  

Mire utal, ha az ivóvízben nitrogénvegyületeket találnak? Hogyan kerülhet 

bele? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

Nézzen utána! Milyen E számok találhatók azokon az élelmiszereken, amelyek 

tartósítására nitritet vagy nitrátot használtak? 

 ...............................................................................................................  
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K10.12. KÍSÉRLET: FOSZFORVEGYÜLETEK, FOSZFORSAV TARTALMÚ ÜDÍTŐITALOK 

VIZSGÁLATA 

A tiszta foszforsav színtelen, könnyen olvadó, kristályos anyag. Vízben jól 

oldódó, híg vizes oldata savanyú ízű, nem mérgező, üdítőitalok ízesítésére is 

használják. A foszforsav sói a foszfátok, amelyek a termőtalajban és a 

kőzetekben is megtalálható.  

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű 

  

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

kémcső, kémcsőállvány, vegyszeres 

kanál, Bunsen égő, kisméretű 

Erlenmeyer lombik, üvegbot, digitalis 

pH-mérő, nagyító 

foszforsav-oldat, mészkő, nátrium-

karbonát, trinátrium-foszfát (trisó), 

univerzális indikátor, desztillált víz, 

tojáshéj, kóla 

Kísérlet leírása  

Megvizsgáljuk a foszforsav tulajdonságait, reakcióját mészkővel és nátrium-

karbonáttal. Trisó tulajdonságait is megnézzük. A kóla összetevőinek 

tanulmányozása után, a tojáshéjra gyakorolt hatását is megnézzük.  

Hipotézis: a foszforsav gyenge sav, de a karbonátokkal reakcióba lép. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Figyelje meg a foszforsav tulajdonságait! 

Kémcsőbe öntsön egy kevés foszforsavat, töltsön hozzá desztillált vizet, majd 

1-2 csepp univerzális indikátort! 

Foszforsav: 

halmazállapota:  ......................................................  

szaga:  ....................................................................  

színe:  ....................................................................  

vízben való oldhatósága:  ..........................................  

vizes oldatának kémhatása:  ......................................  

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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Írja fel a foszforsav és víz reakciójának egyenletét! A keletkezett ionok nevét 

írja a megfelelő képlet alá! 

 .....................  +   .......................   ⇌   ....................  +  .....................  

  ....................      .....................  

A foszforsav gyenge sav. Végbemegy-e a disszociációja teljes mértékben? 

 ...............................................................................................................  

Mivel magyarázható, hogy bár a foszforsav szilárd halmazállapotú, csak vizes 

oldatát hozzák kereskedelmi forgalomba? 

 ...............................................................................................................  

2) Tegyen külön kémcsőbe mészkövet és nátrium-karbonátot! Töltsön rájuk híg 

foszforsavat! Mit tapasztal? 

 ...............................................................................................................  

Mire lehet használni a foszforsavat a háztartásban? 

 ...............................................................................................................  

3) Trinátrium-foszfátból tegyen egy fél vegyszeres kanálnyit kémcsőbe! Töltsön 

rá desztillált vizet, majd adjon hozzá univerzális indikátort! 

Trinátrium-foszfát (trisó): 

halmazállapota:  ..................................................  

színe:  ................................................................  

vízben való oldhatósága:  ......................................  

vizes oldatának kémhatása:  ..................................  

Tegyen az oldathoz kalcium-kloridot! Mi történt? 

 ...............................................................................................................  

Hol használják ezt a folyamatot a háztartásban? 

 ...............................................................................................................  



48 

 

4) Töltsön kólát Erlenmeyer lombikba, mérje meg a pH értékét digitális pH-

mérővel vagy savas tartományra készített pH-papírral! 

Kevergetéssel és enyhe melegítéssel távolítsa el belőle a szén-dioxidot! Mérje 

meg ismét az oldat pH értékét! 

Kóla pH értéke kezdetben:  ...................................  

Kóla pH értéke szén-dioxid nélkül:  .........................  

Milyen tartományban maradt a pH-ja a kólának? 

 ...............................................................................................................  

Mivel magyarázható ez? 

 ...............................................................................................................  

Nézze meg a kólás flakonon az összetevőket! Melyek azok, amelyek a savas 

kémhatást okozzák? 

 ...............................................................................................................  

Melyik összetevőt nem lehet melegítéssel eltávolítani? 

 ...............................................................................................................  

5) Tegyen kémcsőbe tojáshéjat, majd töltsön rá kólát! Foglalkozás végén 

vizsgálja meg a tojáshéjon végbement változást! Hasonlítsa össze az eredeti 

tojáshéj darabbal! Vizsgálja meg a felületet egyszerű nagyítóval is! 

Hogyan változott meg a tojáshéj? 

 ...............................................................................................................  

Magyarázza meg a jelenséget! 

 ...............................................................................................................  

Hasonló folyamat mehet végbe a szánkban is. Hogyan lehet védekezni a 

fogszuvasodás ellen? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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A fogakon kívül testünk mely részei hasonló kémiai összetételűek 

(mésztartalmúak)? Miért nem egészséges fejlődő, növésben levő szervezet 

számára a szénsavas és foszforsavas üdítőitalok fogyasztása? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

Nézzen utána! 

Milyen koncentrációban tartalmaznak foszforsavat a kólák? 

 ...............................................................................................................  
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FOGALOMTÁR 

Allotróp módosulat: egy kémiai elemnek azonos halmazállapotú, de eltérő 

molekulaszerkezetű vagy kristályszerkezetű változata.  

Atom: semleges kémiai részecske, amely egy atommagból és elektronburokból 

épül fel.  

Bázis: proton felvételre képes anyag. 

Égés: olyan hőtermeléssel járó kémiai reakció, amely során az égő anyag és az 

oxigén egyesül. 

Elem: kémiailag tiszta, egyszerű anyag, azonos protonszámú atomokból épül 

fel. 

Elektronegativitás: a kötött atomok elektronvonzó képességét fejezi ki. 

Endoterm folyamat: hő felvétellel járó változás. Az endoterm szóban az 

„endo” előtag jelentése: belül, bent. Az endoterm folyamat „belül melegít”, 

vagyis hő felvétellel jár. 

Exoterm folyamat: hőtermeléssel járó változás. Az exoterm görög eredetű 

szó, „exo” (jelentése: kívül, kint) és a „thermo” (jelentése: melegszik, melegít) 

szavakból származik. Az exoterm folyamat „kívül melegít”, vagyis hő leadással 

jár. 

Fizikai változás: az olyan változást, amelyben az anyag csak néhány 

tulajdonsága változik meg, de részecskéinek összetétele nem. 

Diffúzió: a részecskék hőmozgásából adódó spontán keveredése. 

Heterogén rendszer: az alkotó részecskék szétválnak, belső határfelület 

jelenik meg. 

Homogén rendszer: az anyag egyenletes eloszlású, nem látható belső 

határfelület.  

Indikátor: kémiai jelzőanyag, az anyagok kémhatását mutatja. 

Katalizátor: olyan anyag, amely a kémiai reakció sebességét úgy növeli meg, 

hogy közben önmaga a reakció közben maradandóan nem változik meg.  

Kémiai változás: azok a változások, amelyekben az anyag összetétele 

megváltozik, és új anyag keletkezik. Az új anyag tulajdonságai eltérnek a 

kiinduló anyag tulajdonságaitól, új szerkezetű és új összetételű anyagok 

keletkeznek. 

Másodrendű kémiai kötés: a molekulák közötti kölcsönhatás. 

Molekula: kovalens kötéssel vagy kötésekkel összekapcsolódott atomokból áll. 
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Oldat: összetett anyag, amely legalább két anyagból, oldószerből és oldott 

anyagból áll. 

pH-érték: 0-tól 14-ig terjedő skála, amely megmutatja a vizes oldatok 

savasságának és lúgosságának a mértékét. 

Sav: olyan anyag, amely vízben oldva savas kémhatást mutat, proton leadásra 

képes. 

Só: fémionból és savmaradékból álló vegyület. 

Reakcióhő: az a hő, amely a reakcióegyenletben feltüntetett minőségű, 

mennyiségű és állapotú anyagok átalakulásakor felszabadul vagy elnyelődik. 

Telített oldat: melyben az oldandó anyagból adott hőmérsékleten többet már 

nem lehet feloldani, de még homogén. 

Vegyület: összetett anyag, különböző atomok kapcsolódnak össze 

meghatározott számarányban. 
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