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A LABORATÓRIUMI KÍSÉRLETEZÉS MUNKA- ÉS BALESETVÉDELMI SZABÁLYAI 

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

tartózkodhat 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. Ebben a témakörben megismerkedünk a széncsoport szervetlen 

vegyületeivel, néhány kiemelt vegyület vizsgálatának is elvégezzük. Ide 

tartoznak, a szén-dioxid és szénsav, valamint a karbonátok, szilikátok és 

ezeknek a vegyületeknek a gyakorlati felhasználása. 

2. A témakör célja a fémek általános tulajdonságainak ismerete után már, 

néhány a gyakorlati életben fontos fém és azok vegyületeinek tanulmányozása. 

Sorra kerülnek az alkáli-és alkáliföldfémek fontosabb vegyületei, a vas és az 

alumínium tulajdonságai. A fémek előállításának módjai. 
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3. A témakör célja bevezetés a szerves kémia rejtelmeibe. Szerves kémiai 

tanulmányainkat a szénhidrogének vizsgálatával kezdjük. Megfigyeljük a 

telített és telítetlen szénhidrogének eltérő viselkedését. Megismerkedünk 

néhány a gyakorlati életben fontos szénhidrogénnel. 

A mindennapi életben ismert folyamatot is modellezünk, az alkoholos erjedést. 

 

Átismételjük a kémiában használatos eszközöket. Írja minden eszköz mellé a 

nevét! Ne felejtse! Ezeket az eszközöket használjuk a kísérletek során. 

 

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: SZÉNCSOPORT ÉS ELEMEINEK VEGYÜLETEI 

A témakör célja a széncsoport szervetlen vegyületeinek megismerése, néhány 

kiemelt vegyület vizsgálatának elvégzése. Ide tartoznak, a szén-dioxid és 

szénsav, valamint a karbonátok, szilikátok és ezeknek a vegyületeknek a 

gyakorlati felhasználása. 

A témakörbe tartozó kísérletek: 

13. Szén-dioxid, szénsav, karbonátok 

14. “Vegyész virágoskertjének” készítése, szilikátok vizsgálata 
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K10.13. KÍSÉRLET: SZÉN-DIOXID, SZÉNSAV, KARBONÁTOK 

A szén a periódusos rendszer IV. főcsoportjának eleme, négy párosítatlan 

elektronja négy kovalens kötés kialakítására képes. Két allotróp módosulata 

van a gyémánt és a grafit. 

Két oxidja a szén-monoxid és a szén-dioxid. A szén-dioxid molekula apoláris. 

A levegőnél nehezebb, az égést nem táplálja. A szén-dioxid vízzel szénsavvá 

egyesül, ami egy gyenge sav. A szénsav sói a karbonátok. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű, 

védőszemüveg 

  

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

kémcső, kémcsőállvány, üvegbot, 

üvegcső, Erlenmeyer lombik, 

vegyszeres kanál 

mészkő, sósav, desztillált víz, 

meszes víz, szénsavas víz, 

univerzális indikátor, nátrium-

hidrogénkarbonát 

Kísérlet leírása  

Megnézzük a szén-dioxid és a szénsav tulajdonságait. Modellezzük az 

építkezésnél, a cseppkőképződésnél végbemenő folyamatot. Megvizsgáljuk a 

gyomorsav szódabikarbónával való semlegesítését is. 

Hipotézis: a szénsav gyenge, bomlékony sav. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Vizsgálja meg a szén-dioxid tulajdonságait! Tegyen egy kevés mészkövet 

kémcsőbe és töltsön rá híg sósav-oldatot! Azonosítsa a fejlődő gázt égő 

gyújtópálcával! 

Szén-dioxid: 

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

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

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

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

az égést  .......................................  táplálja. 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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Írja fel a végbemenő folyamat reakcióegyenletét! 

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

Hol használjuk ezt a folyamatot a háztartásban? 

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

2) Töltsön szénsavas vizet főzőpohárba! Cseppentsen hozzá univerzális 

indikátort! Milyen színt tapasztal? Milyen kémhatása van? 

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

Írja fel a szén-dioxid és víz reakcióját! 

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

Kevergesse a pohárban lévő folyadékot! Mi történik? Hogyan változik az oldat 

kémhatása? 

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

3) Tegyen meszes vizet kisméretű Erlenmeyer lombikba harmadáig! 

Üvegcsövön keresztül óvatosan fújjon bele! Addig ismételje meg a belefújást, 

amíg változást nem tapasztal! Milyen változás megy végbe? 

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

Hogyan kerül a leheletünkbe a szén-dioxid? 

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

Írja fel a végbemenő folyamat reakcióegyenletét! 

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

A mindennapi életben hol találkozhat ezzel a folyamattal? 

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

4) Tegyen két Erlenmeyer lombikba egy-egy vegyszeres kanálnyi porított 

mészkövet! Az egyikre desztillált vizet a másikra szénsavas vizet töltsön! 

Kevergesse az oldatokat! Milyen különbséget tapasztal a két keverék között? 

 ...............................................................................................................  
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Milyen folyamat ment végbe a kalcium-karbonát és a szénsav között? Írja fel! 

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

Melegítse ezt az oldatot! Mi történik? 

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

Hol találkozik ezzel a folyamattal a természetben? 

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

5) Tegyen kémcsőbe egy ujjnyi híg sósav oldatot, cseppentsen hozzá 

univerzális indikátort! Adagoljon fokozatosan hozzá nátrium-

hidrogénkarbonátot! Mit tapasztal? Milyen gáz fejlődik? 

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

Hogyan változik az oldat színe? Miért? 

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

Írja fel a folyamat reakcióegyenletét! 

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

Hol alkalmazzuk ezt a reakciót a mindennapi életben? 

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

Milyen néven lehet kapni a nátrium-hidrogénkarbonátot? 

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

Mire lehet használni ezen kívül a háztartásban? 

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

Nézzen utána! Mennyi idő alatt képződik 1 mm cseppkő? Miért nem szabad 

megfogni a cseppkő végét? 

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

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

 



13 
 

K10.14. KÍSÉRLET: „VEGYÉSZ VIRÁGOSKERTJÉNEK” KÉSZÍTÉSE, SZILIKÁTOK 

VIZSGÁLATA 

A nátrium-szilikát más néven vízüveg széles körben használt vegyület. 

A nátrium-szilikát pH-semleges, és lúgos kémhatású oldatokban stabil 

vegyület. Savas környezetben a hidrogénionokkal reagál, 

és kovasav formájában kicsapódik az oldatból. Beton felületek, stukkók, 

berakások készítésénél nátrium-szilikátot alkalmazva meggátolható a víz 

beszivárgása. Festékként is felvihető, ekkor vízzáró réteget képez, mert elzárja 

a felület pórusait. Ezen kívül tűzálló, tűzkésleltető tulajdonságokkal is 

rendelkezik, mert meleg hatására víz szabadul fel belőle, így hűtve a felületet. 

Víztisztító berendezésekben alkalmazva megköti a nagyobb, vízben lebegő 

molekulákat. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű, 

védőszemüveg 

       

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

kémcső, kémcsőállvány, vegyszeres 

kanál, befőttes üveg, üvegbot, Bunsen 

égő 

vízüveg, kristályos vas(III)-klorid, 

nikkel(II)-klorid, króm(III)-klorid, 

kobalt(II)-klorid, réz-szulfát, 

magnézium-klorid, desztillált, sósav, 

univerzális indikátor, gyújtópálca, 

gyufa 

Kísérlet leírása  

Elkészítjük a kémikusok virágoskertjét és megmagyarázzuk a kialakulását.  

Megnézzük a vízüveg kémhatását. Kovasavat állítunk elő. Megvizsgáljuk a 

vízüveg tűzvédelemben betöltött szerepét. 

Hipotézis: a színes sók színesek maradnak vízüvegben is. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Egy kisméretű befőttes üvegbe töltsön vízüveget egynegyed részéig, majd 

kétszer annyi desztillált vízzel hígítsa fel! Keverje meg üvegbottal! 

Tegyen bele néhány kristály vas(III)-kloridot, nikkel(II)-kloridot, króm(III)-

kloridot, kobalt(II)-kloridot, réz-szulfátot, magnézium-kloridot! 

Ne mozgassa az üveget! 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

http://hu.wikipedia.org/wiki/PH
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kovasav
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A vízüveg nagy részben mit tartalmaz? 

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

Mi történik, amikor a kristályok érintkeznek a vízüveggel? 

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

Magyarázza meg a jelenséget az ozmózisnyomás segítségével! 

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

Milyen folyamat hatására növekszik tovább a képződmény? 

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

Milyen vegyületek képződnek a vízüveg és a kristályos sók reakciójánál? 

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

Írja fel a réz-szulfát és a nátrium-szilikát reakciójának egyenletét! 

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

Húzza alá a keletkezett csapadékot! 

 

Milyen színűek az egyes sók? 

vas(III)-klorid:  ..............................  

nikkel(II)-klorid:  ...........................  

króm(III)-klorid:  ...........................  

kobalt(II)-klorid:  ...........................  

réz-szulfát:  ...................................  

magnézium-klorid:  ........................  

Milyen színű „növények” keletkeztek 

az egyes sókból? 

vas(III)-klorid:  .............................  

nikkel(II)-klorid:  ...........................  

króm(III)-klorid:  ...........................  

kobalt(II)-klorid:  ...........................  

réz-szulfát:  ..................................  

magnézium-klorid:    ...................... 

 

Hasonlítsa össze a só eredeti színével! Mit tapasztal? 

 ...............................................................................................................  
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2) Tegyen egy ujjnyi vízüveget kémcsőbe, adjon hozzá desztillált vizet és 

néhány csepp univerzális indikátort! 

Milyen a nátrium-szilikát oldhatósága vízben?  ..............................................  

Milyen színváltozást tapasztal? Milyen kémhatást jelez ez? 

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

Mivel magyarázható ez a kémhatás? 

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

3) Tegyen kémcsőbe egy ujjnyi vízüveget, majd ugyanannyi desztillált vizet! 

Adjon az így elkészített oldathoz sósav-oldatot! 

Mit tapasztal? Milyen állagú termék keletkezett? 

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

Írja fel a végbemenő folyamat reakcióegyenletét! 

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

4) Kémcsőbe tegyen vízüveget, majd állítson bele egy gyújtópálcát! 10 perc 

elteltével vegye ki a pálcát és hagyja megszáradni! 

Száradás után tegye Bunsen égő lángjába a gyújtópálca vízüveggel átitatott 

felét! Mit tapasztal? 

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

Hol használják a vízüveg fenti kísérletnél tapasztalt tulajdonságát? 

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

Nézzen utána! Hol fordulnak elő a szilikátok nagy mennyiségben? 

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

Mire használják a szilikátokat a mindennapi életben? 

 ...............................................................................................................  
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2. TÉMAKÖR: FÉMEK ÉS VEGYÜLETEIK 

A témakör célja a fémek általános tulajdonságainak ismerete után már, néhány 

a gyakorlati életben fontos fém és azok vegyületeinek tanulmányozása. Sorra 

kerülnek az alkáli-és alkáliföldfémek fontosabb vegyületei, a vas és az 

alumínium tulajdonságai. A fémek előállításának módjai. 

A témakörbe tartozó kísérletek: 

15. Alkáli- és alkáliföldfémek vegyületeinek tulajdonságai 

16. Természetes vizek keménysége és vízlágyítás 

17. Meszes építkezésen végbemenő folyamatok 

18. Alumínium tulajdonságai 

19. Vas tulajdonságai 

20. Termitreakció 

 

K10.15. KÍSÉRLET: ALKÁLI- ÉS ALKÁLIFÖLDFÉMEK VEGYÜLETEINEK TULAJDONSÁGAI 

Az alkálifémek a periódusos rendszer első főcsoportjának elemei. 

Az alkáliföldfémek a periódusos rendszer második főcsoportjának elemei. 

A természetben vegyületeik formájában fordulnak elő. Vegyületeik nagy 

részére az ionkötés a jellemző, fehér kristályos anyagok. Nagyobb részük 

oldódik vízben. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű, 

védőszemüveg 

     

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

kémcső, kémcsőállvány, óraüveg, 

vegyszeres kanál, csipesz, Bunsen 

égő, kémcsőfogó, főzőpohár, üvegbot, 

gipszkiöntő forma 

NaOH, NaCl, Na2CO3, Na3PO4, 

K2SO4, sósav, NaHCO3, MgSO4, 

MgCl2, Ca(OH)2, CaCl2, CaCO3, 

tojáshéj, kréta,   desztillált víz, 

univerzális indikátor, fenolftalein 

indikátor, gyufa, modellgipsz 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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Kísérlet leírása  

Megfigyeljük a NaOH, a NaCl, a  Na2CO3, a K2SO4 és a Na3PO4 tulajdonságait, 

vízben való oldhatóságukat, vizes oldatuk kémhatását, a szódabikarbóna 

bomlását. Megfigyeljük a MgSO4, a MgCl2, a Ca(OH)2, a  CaCl2, a CaCO3 

tulajdonságait, vízben való oldhatóságukat, vizes oldatuk kémhatását. 

Megvizsgáljuk mi a közös a tojáshéj, mészkő és a kréta összetételében. 

Megnézzük a gipsz tulajdonságát. 

Hipotézis: az alkáli- és alkáliföldfém vegyületei jórészt fehér színűek. 

Az alkálifém vegyületek jobban oldódnak vízben, mint a alkáliföldfém 

vegyületek. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Figyelje meg a következő vegyületeket: NaOH, NaCl, Na2CO3, K2SO4 és a 

Na3PO4! 

halmazállapotuk:  .................................... 

színük:  .................................................. 

kémiai kötésük:  ..................................... 

Tegyen mindegyikből egy negyed vegyszeres kanálnyit kémcsőbe, töltsön rá 

desztillált vizet! 

vízben jól oldódnak: ..................................................................................  

vízben rosszul oldódik:  ..............................................................................  

Cseppentsen mindegyikhez univerzális indikátort! Színváltozás alapján 

határozza meg az oldat kémhatását! 

Vizes oldata semleges kémhatású:  .............................................................  

Vizes oldata lúgos kémhatású:  ...................................................................  

Vizes oldata savas kémhatású: ...................................................................  

Mitől függ, hogy egy só kémhatása? 

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

2) Tegyen száraz kémcsőbe egy vegyszeres kanálnyi NaHCO3-t! Fogja 

kémcsőfogóba és melegítse! Mit tapasztal? 

 ...............................................................................................................  
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Közelítsen égő gyújtópálcát a kémcső szájához! Mit tapasztal? Melyik gázt 

azonosította? 

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

Hol használjuk ezt a folyamatot a háztartásban? 

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

Írja fel a végbement folyamat reakcióegyenletét! 

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

Energiaváltozás szempontjából milyen folyamat volt? 

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

3) Hasonlítsa össze a sütőport és a szódabikarbónát! Tegyen óraüvegre 

mindkettőből egy keveset! Ránézésre lát-e különbséget köztük? 

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

Cseppentsen mindkettőre desztillált vizet! Mit tapasztal? 

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

Nézze meg a sütőpor csomagolásán az összetételét! Melyik alkotó az, ami a 

gázfejlődést létrehozza, ha víz éri a sütőport? 

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

4) Figyelje meg a következő vegyületeket: MgSO4, a MgCl2, Ca(OH)2, CaCl2, 

CaCO3! 

halmazállapotuk:  ........................................  

színük:  ......................................................  

kémiai kötésük:  .........................................  

Tegyen mindegyikből egy negyed vegyszeres kanálnyit kémcsőbe, töltsön rá 

desztillált vizet! 

vízben jól oldódnak: ..................................................................................  

vízben rosszul oldódik:  ..............................................................................  

Cseppentsen mindegyikhez univerzális indikátort! Színváltozás alapján 

határozza meg az oldat kémhatását! 



19 
 

Vizes oldata semleges kémhatású:  .............................................................  

Vizes oldata lúgos kémhatású:  ...................................................................  

Vizes oldata savas kémhatású: ...................................................................  

5) Fogjon csipeszbe hártyájától megfosztott tojáshéjat! Hevítse 3-4 percig! 

Tegye óraüvegre a kihevített tojáshéjat és egy hevítés előttit! 

Cseppentsen mindkettőre desztillált vizet és fenolftalein indikátort! Mit 

tapasztal? 

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

A tojáshéj nagyrészt kalcium-karbonátból épül fel. Ennek ismeretében írja fel a 

végbement folyamtok reakcióegyenletét! 

Hevítés: 

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

Víz hozzáadása: 

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

Milyen folyamatokat modelleztünk ezekkel a kísérletekkel? 

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

6) Tegyen egy-egy óraüvegre tojáshéjat, mészkövet, kréta darabot! 

Cseppentsen mindegyikre sósavat! 

Mit tapasztal? 

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

A tojáshéj melyik összetevőjét mutattuk ki? 

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

Írja fel a folyamat reakcióegyenletét! 

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

Mi a közös a tojáshéj, a mészkő és a kréta összetételében? 

 ...............................................................................................................  
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7) Modellgipszet keverjen össze vízzel, úgy, hogy tejföl sűrűségű legyen! Töltse 

át gipszkiöntő formába! Figyelje, hogyan köt meg a gipsz! Milyen folyamat 

megy végbe? 

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

Fogja meg az edény alját! Mit tapasztal? 

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

A vízfelvétel energetikaváltozás szempontjából milyen típusú reakció? 

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

Írjon néhány példát, hol használják ezt a folyamatot! 

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

Írja fel az égetett gipsz és a vízzel megkötött gipsz összetételét! Melyik 

összetevőben van különbség köztük? 

 ...............................................................................................................  
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K10.16. KÍSÉRLET: TERMÉSZETES VIZEK KEMÉNYSÉGE, VÍZLÁGYÍTÁS 

A vízben oldott kalcium- és magnéziumvegyületek okozzák a természetes vizek 

keménységét. 1 német keménységi fok keménységű az a víz, melynek 

1 literében 10 mg CaO-dal egyenértékű keménységet okozó (Ca és/vagy Mg) 

só van feloldva. A túl kemény víz nem alkalmas sem fogyasztásra, sem főzésre 

vagy mosásra, károsítja a háztartási és ipari berendezéseket. 

A vízkeménységet okozó ionok eltávolítását vízlágyításnak nevezzük. 

A víz keménysége német 

keménységi fokokban 
A víz minősége 

o - 4 igen lágy 

4 - 8 lágy 

8 - 12 közepesen kemény 

12 -18 kemény 

18 -30 nagyon kemény 

 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű 

 

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

kémcső, kémcsőállvány, főzőpohár, 

vegyszeres kanál, üvegtölcsér 

tölcsértartó állvánnyal, üvegbot 

desztillált víz, esővíz, csapvíz, 

forrásvíz, szénsavmentes ásványvíz, 

kalciumklorid-oldat, szappanforgács 

kalcium-klorid, mosószóda 

(Na2CO3), trisó (Na3PO4), 

szűrőpapír, vízkeménységet vizsgáló 

tesztcsík 

Kísérlet leírása  

Megvizsgáljuk a desztillált víz, esővíz, csapvíz, forrásvíz, szénsavmentes 

ásványvíz keménységét tesztcsíkkal. Megnézzük, hogy a különböző 

keménységű víz hogyan befolyásolja a szappan habzását. Keményvizet 

készítünk kalcium-klorid segítségével, majd mosószóda és trisó alkalmazásával 

meglágyítjuk azt. Csapvízzel megismételjük a kísérletet. 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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Hipotézis: a különböző természetes vizek keménysége eltérő lehet. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Milyen ionok okozzák a vizek keménységét? 

 ..................................  és  ..................................  

Mi a különbség a változó keménység és az állandó keménység között? 

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

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

2) Tegyen egy-egy kémcsőbe desztillált vizet, esővizet, csapvizet, forrásvizet, 

szénsavmentes ásványvizet! Vizsgálja meg tesztcsíkkal a keménységüket! 

Írja a táblázatba a mérés eredményét! 

vizsgált víz 
német keménységi 

fok 
a víz minősége 

desztillált víz   

esővíz   

csapvíz   

forrásvíz   

szénsavmentes 

ásványvíz 
  

3) Tegyen egy-egy kémcsőbe desztillált vizet, esővizet, csapvizet, kalcium-

klorid oldatot! Adjon mindegyikhez közel azonos mennyiségű szappanforgácsot! 

Rázza össze alaposan a kémcső tartalmát! 

Mit tapasztal? 

Desztillált víznél:  ......................................................................................  

Esővíznél:  ................................................................................................  

Csapvíznél:  ..............................................................................................  

Kalcium-klorid oldatnál:  ............................................................................  
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Melyiknél keletkezett a legnagyobb hab? 

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

Melyik habzott legkevésbé? 

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

Mi történt a szappannal a csapvíznél és a kalciumklorid-oldatban? 

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

Hol kell ezt a jelenséget figyelembe venni a háztartásban? 

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

Miért érdemes gőzöléshez a vasalóba ioncserélt vizet tenni? 

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

Nézzen utána! Mi a különbség a desztillált víz és az ioncserélt víz között? 

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

4) Készítsen kemény vizet! Főzőpohárba töltsön 100 cm3 desztillált vizet, majd 

adjon hozzá két vegyszeres kanálnyi kalcium-kloridot! Kevergesse az oldatot 

addig, míg fel nem oldódik a beletett só! 

Milyen kötés található a kalcium-kloridban? 

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

Melyik összetevője okozza a természetes vizek keménységét? 

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

5) Töltse át az oldat felét egy másik főzőpohárba! Az oldat egyik feléhez adjon 

egy fél vegyszeres kanálnyi mosószódát (Na2CO3), a másikhoz trisót (Na3PO4)! 

Jól keverje el! Mit tapasztal? 

Mosószódánál:  .........................................................................................  

Trisónál:  ..................................................................................................  

Milyen vegyületek váltak ki csapadékként az egyes esetekben? 

Mosószódánál:  .........................................................................................  
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Trisónál:  ..................................................................................................  

Miért váltak ki ezek a vegyületek az oldatból? 

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

Írja fel a lejátszódó folyamatok reakcióegyenletét! A tanult módon jelölje a 

csapadék keletkezését! 

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

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

6) Szűrje le külön-külön mindkét oldatot! Milyen színű anyag maradt a 

szűrőpapíron? 

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

7) Vizsgálja meg mindkét szűrlet vízkeménységét! A szűrletbe merítsen a 

vízkeménységet vizsgáló tesztcsíkot! Mit tapasztalsz? 

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

Mi történt az eredeti oldatban lévő kalciumionnal? 

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

Hogyan nevezzük ezt a folyamatot? 

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

8) Ismételje meg a kísérletet csapvízzel! 

A csapvíz keménysége:  .............................................................................  

Töltsön két kémcsőbe csapvizet úgy, hogy félig legyen, majd az egyikhez adjon 

egy negyed vegyszeres kanálnyi mosószódát (Na2CO3), a másikhoz trisót 

(Na3PO4)! Mit tapasztal? 

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

Mivel magyarázható a kivált csapadék? 

 ...............................................................................................................  
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Hagyja leülepedni a kivált anyagot, majd a tetejéről öntsön le egy kis tiszta 

oldatot egy másik kémcsőbe! Merítsen bele vízkeménységet vizsgáló 

tesztcsíkot! Hogyan változott a keménysége az eredetihez képest? Miért? 

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

Soroljon fel más módokat is, melyek alkalmasak a vízlágyításra! 

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

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

Miért van szükség a vízlágyításra? 

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

A háztartásban hogyan valósítjuk ezt meg? 

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

Nézzen utána! Lakóhelyén milyen kemény a csapvíz? 

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

Miért káros a természetes vizekre a trisó alkalmazása? 

 ...............................................................................................................  
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K10.17. KÍSÉRLET: MESZES ÉPÍTKEZÉSEN VÉGBEMENŐ FOLYAMATOK 

A kalcium-karbonát, a mészkő a legismertebb kalciumvegyület. A természetben 

többféle módosulata előfordul. Magas hőmérsékleten kalcium-oxiddá és szén-

dioxiddá bomlik, ez a mészégetés folyamata. Oltott mész keletkezik, ha az 

étetett meszet vízzel reagáltatják. At oltott mésznek az építőiparban nagy a 

jelentősége. Az oltott mész, a víz és a homok megfelelő arányú keveréke a 

habarcs, mely a levegő szén-dioxidjának hatására megköt. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű, 

védőszemüveg 

 

Figyelem! Mészoltás során 

hirtelen sok hő szabadul fel. 

Vigyázzon! Az oltott mész 

erősen maró hatású. 

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

óraüveg, főzőpohár, kémcső, 

kémcsőállvány, vegyszeres kanál, 

tégelyfogó csipesz, üvegbot, 

cseppentő, üvegcső, Bunsen égő 

mészkő, kalcium-oxid, desztillált 

víz, fenolftalein indikátor, gyufa 

Kísérlet leírása  

Mészkövet hevítünk. Égetett mészből oltott meszet készítünk, aminek 

megvizsgáljuk a kémhatását, majd a mész kötésének a folyamatát 

modellezzük. 

Hipotézis: mészkőből kiindulva modellezni tudjuk a meszes építkezéseknél 

végbemenő folyamatokat. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Tegyen kémcsőbe kis darab mészkövet, tegyen hozzá egy kis desztillált vizet 

és 1-2 csepp fenolftalein indikátort!  

Mit tapasztal? 

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

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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Tégelyfogó csipeszbe fogjon egy mészkő darabkát! 2-3 percig hevítse szúró 

lángban! Hagyja lehűlni, majd tegye óraüvegre! Cseppentsen rá desztillált vizet 

és 1-2 csepp fenolftalein indikátort! 

Milyen változást tapasztal? 

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

Mivel magyarázható ez? 

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

Írja fel a mészkő bomlásának egyenletét! 

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

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

2) Tegyen kis mennyiségű kalcium-oxidot főzőpohárba! 

Milyen színű?  ...........................................................................................  

Töltsön hozzá óvatosan desztillált vizet! Keverje meg! 

Mit tapasztal? 

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

Hogyan változott a főzőpohár hőmérséklete? 

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

Energiaváltozás szempontjából milyen reakció ez? 

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

Írja fel a lejátszódó folyamat reakcióegyenletét! 

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

Hogyan nevezik ezt a folyamatot az építőiparban? 

 ...............................................................................................................  
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3) Töltsön át kémcsőbe egy kevés kalciumhidroxid-oldatot! Adjon hozzá 

fenolftalein indikátort! 

Milyen színváltozást tapasztal? Milyen kémhatást mutat ez a színváltozás? 

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

4) Töltsön át kémcsőbe egy kevés kalciumhidroxid-oldatot! Üvegcsövön 

keresztül óvatosan fújjon bele! Többször ismételje meg a belefújást! 

Mit tapasztal? 

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

Milyen folyamat játszódott le? 

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

Milyen folyamatot modelleztünk ezzel? 

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

Írja fel a folyamat egyenletét! 

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

Folytassa a befújást addig, míg az oldat letisztul! Milyen folyamat ment végbe? 

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

Írja fel a folyamat reakcióegyenletét! 

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

Hol találkozhat ezzel a folyamattal a természetben? 

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

Nézzen utána! 

Miért tesznek homokot az oltott mészhez építkezéseknél? 

 ...............................................................................................................  
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K10.18. KÍSÉRLET: ALUMÍNIUM TULAJDONSÁGAI 

Az alumínium ezüstfehér színű, fémes fényű könnyűfém. A III. főcsoport 

eleme. Mindhárom külső elektronját a fémes kötésbe adja. Savban és lúgban is 

oldódik hidrogénfejlődés közben, ezért amfoter elem. Felületén összefüggő, 

védő oxidréteg alakul ki. Az alumínium érce a bauxit. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű, 

védőszemüveg 

   

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

kémcső, kémcsőállvány, kémcsőfogó, 

vegyszeres kanál, csipesz, óraüveg, 

főzőpohár, cseppentő 

alumíniumpor és fólia, sósav-oldat, 

nátriumhidroxid-oldat, desztillált 

víz, higany(II)klorid-oldat, 

alumíniumszulfát-oldat 

Kísérlet leírása  

Megfigyeljük a fémes alumínium tulajdonságait. Megnézzük a savban és lúgban 

való oldhatóságát. Megbontjuk a felületét védő oxid réteget és így vizsgáljuk 

meg a levegő oxidáló hatását.  

Hipotézis: az alumínium savval és lúggal is reakcióba lép hidrogénfejlődés 

közben. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Figyelje meg az alumínium tulajdonságait! A periódusos rendszert is 

használja! Alumínium: 

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

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

fénye:  ..........................................  

periódusos rendszerben való elhelyezkedése:  ............................... 

vegyértékelektronjai száma:  ....................................................... 

elektromos vezetőképessége:  ..................................................... 

2) Tegyen két kémcsőbe egy negyed vegyszeres kanálnyi alumíniumport, az 

egyikre nátriumhidroxid-oldatot, a másikra sósav-oldatot töltsön! Kicsit lassan 

indul be a reakció. Miért?  

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

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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A reakció elindulása után mit tapasztal? 

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

Durranógáz próbával azonosítsa a fejlődő gázt! 

Írja fel az alumínium és sósav reakciójának egyenletét! 

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

3) Tegyen két kémcsőbe negyedéig alumíniumszulfát-oldatot, majd adjon 

mindkettőhöz cseppenként nátriumhidroxid-oldatot, addig, míg az alumínium-

hidroxid csapadék ki nem válik! 

Milyen színű az alumínium-hidroxid?  ...........................................................  

Miért vált ki az oldatból? ............................................................................  

Az első kémcsőnél folytassa a nátriumhidroxid-oldat adagolását! Mi történt a 

csapadékkal? 

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

A másik kémcsőbe töltsön sósav-oldatot! Mi történt? 

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

Az előző két kísérlet az alumínium milyen tulajdonságát mutatta be? 

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

4) Tanári demonstrációs kísérlet. Alumínium fóliát higany(II)klorid-oldatba 

mártunk. Néhány perc elteltével, csipesszel kivesszük, leöblítjük, szárazra 

töröljük. Óraüvegen hagyva figyelje meg az alumínium felületén végbemenő 

változásokat! Milyen változást tapasztal az alumínium felületén? 

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

Mivel magyarázható a végbemenő oxidációs folyamat? 

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

Normál állapotban miért nem lép reakcióba szobahőmérsékleten az alumínium 

az oxigénnel? 

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

Hol használjuk az alumíniumnak ezt a tulajdonságát? 

 ...............................................................................................................  
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K10.19. KÍSÉRLET: A VAS TULAJDONSÁGAI 

A vas a d mező eleme. A fémes kötésben a külső 4s-alháj elektronjai és az 

alatta lévő 3d-alhéj néhány elektronja is részt vesz. A legfontosabb fémek 

egyike. Tiszta állapotban ezüstszürke, fémes fényű nehézfém. Nedves levegőn 

rozsdásodik. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű, 

védőszemüveg 

  

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

kémcső, kémcsőállvány, vegyszeres 

kanál 

vas darabos és por, sósav, 

nátriumhidroxid-oldat, desztillált 

víz, vas(II)klorid-oldat 

Kísérlet leírása  

Megfigyeljük a vas tulajdonságait, majd megnézzük reakcióját sósavval, 

desztillált vízzel és nátrium-hidroxiddal. Megvizsgáljuk, hogyan változik az 

oxidációs állapota a vasnak a levegő oxigénje hatására. 

Hipotézis: a vas nem lép reakcióba a nátrium-hidroxiddal. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Figyelje meg a vas tulajdonságait! A periódusos rendszert is használja! 

A vas: 

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

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

fénye:  .................................................................................  

periódusos rendszerben való elhelyezkedése:  ..........................  

vegyértékelektronjai száma:  ..................................................  

elektromos vezetőképessége:  ................................................  

Könnyű vagy nehézfémekhez tartozik?  ....................................  

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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2) Tegyen két kémcsőbe negyed vegyszeres kanálnyi vasport, az egyikre 

nátriumhidroxid-oldatot, a másikra sósav-oldatot töltsön! 

Mit tapasztal? Melyik esetben ment végbe reakció? 

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

Írja fel a végbemenő folyamat reakcióegyenletét! 

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

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

3) Tegyen negyed vegyszeres kanálnyi vasport kémcsőbe, majd töltsön rá 

desztillált vizet! Mit tapasztal? 

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

Milyen standardpotenciálú fémek lépnek reakcióba a vízzel 

szobahőmérsékleten? 

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

Mi szükséges ahhoz, hogy a vas és víz kölcsönhatásba lépjen? 

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

4) Töltsön ki egy negyed kémcsőnyi vas(II)klorid-oldatot, majd adjon hozzá 

ugyanannyi nátriumhidroxid-oldatot! 

Milyen színű a vas(II)klorid-oldat?  ..............................................................  

Mit tapasztal? Milyen színű csapadék vált le? 

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

Rázogassa a kémcsövet! Milyen változást tapasztal? 

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

Írja fel a vas(II)-klorid és nátrium-hidroxid reakcióegyenletét! 

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

Milyen oxidációs állapotú vasion keletkezett rázogatás közben? 

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

Minek a hatására ment végbe a folyamat? 

 ...............................................................................................................  
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K10.20. KÍSÉRLET: TERMITREAKCIÓ 

A fémek előállítása érceikből redoxireakció. A fémek vegyületeikben többnyire 

pozitív ionként fordulnak elő, előállításukkor elektron felvételével 

fématomokká, elemi fémekké alakulnak.  

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű, 

védőszemüveg 

 

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

konzervdoboz, virágcserép, 

vasháromláb, homokkal teli tál, 

fémpohár 

vas(III)-oxid, alumíniumpor, 

vaspor, magnéziumpor és szalag, 

kálium-permanganát, gyufa, víz 

Kísérlet leírása  

Vas-oxidból alumínium segítségével vasat állítunk elő.  

Hipotézis: az alumínium képes redukálni a vas-oxidot. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Tanári demonstrációs kísérlet. A következő kísérletet vegyifülke alatt 

végezze!  

Alaposan elkeverünk porcelánmozsárban 30 gramm vas(III)-oxidot és 8 

gramm alumíniumport, majd a keveréket egy konzervdobozba tesszük! 

A keverék közepére készített bemélyedésbe teszünk 1 gramm vaspor és 1 

gramm kálium-permanganát keverékét, amelyre még 1 

gramm magnéziumport is szórunk. A gyújtókeverék 

közepébe szúrunk olyan hosszú magnéziumszalagot, 

hogy az a virágcserépből is kilógjon. 

Vasháromlábra egy virágcserepet teszünk, amelynek a 

belsejébe elhelyezzük az előzőekben összeállított 

konzervdobozt. 

A vasháromláb alá homokkal teli tálat helyezünk, 

amelynek közepére vízzel telt fémedényt teszünk úgy, 

hogy a cserép lyukas alja alatt legyen. 

Ellenőrizzük, hogy minden az előírásnak megfelelően állítottunk össze, majd 

meggyújtjuk a magnéziumszalagot. Figyelje meg a végbemenő folyamatokat!  

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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Mit tapasztal? Mennyire heves a reakció? 

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

Mi folyik ki a cserép alján?  .........................................................................  

Mi történik, amikor a vízzel érintkezik?  ........................................................  

Miért volt szükség a gyújtókeverékre?  .........................................................  

Energiaváltozás szempontjából milyen kémiai reakció játszódott le? 

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

Írja fel a vas(III)-oxid és alumínium reakciójának egyenletét! 

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

Ha lehűlt a vas, vizsgálja meg! 

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

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

Milyen színű volt kiindulási állapotban a vas(III)-oxid?  ................  

Nézze meg a vas(III.) és az alumínium standardpotenciál értékét!! 

vas (III.):  .............................................. 

alumínium:  ............................................ 

Ennek felhasználásával magyarázza meg, miért ment végbe a fenti kémiai 

folyamat! 

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

Milyen szerepet játszott az alumínium ebben a folyamatban? 

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

Nézzen utána! Hol alkalmazzák ezt a folyamatot a gyakorlati életben? 

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

A fémkohászatban milyen módszerrel állítanak elő vasat? 

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

Mit használnak redukálószernek? 

 ...............................................................................................................  
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3. TÉMAKÖR: SZÉNHIDROGÉNEK 

A témakör célja bevezetés a szerves kémia rejtelmeibe. Szerves kémiai 

tanulmányainkat a szénhidrogének vizsgálatával kezdjük. Megfigyeljük a 

telített és telítetlen szénhidrogének eltérő viselkedését. Megismerkedünk 

néhány a gyakorlati életben fontos szénhidrogénnel. 

A mindennapi életben ismert folyamatot is modellezünk, az alkoholos erjedést, 

ezzel betekintünk az oxigéntartalmú szerves vegyületek világába. 

A témakörbe tartozó kísérletek: 

21. Telített szénhidrogének tulajdonságainak vizsgálata 

22. Etén előállítása, tulajdonságai 

23. Poliének vizsgálata 

24. A gumi tulajdonságai összetételének függvényében 

25. Etin előállítása, tulajdonságai 

26. Alkoholos erjedés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

K10.21. KÍSÉRLET: TELÍTETT SZÉNHIDROGÉNEK TULAJDONSÁGAI 

Telített szénhidrogénekről akkor beszélünk, ha a szerves vegyület csak szénből 

és hidrogénből épül fel, molekuláiban a szánatomok között csak egyszeres 

kovalens kötés található. Az alkánok kevéssé reakcióképes vegyületek, 

tökéletes égésüknél szén-dioxid és víz keletkezik és sok hő fejlődik. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű, 

védőszemüveg 
     

Figyelem! Benzinnel való kísérletezés 

közben, mellette nyílt láng 

használata tilos! 

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

kémcső, kémcsőállvány, porcelántál, 

óraüveg, Bunsen égő 

benzin, desztillált víz, jód, konyhasó, 

étolaj, brómos víz, kálium-

permanganát-oldat, gyufa 

Kísérlet leírása  

Megfigyeljük a metán és a benzin égését. A benzint, mint oldószert 

tanulmányozzuk, megvizsgáljuk a reakcióképességét.  

Hipotézis: a szénhidrogének jól égnek és égésük során sok hő keletkezik. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Figyelje meg a Bunsen égő égését! Közelítsen óvatosan kézzel a lánghoz! 

Mit tapasztal? ...........................................................................................  

A metán égése hova sorolható energiaváltozás szempontjából? 

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

Írja fel a metán égésének reakcióegyenletét! 

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

A metán színtelen, szagtalan gáz, mégis érezzük, ha gázszivárgás van. Miért? 

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

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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2) Tegyen egy-egy ujjnyi benzint négy kémcsőbe! Az elsőhöz adjon desztillált 

vizet, a másodikhoz konyhasót, a harmadikhoz jódkristályt, a negyedikhez 

étolajat!  

Mit tapasztal? Melyik oldódott benne? 

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

Az oldódási vizsgálat tapasztalata alapján milyen a benzin polaritása? 

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

3) Tegyen egy kevés benzint porcelán tálba! Gyújtsa meg! Tartson a láng fölé 

óraüveget! Mit tapasztal? Hogyan ég? Milyen égésterméket mutatott ki? 

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

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

Töltsön rá egy kis vizet!  

Mit tapasztal? Mivel magyarázható a tapasztalata? 

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

Hol kell ezt figyelembe venni? 

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

4) Tegyen két kémcsőbe benzint! Az egyikhez adjon brómos vizet, a másikhoz 

kálium-permanganát-oldatot! Rázza össze!  

Mit tapasztal? 

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

Milyen kötés található a benzinben? Milyen a reakcióképessége? 

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

A telített szénhidrogénekben csak  ..........................  kovalens kötés található,  

ezért  ......................  reakcióképesek. Jellemző reakciójuk a  .......................  . 
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K10.22. KÍSÉRLET: ETÉN ELŐÁLLÍTÁSA, TULAJDONSÁGAI 

Etén a telítetlen szénhidrogénekhez tartozik, szénatomjai között kettős 

kovalens kötés található. Színtelen, szagtalan gáz apoláris molekulái vízben 

nem oldódnak. Jellemző reakciója az addíció. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű, 

védőszemüveg 

       

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

kémcső, kémcsőállvány, oldalcsöves 

kémcső állványhoz rögzítve, kihúzott 

végű üvegcső gumicsővel, Bunsen égő, 

gumidugó, vegyszeres kanál, 

főzőpohár 

gyufa, polietilén zacskó, desztillált 

víz, brómos-víz, híg kálium-

permanganát-oldat, ezüstnitrát-

oldat 

Kísérlet leírása  

Etént állítunk elő polietilén bontásával. Megvizsgáljuk a tulajdonságait, vízben 

való oldhatóságát, brómos vízzel és kálium-permanganát-oldattal történő 

reakcióját.  

Hipotézis: az etén telítetlen kötést tartalmaz. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Rögzítsen egy oldalcsöves kémcsövet állványhoz, az oldalcsőhöz rögzítsen 

gumicsővel egy kihúzott végű üvegcsövet! 

Tegyen az oldalcsöves kémcsőbe felaprított polietilén zacskó darabokat és zárja 

le gumidugóval! Melegítse óvatosan a kémcső alját! 

A keletkező gázt buborékoltassa át főzőpohárba tett desztillált vízen! 

A keletkezett etén: 

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

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

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

Magyarázza meg a vízben való oldhatóságát!  

Milyen a keletkezett etén molekulájának polaritása?  .....................................  

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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2) Tegyen kémcsőbe brómos vizet és vezesse bele az etént! Milyen 

színváltozást tapasztal? 

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

Mivel magyarázható ez? 

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

Írja fel a végbemenő folyamat reakcióegyenletét! 

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

Hogyan nevezzük a végbemenő folyamatot? 

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

Milyen vegyületekre jellemző ez a reakció? 

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

Töltse ketté az elszíntelenedett brómos vizet, egy harmadik kémcsőbe tegyen a 

brómos vízből! A harmadikhoz és a szétöntött oldatot tartalmazó kémcsövek 

egyikéhez cseppentsen ezüstnitrát-oldatot! 

Mit tapasztal? 

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

3) Töltsön kálium-permanganát-oldatot (híg, rózsaszín) kémcsőbe, ezen is 

buborékoltasson át a fejlődő eténből! 

Milyen változást tapasztal? 

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

Mivel magyarázható a jelenség? 

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

Miért reakcióképesebb az etén, mint az etán? 

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

Nézzen utána! Egyes gyümölcsök az érési folyamatánál etén keletkezik. 

Hogyan hasznosítják ezt az éretlenül leszedett gyümölcsöknél? 

 ...............................................................................................................  
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K10.23. KÍSÉRLET: POLIÉNEK VIZSGÁLATA 

Azokat a telítetlen szénhidrogéneket, amelyeknek molekulájában több kettős 

kötés található poliéneknek nevezzük. A karotinoidok molekulái konjugált 

kettőskötésrendszert tartalmazó izoprénvázas vegyületek. A sok konjugált 

kettős kötés következtében színesek. A paradicsom színét a likopin adja, ami a 

karotin izomerje. 

 

Figyelem! 

A laboratóriumban 

vizsgált élelmiszerek 

vegyszernek számítanak. 

Megkóstolni tilos! 

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

főzőpohár, vasháromláb agyagos 

dróthálóval, Bunsen égő, Bunsen 

állvány lombikfogóval, dörzsmozsár, 

vegyszeres kanál, üveghenger, 

üvegbot, olló 

96 %-os etil-alkohol, desztillált víz, 

reszelt sütőtök (sárgarépa), piros-, 

sárga-, zöld kaliforniai paprika, 

paradicsomlé, étolaj, brómos víz, 

gyufa, homok, szűrőpapír, ragasztó 

Kísérlet leírása  

Megvizsgáljuk a sütőtök (sárgarépa) színanyagának oldódását. Megfigyeljük 

milyen színváltozásokat okoz a brómos-oldat a paradicsomlénél. Szétválasztjuk 

a különböző színű paprikák színanyagait papírkromatográfiás módszerrel. 

Hipotézis: karotin apoláris oldószerben jobban oldódik, mint polárisban. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Tegyen két kis méretű főzőpohárba reszelt sütőtököt (sárgarépát)! 

Az egyikhez desztillált vizet, a másikhoz étolajat adjon! 

Keverje meg alaposan mindkét főzőpohár tartalmát! 

Mit tapasztal? Milyen színűek lettek az oldatok? 

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

Melegítse egy kicsit mindkettő főzőpoharat! Változott-e a színűk? 

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

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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Melyik oldószerben oldódott jobban a sütőtökben lévő karotin? Miért? 

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

A karotin melyik vegyületcsoportba tartozik? 

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

Milyen kötések találhatók benne? 

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

Milyen kapcsolat van a karotin és az A-vitamin között? 

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

Oldhatóság szempontjából melyik csoportba tartozik az A-vitamin? 

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

2) Tegyen üveghengerbe paradicsomlét, majd adjon hozzá brómos vizet! Mit 

tapasztal? Milyen változások mentek végbe a paradicsomlében? 

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

Milyen vegyület okozza a paradicsom piros színét? 

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

Melyik vegyületcsoportba tartozik? 

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

Milyen kötések találhatók benne? 

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

Mi történik ezekkel a kötésekkel a bróm hatására? 

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

3) Zúzzon össze homok segítségével külön-külön piros, sárga és zöld színű 

kaliforniai paprikát! A zúzalékot tegye főzőpohárba és töltsön rá 96 %-os 

alkoholt. Kevergesse, illetve enyhén melegítse az oldatokat! 

Milyen színűek lettek az oldatok? 

 ...............................................................................................................  
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Bunsen állványra szerelt lombikfogóra rögzítsen egy 2 cm széles 20 cm hosszú 

szűrőpapír csíkot! 

Lógassa az első (piros) főzőpohárba úgy a szűrőpapír csíkot, hogy kb. fél 

centire érjen az alja bele! Várjon egy kicsit! Mit tapasztal? 

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

Milyen színek jelentek meg a szűrőpapíron? Milyen sorrendben haladnak előre? 

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

Mi a magyarázata a jelenségnek? 

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

Hogyan nevezik ezt a szétválasztási módszert? 

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

Ismételje meg a kísérletet a sárga- és a zöldpaprikát tartalmazó oldattal is! 

Mit tapasztal? 

sárgapaprika oldatnál:  ..............................................................................  

zöldpaprika oldatnál:  ................................................................................  

Milyen színanyagok találhatók a paprikában? 

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

Miért színesek ezek a vegyületek? 

 ...............................................................................................................  
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K10.24. KÍSÉRLET: GUMI TULAJDONSÁGAI ÖSSZETÉTELÉNEK FÜGGVÉNYÉBEN 

Az izoprén (tudományos neve: 2-metilbuta-1,3-dién) polimerizációs terméke a 

kaucsuk, amelyet a trópusi kaucsukfa nedvéből nyernek. A megolvasztott 

kaucsukhoz kénport kevernek, a kettős kötések felszakadnak, és a kénatomok 

összekapcsolják a hosszú láncokat. Ezt a folyamatot vulkanizálásnak nevezzük. 

A gumi rugalmasságát a kéntartalommal lehet szabályozni. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű, 

védőszemüveg 

        

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

kémcső, kémcsőállvány, oldalcsöves 

kémcső tartóállvánnyal, Bunsen égő, 

gumidugó, kihúzott végű üvegcső 

gumicsővel, óraüveg 

nyersgumi, brómos víz, kálium-

permanganát-oldat, desztillált víz, 

radír, autógumi darab, gyufa, ólom-

acetáttal átitatott szűrőpapír 

Kísérlet leírása  

Hő hatására megbontjuk a nyersgumit. Megvizsgáljuk a keletkezett izoprén 

tulajdonságait, telítetlen mivoltát/ kettős kötését. Összehasonlítjuk a 

gumidugó, a radír és az autógumi tulajdonságait. 

Hipotézis: a gumi monomere kettős kötést tartalmaz. A gumi ként is tartalmaz. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Szórjon oldalcsöves kémcsőbe apróra vágott nyersgumit, majd zárja le 

gumidugóval. Az oldalcsőhöz gumicsővel rögzítsen kihúzott végű üvegcsövet. 

Rögzítse a kémcsövet állványhoz! 

Fokozatos erősségű lánggal melegítse, a fejlődő gázokat vezesse kémcsőbe 

töltött brómos vízbe! Mit tapasztal? 

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

Mi történt a nyersgumival melegítés hatására?  .............................................  

Mi keletkezik belőle?  .................................................................................  

Milyen kötést tartalmaz a kísérlet alapján? 

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

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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2) Vezesse csapvízbe a keletkezett gázokat, gőzöket! Mit tapasztal? Milyen 

halmazállapotú a keletkezett termék szobahőmérsékleten? 

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

Milyen a sűrűsége a vízhez képest? 

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

3) Vezesse kálium-permanganát-oldatba a melegítésnél keletkezett terméket! 

Mit tapasztal? 

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

Óvatosan szagolja meg a keletkezett oxidációs terméket! Mihez hasonlít a 

szaga? 

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

Mi történt az izoprénnel kálium-permanganát hatására? 

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

4) Tegyen ólom-acetáttal átitatott szűrőpapírt a kivezetett gáz áramlásába! Mit 

tapasztal? 

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

Melyik összetevő kimutatására alkalmas ez a reakció? 

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

5) Hasonlítsa össze a gumidugó, a radír és az autógumi tulajdonságait! Miben 

hasonlítanak? Miért? 

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

Milyen eltérő tulajdonságot lát, illetve tapasztal? 

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

Húzzon mindegyikkel csíkot papírlapra! Mit tapasztal? Miért? 

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

A gyártási folyamatnál mivel érik el az eltérő tulajdonságokat? 

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

Nézzen utána! Milyen tulajdonságokban tér el egymástól egy közúti forgalomra 

készült autógumi a versenyautók gumijától? 

 ...............................................................................................................  
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K10.25. KÍSÉRLET: ETIN ELŐÁLLÍTÁSA, TULAJDONSÁGAI 

A legismertebb alkin az etin, hétköznapi néven acetilén. Színtelen, szagtalan 

gáz, vízben nem, de acetonban jól oldódik. Kormozó lánggal ég. Az alkánoknál 

és az alkéneknél is reakcióképesebb. Jellemző reakciója az addíció és a 

polimerizáció. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű, 

védőszemüveg    

Figyelem! Az etin a levegővel 

robbanó elegyet alkot. 

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

kémcső, kémcsőállvány, oldalcsöves 

kémcső állványhoz rögzítve, kihúzott 

végű üvegcső gumicsővel, gumidugó 

cseppentővel, vegyszeres kanál, 

porcelántál 

aceton, desztillált víz, kalcium-

karbid, brómos-víz, híg kálium-

permanganát-oldat, gyufa, 

gyújtópálca 

Kísérlet leírása  

Etint állítunk elő kalcium-karbidból. Megnézzük az oldhatóságát vízben és 

acetonban, reakciókészségét brómos víz és kálium-permanganát-oldat 

segítségével. Megfigyeljük, hogy az etin kormozó lánggal ég. 

Hipotézis: etin reakcióival telítetlenségére következtethetünk. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Rögzítsen egy oldalcsöves kémcsövet állványhoz, az oldalcsőhöz rögzítsen 

gumicsővel egy kihúzott végű üvegcsövet! 

A kémcsőbe tegyen darabos kalcium-karbidot! Zárja le cseppentővel ellátott 

dugóval! A cseppentőbe előzetesen szívjon fel desztillált vizet! 

Cseppentsen 1-2 csepp vizet a kalcium-karbidra! 

Mit tapasztal? 

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

Milyen színű és szagú gáz keletkezett? 

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

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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Írja fel a végbemenő folyamat reakcióegyenletét! 

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

A fejlődő gázt buborékoltassa át desztillált vízen! 

Oldódik benne?  ........................................................................................  

Töltsön kémcsőbe acetont! Vezesse bele a fejlődő gázt! 

Oldódott benne?  .......................................................................................  

Hol használják fel ezt a tulajdonságát? 

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

2) Tegyen kémcsőbe brómos vizet és vezesse bele az etint! Milyen 

színváltozást tapasztal? 

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

Mivel magyarázható ez? 

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

Írja fel a végbemenő folyamat reakcióegyenletét! 

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

Hogyan nevezzük a végbemenő folyamatot? 

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

Milyen vegyületekre jellemző ez a reakció? 

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

3) Töltsön kálium-permanganát-oldatot (híg, rózsaszín) kémcsőbe, ezen is 

buborékoltasson át a fejlődő etinből! Milyen változást tapasztal? 

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

Mivel magyarázható a jelenség? 

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

Miért reakcióképesebb az etin, mint az etán vagy az etén? 

 ...............................................................................................................  
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4) Cseppentsen újra vizet a kalcium-karbidra! 

A fejlődő etin gázzal fújjon szappanbuborékot, amit óvatosan egy porcelántál 

alján fogjon meg! 

Gyújtsa meg a szappanbuborékban lévő gázt! 

Mit tapasztal? 

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

Miért kell többször is durranógáz próbát végezni? 

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

A porcelántál alján milyen égésterméket lát? 

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

Miért keletkezhetett ez? 

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

Írja fel az etin tökéletes égésének egyenletét! 

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

3) Számolja ki az etán, etén és etin százalékos széntartalmát! 

etán:  ...........................................  

etén:  ...........................................  

etin:  ............................................  

Az adatok felhasználásával magyarázza meg, hogy az etén és az etin miért ég 

kormozó lánggal! 

 ...............................................................................................................  
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K10.26. KÍSÉRLET: ALKOHOLOS ERJEDÉS 

A szénhidrátok élesztőgombák segítségével történő lebontásakor etil-alkohol és 

szén-dioxid keletkezik. Ez a folyamat megy végbe a must erjedésekor és a sör 

készítésekor, de sütési folyamatnál az élesztős sütemények kelesztésekor is. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű, 

védőszemüveg 

 

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

Bunsen égő, vegyszeres kanál, 

oldalcsöves kémcső, kémcsőállvány, 

vízfürdőhöz főzőpohár, vasháromláb, 

drótháló, dugó, üvegcső gumicsővel, 

porcelántál, cseppentő 

desztillált víz, glükóz, élesztő, 

meszes-víz, gyufa, kálium-karbonát 

Kísérlet leírása  

A feladat során megismerkedünk az alkoholos erjedés folyamatával, 

megnézzük, hogy a cukor bontása során milyen anyagok keletkeznek. A 

keletkezett anyagokat ki is mutatjuk. 

Hipotézis: cukorból élesztő és víz hozzáadásával, megfelelő körülmények 

között etil-alkohol keletkezik. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Függőlegesen tartott oldalcsöves kémcsőbe öntsön desztillált vizet, majd 

oldjon fel benne 1-2 kanálnyi glükózt! Tegyen bele egy darabka élesztőt, majd 

helyezze a kémcsövet 37 C-os vízfürdőbe! A kémcsövet dugóval zárja le. Az 

oldalcsőre üvegcsövet illesszen! Az üvegcső másik végét merítse egy telített 

meszes vizet tartalmazó kémcsőbe! 

Figyelje meg a változást! 

Milyen halmazállapotú termék keletkezett?  ..................................................  

Milyen változást okozott a meszes vízbe vezetve? 

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

Mi lehetett ez az anyag?  ............................................................................  

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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Hogyan tudná kimutatni más módon ezt a gáz? 

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

Milyen a sűrűsége a levegőhöz képest? 

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

Miért nem szabadott tovább melegíteni a kémcsövet 37 oC-nál? 

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

Írja fel a kísérletben vizsgált biokémiai folyamat összesített (bruttó) egyenletét 

szőlőcukorból kiindulva! 

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

Hol használjuk ezt a mindennapi életben? 

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

Ősszel a must erjedésekor, mire kell vigyázni, mikor lemegyünk a pincébe? 

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

Milyen óvintézkedéseket tehetünk, hogy elkerüljük a balesetet? 

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

2) Keletkezett etil-alkohol kisózása. 

Az előző kísérletnél keletkezett oldatból töltsön át másik kémcsőbe, úgy hogy 

harmadáig legyen a kémcső, majd adjon hozzá folyamatosan kálium-

karbonátot addig, míg a kémcső alján feloldatlan só marad. Rázza össze a 

kémcső tartalmát! 

Mit tapasztal? 

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

A felső rétegből cseppentővel vegyen ki egy keveset! Tegye porcelántálba, 

majd gyújtsa meg! Mit tapasztal? 

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

Melyik reakcióterméket azonosította? 

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

Hogyan tudná másképpen azonosítani a reakciótermékeket? 

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

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. 

Elektrolízis: elektromos áram hatására bekövetkező kémiai változás, 

anyagkiválással jár. 

Elektrolit: szabadon mozgó ionokat tartalmazó, áramvezetésre alkalmas oldat, 

vagy olvadék. 

Elektronegativitás: a kötött atomok elektronvonzó képességét fejezi ki. 

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

fel. 

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. 
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Molekula: kovalens kötéssel vagy kötésekkel összekapcsolódott atomokból áll. 

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. 

Telítetlen szénhidrogén: a molekulái csak szénből és hidrogénből állnak, a 

szénatompárok egy vagy több helyen kettős vagy hármas kovalens kötéssel 

kapcsolódnak. 

Telített oldat: melyben az oldandó anyagból adott hőmérsékleten többet már 

nem lehet feloldani, de még homogén. 

Telített szénhidrogén: a molekulái csak szénből és hidrogénből állnak, a 

szénatomok egyszeres kovalens kötéssel kapcsolódnak. 

Vegyület: összetett anyag, különböző atomok kapcsolódnak össze 

meghatározott számarányban. 

Vizek keménysége: az oldódó kalcium- és magnéziumvegyületek, illetve 

ezekből a vízbe kerülő kalciumionok és magnéziumionok okozzák. 

Vízüveg: nátrium-szilikát vizes oldata. 

Vulkanizálás: a kaucsuknak gumivá vagy ebonittá való átalakítása, 

kénkötések kialakításával. 
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