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A LABORATÓRIUMI KÍSÉRLETEZÉS MUNKA- ÉS BALESETVÉDELMI SZABÁLYAI 

 

1. Laboratóriumban csak tanári felügyelet mellett, tanári utasításra 

tartózkodhatsz! 

2. A laboratóriumba csak az ottani munkához szükséges eszközöket viheted 

be! 

3. A kísérleteket csak megfelelő védőruházatban végezheted! Laboratóriumi 

köpenyt mindig viselned 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 olvasd el a kísérlet leírását! A megadott 

vegyszermennyiséget a leírt módon használd! 

6. A vegyszert megkóstolni szigorúan tilos! 

7. Vegyszerhez kézzel hozzányúlni szigorúan tilos! 

8. Ha vegyszert meg kell szagolnod, soha ne hajolj a vegyszeres edény szája 

fölé, hanem kezeddel legyezd a gázt magad felé! 

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

melegítsd! A kémcső nyílását ne fordítsd magad vagy társad felé! 

10. Kísérletezés közben ne nyúlj arcodhoz, szemedhez! A munka elvégzése 

után mindig moss kezet! 

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

ruhával töröld le, majd bő vízzel mosd le! 

12. Ha bármilyen baleset történik, azonnal szólj 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 

 

Általános célmeghatározás 

 

Kedves Diákok! 

Nagy kalandra hívunk benneteket a kémia laboratóriumi gyakorlatok során.  

A természet jelenségeit, változásait a természettudományok vizsgálják. 

A kémia a természettudományok közé tartozik. 

A kémia az anyagok összetételével, tulajdonságaival, előállításával és 

felhasználásával foglalkozik. 

A kémia a mindennapi életünk nélkülözhetetlen része. 

A kémiai kísérletek során sokféle anyaggal ismerkedsz meg, és a már ismerős 

anyagoknak is újabb tulajdonságait fogod közvetlenül megtapasztalni. 

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

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

anyagokkal, hogy se magadat ne veszélyeztesd, se a környezetben ne tegyél 

kárt. 

A gyakorlatok során tanultakat a mindennapi életben is hasznosíthatod. 
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Átismételjük a kémiában használatos eszközöket. Írd minden eszköz mellé a 

nevét! Ne felejtsd el! Ezeket az eszközöket használjuk a kísérletek során. 

ESZKÖZÖK KÉPEI 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

F 

 

G 

 

H 

 

I 

 

J 
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K 

 

L 

 

M 

 

N 

 

O 

 

P 

 

Q 

 

R 

 

S 

 

T 
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Témakörök általános ismertetése 

 

1. Ebben a témakörben folytatjuk a keverékek és oldatok vizsgálatát. 

A keverékek és oldatok összetett anyagok. Összetevőiket fizikai 

változással választhatjuk szét egymástól. Az alkotórészek 

szétválasztása során azt használjuk, hogy az összetevők valamelyik 

fizikai tulajdonsága eltér egymástól pl.: szemcseméret, oldhatóság, 

sűrűség, illékonyság, forráspont, mágneses tulajdonság, vagy valamely 

felületen való megkötődő képesség (adszorpció). 

 

2. Ebben a témakörben megismerkedünk a kémiai reakciók néhány 

típusával. Megvizsgáljuk, hogy mi a különbség a gyors és lassú égés 

között, majd a tűzoltás praktikus módjait is elsajátítjuk. Folytatjuk az 

oldatok vizsgálatát, de már kémhatás szempontjából. 

 

 

1. TÉMAKÖR: RÉSZECSKÉK, HALMAZOK VÁLTOZÁSOK, KEVERÉKEK 

A témakör célja, hogy folytatva az előző kötet kísérleteit a mindennapokban 

található néhány oldatot vizsgálsz meg. 

Meg kell tanulod, hogy a keverékek szétválasztása fizikai változással történik. 

Fel kell ismerned, hogy melyik fizikai tulajdonság eltérését lehet használni egy 

adott keverék alkotórészeinek szétválasztásánál. 

A témakörbe tartozó foglalkozások: 

21. Oldatok a mindennapokban 

22. Keverékek komponenseinek szétválasztása I. 

23. Keverékek komponenseinek szétválasztása II. 

24. Szilárd keverékek komponenseinek szétválasztása 
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K7-8.21. KÍSÉRLET: OLDATOK A MINDENNAPOKBAN 

Kémiában, ha vízről beszélünk, mindig a teljesen tiszta, desztillált vízre 

gondolunk. Az ivóvíz egészségügyi szempontból tiszta víz, de kellemes ízét a 

benne található oldott anyagok okozzák. A tengervíz sós víz. Emberi 

fogyasztásra alkalmatlan. Az ásványvizek sótartalma magasabb, mint a 

csapvízé. A háztartásban használt folyadékok nagy része vizes oldat.  

laboratóriumi köpeny 

Vigyázz! Melegítés után a főzőpohár 

és a vasháromláb is tovább meleg 

maradhat! 

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

főzőpohár, borszeszégő, vasháromláb 

agyagos fémhálóval, mérleg, 

ásványvizes flakon, amelyen az 

ásványvíz összetételét feltüntették 

csapvíz, konyhasó, desztillált víz 

Kísérlet leírása  

Megvizsgáljuk az ásványvíz összetételét. Értelmezzük a címkéjén található 

feliratot. Bepárlunk egy kis csapvizet. Megnézzük a szárazanyag tartalmát. 

Készítünk a tengervíznek megfelelő sóösszetételű oldatot. 

Hipotézis: az oldatok összetétele eltérő lehet. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Vizsgáld meg az ásványvizes palackon található feliratot! Ezt olvashatod 

rajta: 

Összes oldott ásványi anyag tartalom: 627 mg/l (A mg a gramm ezred része, 

tehát a 627 mg = 0,627 g) 

Kalcium: 82 mg/l  .....................................................  

Magnézium: 41 mg/l  ................................................  

Hidrogén-karbonát: 327 mg/l ....................................  

Szulfát: 108 mg/l  ....................................................  

Nátrium: 18 mg/l  ....................................................  

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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Az összes összetevőt feltüntették? 

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

Miből állapítottad meg? 

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

A többi összetevőt miért nem részletezték? 

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

Milyen formában vannak ezek az anyagok az ásványvízben? 

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

Írd az ionok képletét az összetétel mellé! 

Mivel magyarázható, hogy az egyes ásványvizek összetétele igen változó lehet? 

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

Saját ásványvizes flakonodról olvasd le az alábbi adatokat és hasonlítsd össze 

a fentiekkel! 

összetétel 
saját 

ásványvíz 
összehasonlítás 

összes oldott 

ásványi anyag 
  

kalciumion   

magnéziumion   

hidrogén-

karbonátion 
  

szulfátion   

nátriumion   

 



12 
 

2) Megmérjük a csapvíz szárazanyag-tartalmát. 

Mérd meg egy főzőpohár tömegét (mA)! 

Főzőpohár tömege (mA):  ..........................................  gramm 

Mérj bele 100 gramm csapvizet! Tedd fel agyagos fémhálóval letakart 

vasháromlábra és kezd el melegíteni! Mit tapasztalsz?  

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

Várd meg, még kihűl a főzőpohár, majd mérd meg újra a tömegét (mB)! 

Főzőpohár és a víz szárazanyagának együttes tömege (mB):  ..............  gramm 

Szárazanyag tartalom (mB-mA):  ................................  gramm 

A csapvíznek hány százaléka a szárazanyag tartalma? 

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

3) Tengervizet készítünk. A tengervíz közel 3,5 tömeg %-a a sótartalma. 

A könnyebbség kedvéért feltételezzük, hogy ez mind konyhasó (NaCl). 

Mi jelent, hogy 3,5 tömeg %-os az oldat?  

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

100 gramm oldatban hány gramm oldott anyag van?  ....................................  

100 gramm oldatban hány gramm oldószer van? ..........................................  

Hogyan készítenéd el ezt az oldatot? Írd le a lépéseit! 

1. lépés:  ..........................................................................................  

2. lépés:  ..........................................................................................  

3. lépés:  ..........................................................................................  

A gyakorlat vezetőjével egyeztesd a lépéseket és készítsd el az oldatot! 
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K7-8.22. KÍSÉRLET: KEVERÉKEK KOMPONENSEINEK SZÉTVÁLASZTÁSA I. 

A keverékek és oldatok összetett anyagok. Összetevőiket fizikai változással 

választhatjuk szét egymástól. Az alkotórészek szétválasztása során azt 

használjuk, hogy az összetevők valamelyik fizikai tulajdonsága eltér egymástól 

pl.: szemcseméret, oldhatóság, sűrűség, illékonyság, forráspont, mágneses 

tulajdonság, vagy valamely felületen való megkötődő képesség (adszorpció). 

Szűréssel választhatjuk el a nem oldódó anyagokat a folyadékoktól. Ülepítéssel 

is elválaszthatjuk a nem oldódó szilárd anyagokat a folyadéktól, ha a szilárd 

anyag nagyobb sűrűsége miatt a folyadék aljára rakódik ki. Bepárlás során az 

oldatból elpárologtatjuk az oldószert és az oldott anyag visszamarad. 

Kristályosítással az oldott anyagot lehet kiválasztani az oldatból. Desztillálással 

a folyadékok eltérő forráspontú összetevőit választhatjuk szét. 

laboratóriumi köpeny  

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

főzőpohár, üvegtölcsér, tölcsérfogó és 

rögzítéséhez szükséges állvány, 

összeállított desztilláló készülék, 

gázégő 

tinta, aktív szén, szűrőpapír, víz, 

etil-alkohol, színes filctoll 

Kísérlet leírása  

Kísérlet során megtisztítjuk a tintás vizet. A csapvízből desztillált vizet állítunk 

elő. Szűrőpapír segítségével színeire bontjuk a színes filctoll színanyagát. 

Hipotézis: keverékek alkotórészei szétválaszthatók fizikai változással. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Kék tintával festett vizet tisztítunk meg a tintától. A tintás vizet keverjük 

össze aktív szénnel! Helyezzünk szűrőpapírt az üvegtölcsérbe, majd szűrjük át 

az aktív szenes oldatot!  

Mi maradt a szűrőpapíron? Miért? 

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

Milyen lett az átszűrt víz?  

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

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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Hova lett a kék tinta?  

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

A mindennapokban hol használják az aktív szén adszorpciós tulajdonságát? 

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

2) Laboratóriumi körülmények között desztillált vizet csapvízből desztilláló 

készülékkel állíthatunk elő. Vizsgáld meg az összeállítást! 

Írd a nevét oda az egyes eszközöknek! 

 

Az összetevők melyik fizikai tulajdonság eltérését használjuk a 

szétválasztáshoz? 

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

Milyen halmazállapotban távozik a víz a gömblombikból? 

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

Miért kell hűteni a távozó gőzt? 

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

A háztartásban hol használunk desztillált vizet? Miért? 

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

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

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

3) A filctollak színezőanyagai több színből vannak kikeverve. Ezt vizsgálhatjuk 

meg. A szűrőpapír egy részét nedvesítsd át etil-alkohollal, majd érints az 

aljához 5 cm távolságra egymástól színes filceket!  
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Mit tapasztalsz?  

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

Hány színre vált szét?  

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

Szűrőpapír alját tegyük vizet tartalmazó főzőpohárba. Mi történik? 

 ...............................................................................................................  
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K7-8.23. KÍSÉRLET: KEVERÉKEK KOMPONENSEINEK SZÉTVÁLASZTÁSA II. 

laboratóriumi köpeny 

Vigyázz! Melegítés után a főzőpohár 

és a vasháromláb is tovább meleg 

maradhat! 

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

főzőpohár, borszeszégő, vasháromláb 

agyagos fémhálóval, mérleg, 

üvegtölcsér tölcsértartóval és 

állvánnyal 

szennyezett konyhasó, desztillált 

víz, szűrőpapír, gyufa 

Kísérlet leírása  

A kísérlet során a szennyezett konyhasót megtisztítjuk a vízben nem oldódó 

szennyező anyagoktól. Hipotézis: keverékek alkotórészei szétválaszthatók 

fizikai változással. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Mérd meg a főzőpohár tömegét! Írd fel! 

Főzőpohár tömege (mA):  ..........................................  gramm 

Mérj be 25 g szennyezett konyhasót a főzőpohárba, majd tölts rá 100 cm3 

desztillált vizet! Kevergetéssel segítsd az oldódást!  

A NaCl oldhatósága 35,9 g/100 cm3 víz 25 oC-on, így az oldat nem lesz telített. 

Mit látsz az oldatban? 

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

A szilárd, vízben nem oldódó szennyező anyagokat szűréssel 

távolítsd el!  

Mivel fogtad fel a szennyező anyagokat? 

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

Helyezd el a főzőpoharat vasháromlábra tett agyagos fémhálón 

és kezd el melegíteni! Mi történik?  

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

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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Folytasd a melegítést, míg az összes víz el nem távozik! Mi maradt vissza?  

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

Milyen a színe? 

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

Várd meg, míg a pohár kihűl! Mérd meg a pohár és a benne lévő tisztított só 

együttes tömegét! 

Tisztított sót tartalmazó főzőpohár tömege (mB):  .................  gramm 

Tisztított só tömege (mB-mA):  ............................................  gramm 

Hány gramm  szennyező anyagot tartalmazott a só? .....................................  

Milyen műveleteket használtál a só tisztításánál? 

a.   .........................................................................................................  

b.   .........................................................................................................  

c.   .........................................................................................................  

Az egyes műveleteknél a résztvevő anyagok milyen tulajdonságának 

különbözőségét használtad fel? 

a.   .........................................................................................................  

b.   .........................................................................................................  

c.   .........................................................................................................  

 A mindennapi életben hol használják ezt a tisztítási eljárást? 

 ...............................................................................................................  
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K7-8.24. KÍSÉRLET: SZILÁRD KEVERÉKEK KOMPONENSEINEK SZÉTVÁLASZTÁSA 

 

laboratóriumi köpeny 

Vigyázz! Melegítés után a főzőpohár 

és a vasháromláb is tovább meleg 

maradhat! 

   

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

főzőpohár, borszeszégő, vasháromláb 

agyagos fémhálóval, mérleg, 

rúdmágnes, óraüveg, műanyag 

zacskó, üvegtölcsér tölcsértartóval és 

állvánnyal 

vasreszelék, kénpor, vasreszelék és 

kénpor keveréke, homok, rézgálic 

(CuSO4*5 H2O), homok és rézgálic 

keveréke, víz 

Kísérlet leírása  

Vas és kénpor keverékét választjuk szét a vas mágneses tulajdonsága 

segítségével. Homokkal szennyezett rézgálicot tisztítunk meg. 

Hipotézis: keverékek alkotórészei szétválaszthatók fizikai változással. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Vasreszelék és kénpor keverékét látod az óraüvegen. 

 Milyen színe van?  ....................................................................................  

 Milyen színű a tiszta vasreszelék?  ..............................................................  

 Milyen színű a tiszta kénpor?  ....................................................................  

A vas mágnesezhető fém, a kén nemfémes elem, a 

mágnes nem vonzza. Ezt a tulajdonságot 

használjuk fel a szétválasztásnál.  

Tedd műanyag zacskóba a mágnest! (Ez nem 

befolyásolja a mágneses hatását, de segít róla 

eltávolítani a vasreszeléket.)  

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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Közelíts a mágnessel a keverékhez! Mit tapasztalsz? 

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

Tedd egy tiszta óraüvegre az elválasztott vasreszeléket! Ismételd meg többször 

a műveletet! Hogyan változik a keverék színe az egyes ismétlések után? 

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

Honnan tudod, hogy az összes vasat eltávolítottad a keverékből? 

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

2) Homokkal szennyezett rézgálicot kell szétválasztanod! A rézgálicra van 

szükségünk. 

Milyen színű a keverék?  ............................................................................  

Milyen színű a homok?  ..............................................................................  

Milyen színű a rézgálic?  .............................................................................  

Tervezd meg a kísérletet! Írd le a kísérlet lépéseit! Minden lépéshez írd le, hogy 

a keverék alkotórészeinek mely tulajdonságkülönbségét használod!  

1. lépés:  ...............................................................................................  

Milyen tulajdonság alapján választottad ezt?  ................................................  

2. lépés:  ...............................................................................................  

Milyen tulajdonság alapján választottad ezt? .................................................  

3. lépés:  ...............................................................................................  

Milyen tulajdonság alapján választottad ezt?  ................................................  

4. lépés:  ...............................................................................................  

Milyen tulajdonság alapján választottad ezt?  ................................................  

A gyakorlat vezetőjével egyeztesd a lépéseket, majd végezd el a műveleteket! 

Rajzold le az általad elvégzett kísérleteket! 
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TÉMAKÖR: A KÉMIAI REAKCIÓK TÍPUSAI 

Ebben a témakörben megismerkedsz a kémiai reakciók néhány típusával. 

Megvizsgálhatod, hogy mi a különbség a gyors és lassú égés között, majd a 

tűzoltás praktikus módjait is elsajátítod. Oldatokkal eddig is foglalkoztál, de itt 

már megvizsgálod egyes oldatok kémhatását, és azt is mitől függ ez.  

 

A témakörhöz tartozó kísérletek: 

 25) Kovalens kötésű vegyületek képződése 

 26) Ionkötésű vegyületek képződése 

27) Az égés, mint oxigénnel történő egyesülés 

28) Gyors és lassú égés 

29) CO2 kimutatása égéstermékekben 

30) Tűzoltás 

31) Oldatok kémhatása 

32) Háztartásban használt anyagok kémhatása 

33) Növényi indikátorok 

34) Kísérletek savakkal 

35) Kísérletek lúgokkal 

36) Közömbösítési reakciók 

37) Sók oldatának kémhatása 

38) Sók oldhatósága, csapadék képződése 

39) Kémiai reakciók sebessége 

40) Kémiai reakciók sebességének megváltozása 
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K7-8.25. KÍSÉRLET: KOVALENS KÖTÉSŰ VEGYÜLETEK KÉPZŐDÉSE 

A kémiai elemek közül a nemesgázok (egy) atomos szerkezetűek közönséges 

körülmények között. A hidrogén és az oxigén kétatomos molekulából épül fel. 

A közös elektronpárral kialakított kapcsolatot kovalens kötésnek nevezzük. 

A nemfémes elemekre jellemző, hogy egymással kovalens kötéssel 

kapcsolódnak.  

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű, 

védőszemüveg 

Vigyázz! A sósav gőzei irritáló 

hatásúak. A sósav bőrrel érintkezve 

maró hatású. 

Vigyázz! A hidrogén a levegő 

oxigénjével durranógázt alkot. 

 

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

kémcső egyfuratú dugóval, kihúzott 

végű üvegcsővel, kémcső, 

kémcsőfogó, kémcsőállvány, 

főzőpohár, borszeszégő 

cink granulátum, sósav, 

gyújtópálca, gyufa 

Kísérlet leírása  

Megvizsgáljuk a hidrogén fizikai tulajdonságait és az égését.  

Hipotézis: Sósav és cink segítségével elő tudunk állítunk  hidrogént. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Kémcsőállványban lévő kémcsőbe önts egy kevés híg sósavat, majd tegyél 

bele 1-2 kisebb cink granulátumot! Mit tapasztalsz? 

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

Dugd be a kémcsövet egyfuratú gumidugóval, amiben kihúzott végű üvegcső 

van! Tarts az üvegcső fölé egy száraz kémcsövet a szájával lefelé 

kémcsőfogóba fogva! Miért így foghatjuk fel a hidrogént? 

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

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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Végezz durranógáz próbát! Tartsd a kémcső száját a borszeszégő lángjához! 

Mi történik? 

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

Ha két egymás utáni esetben nem tapasztalsz fütyülő hangot, akkor gyújtsd 

meg a hidrogént égő gyújtópálcával! Tegyél a láng fölé egy száraz főzőpoharat!  

Milyen színű lánggal ég a hidrogén? 

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

Mi vált ki a főzőpohár belsejében? 

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

Milyen fizikai tulajdonságai vannak a hidrogénnek? 

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

Szaga:  ....................................................................................................  

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

Sűrűsége a levegőhöz képest:  ....................................................................  

A kísérlet melyik részében használtad ki ezt a tulajdonságát? 

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

Írd fel a folyamat reakcióegyenletét: hidrogén + oxigén = víz!  

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

Honnan vette a hidrogén az égéshez szükséges oxigént? 

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

Miben különbözik egymástól a durranógáz próba és a hidrogén égése? 

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

Energiaváltozás szerint milyen típusú reakció a hidrogén égése? 

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

Olvass utána! Hogyan működik a hidrogénhajtású autó? 

 ...............................................................................................................  
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K7-8.26. KÍSÉRLET: IONVEGYÜLETEK KÉPZŐDÉSE 

Az ionokból álló vegyületeket ionvegyületeknek nevezzük. A fémes és 

nemfémes elemek kapcsolódásakor ionvegyületek keletkeznek. A fémek 

elektron leadással pozitív ionok, a nemfémes atomok elektronfelvétellel negatív 

iont hoznak létre. Az ellentétes töltésű ionok között elektrosztatikus vonzó erő 

lép fel. Kialakul az ionkötés. A vegyületekben az ionok arányát és ezzel a 

vegyület képletét az ellentétes töltésű ionok töltésszáma határozza meg. 

 

laboratóriumi köpeny, védőszemüveg 

Klórgázzal való kísérletezésnél a 

vegyifülke használata kötelező! 

     

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

gázfelfogó henger fedő üveglappal, 

alul lyukacsos kémcső, kémcsőfogó, 

óraüveg, csipesz, borszeszégő 

klórgáz, nátrium, kalcium 

Kísérlet leírása  

Megfigyeljük a kalcium égését és a nátrium reakcióját klórral. 

Hipotézis: a kalcium reakcióba lép a levegő oxigénjével, a nátrium a klórgázzal. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Fogj egy darabka kalciumot csipeszbe és kezd el melegíteni! Mi történik?  

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

Milyen színű a kalcium eredetileg?  

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

Milyen színű anyag keletkezett a reakció során? 

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

Milyen színűre festette a lángot a kalcium? 

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

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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A kalcium reakcióba lépett a levegő oxigénjével. Hogyan érte el a kalcium a 

nemesgáz szerkezetet? 

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

Hány elektront kell felvennie az oxigénatomnak a nemesgáz szerkezet 

kialakításához? 

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

A keletkezett kalcium-oxidban milyen arányban van a kalcium és oxidion? 

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

Írd fel a reakció egyenletét: kalcium + oxigén = kalcium-oxid! 

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

2) A következő kísérlet tanári demonstrációs kísérlet. Pontosan figyeld meg a 

reakciót! Klórgázzal teli gázfelfogó hengerbe alul lyukas kémcsőben 

megolvasztott nátriumot teszünk. 

Milyen színű a klórgáz?  .............................................................................  

Milyen színű a nátrium?  .............................................................................  

Milyen gyorsan megy végbe a reakció?  .......................................................  

Mi történt a reakció során?  ........................................................................  

Milyen színű és halmazállapotú termék keletkezett?  ......................................  

Mi a tudományos neve és mi a hétköznapi neve a keletkezett vegyületnek? 

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

Nátriumion képlete:  ..................................................................................  

Hogyan keletkezett a nátriumion?  ...............................................................  

Kloridion képlete:  .....................................................................................  

Hogyan keletkezett a kloridion?  ..................................................................  

A keletkezett nátrium-kloridban milyen arányban van a nátriumion és a 

kloridion?  ................................................................................................  

Írd fel a reakció egyenletét: nátrium + klór = nátrium-klorid! 

 ............  +  ............  =  .......................... 
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K7-8.27.KÍSÉRLET: AZ ÉGÉS, MINT OXIGÉNNEL TÖRTÉNŐ EGYESÜLÉS 

Az égés köznapi életünk egyik legfontosabb kémiai reakciója. Ha éghető 

anyagot meggyújtunk, akkor az a levegő oxigénjével reakcióba lép. Az égéshez 

fontos az éghető anyagon kívül az oxigén jelenléte, valamint a gyulladási 

hőmérséklet is. Az égés kémiai reakció: az égő anyag és az oxigén egyesül 

egymással. Az égésterméket oxidnak nevezzük. Az égés hőfelszabadulással 

járó kémiai folyamat. Ezt a tulajdonságát használjuk sok esetben melegítésre. 

laboratóriumi köpeny, védőszemüveg 

Vigyázz! A magnézium 

égésénél ne nézz a 

lángjába! 

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

borszeszégő, főzőpohár, üveglap, 

óraüveg, csipesz 

hurkapálca, magnézium forgács, 

gyertya, víz 

Kísérlet leírása  

Megvizsgáljuk, hogy hogyan ég a borszeszégő, miért alszik el az égő 

hurkapálca, ha vízbe mártjuk, honnan veszi az oxigént a magnézium az 

égéséhez és miért alszik el a gyertya, ha letakarjuk főzőpohárral. 

Hipotézis: az égéshez oxigénre van szükség. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Gyújtsd meg a borszeszégőt! Mi ég benne? 

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

 Közelíts üveglapot hozzá! Mit tapasztalsz? 

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

 Hogyan oltod el a borszeszégőt? Miért? 

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

2) Gyújtsd meg a hurkapálcát! Mártsd vizet tartalmazó főzőpohárba! Mit 

tapasztalsz? 

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

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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Az égés mely feltételét szüntetted meg? 

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

3) Fogj magnézium forgácsot csipeszbe! Óvatosan tartsd láng fölé, majd ha 

meggyulladt, vedd el onnan! Vigyázz! Az égő magnéziumba nem szabad 

közvetlenül belenézni! Milyen reakció ez? 

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

Honnan vette a magnézium az égéshez szükséges oxigént? Egy nagyobb 

méretű (500 cm3) főzőpohárban forraljunk vizet! Tarts égő hurkapálcát a 

vízgőzbe! Mit tapasztalsz? 

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

Tarts egy darabka égő magnézium szalagot a vízgőzbe! Mit tapasztalsz? 

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

Honnan vonja el a magnézium ez esetben az égéshez szükséges oxigént? 

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

A levegő hány százaléka oxigén átlagosan? 

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

Hány atomos molekulaként van a levegőben az oxigén? 

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

4) Gyújts meg egy gyertyát, majd boríts rá egy főzőpoharat! Mit tapasztalsz? 

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

Milyen lett a főzőpohár belső felülete? 

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

Miért történt ez? 

 ...............................................................................................................  
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K7-8.28.KÍSÉRLET: GYORS ÉS LASSÚ ÉGÉS 

Az égés kémiai reakció: az égő anyag és az oxigén egyesül egymással. 

Az égésterméket oxidnak nevezzük. Az égés hőfelszabadulással járó kémiai 

folyamat. Az égést többnyire fényjelenség kíséri. A lángoló vagy izzó anyag 

égését gyors égésnek nevezzük. A gyors égésnek három feltétele van: az 

éghető anyag és az oxigén jelenléte, valamint a gyulladási hőmérséklet. 

A szervezetünkben a felvett tápanyagok a belélegzett oxigén hatására 

átalakulnak. Az égésnek azt a fajtáját, amely fényjelenség nélkül játszódik le, 

lassú égésnek nevezzük. Lassú égés a fa korhadása, a vas rozsdásodása is. 

Egy anyag akár gyorsan akár lassan ég el, az égéstermékek azonosak, a 

keletkező hő mennyisége is megegyezik. A lassú égésnél azonban a hő 

hosszabb idő alatt szabadul fel, a környezetben fokozatosan eloszlik. 

laboratóriumi köpeny, védőszemüveg 

Vigyázz! A benzin nagyon 

gyúlékony, könnyen párolog és 

robbanásveszélyes, ezért óvatosan 

és csak keveset használj belőle! 

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

égetőtál, főzőpohár, borszeszégő, 

csipesz 
benzin, rézdrót, gyufa 

Kísérlet leírása  

Pár csepp benzint meggyújtunk és vizsgáljuk, hogy az égése mitől függ. 

Keresünk példákat lassú égésre. Megvizsgáljuk, hogy a réz milyen hevesen 

reagál az oxigénnel. 

Hipotézis: a gyors és lassú égés is oxigénnel való egyesülés. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Ennél a feladatnál először olvasd el az összes feladatot és kérdést, 

csak utána fogj bele a kísérletezésbe! A benzin nagyon gyúlékony, 

könnyen párolog és robbanásveszélyes, ezért óvatosan és csak keveset 

használj belőle! 

Pár csepp benzint tegyél égető tálba, majd óvatosan gyújtsd meg!  

Az égő benzint főzőpohárral takard le!  Mi tapasztalsz? 

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

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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 Néhány pillanat múlva vedd le a főzőpoharat róla! Mi történik? Miért? 

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

A kísérletnél mi volt az éghető anyag? 

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

A benzin égése során milyen anyagok keletkeznek?  

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

2) Rézdrótot fogj csipeszbe! Tartsd borszeszégő lángjába! Mit tapasztalsz? 

Lángra lobbant? 

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

Végbement-e az oxidációs folyamat? 

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

Mi mutatta ezt?  

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

Kísérte-e fényjelenség ezt a reakciót? 

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

Kísér-e minden oxidációs folyamatot fényjelenség? 

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

Sorolj fel olyan oxigénnel való egyesüléseket, amelyeket nem kísér 

fényjelenség! 

 ...............................................................................................................  
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K7-8.29.KÍSÉRLET: CO2 KIMUTATÁSA ÉGÉSTERMÉKEKBEN 

A szén égésekor szén-dioxid keletkezik, de szén-dioxid keletkezik bármilyen 

széntartalmú anyag égése során is. A széndioxid színtelen, szagtalan, a 

levegőnél nehezebb gáz. Az égést nem táplálja. Az emberi és állati szervezetek 

szén-dioxiddal telt helyiségben oxigén hiányában megfulladnak. Már 10 % 

szén-dioxidot tartalmazó levegő belégzése is eszméletvesztést idéz elő. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű 
Vigyázz! A meszes víz lúgos 

kémhatású. Óvatosan fújj bele! 

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

főzőpohár, borszeszégő, üvegcső 

meszes víz, gyertya, hurkapálca, 

szódavíz vagy szénsavas ásványvíz, 

gyufa 

Kísérlet leírása  

Meszes víz segítségével kimutatjuk az égés során keletkezett szén-dioxidot. 

Hipotézis: széntartalmú anyag égése során szén-dioxid keletkezik, ami 

kimutatható. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Három főzőpohárba tegyünk meszes vizet! 

a. Az elsőbe töltsünk egy kis szénsavas ásványvizet! Mit tapasztalsz? 

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

b. A második főzőpohárban a meszes víz fölött égessünk hurkapálcát, majd 

rázzuk össze az égésterméket a meszes vízzel! Mit tapasztalsz? 

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

c. A harmadik főzőpohárba üvegcsövön keresztül óvatosan fújj bele! Mit 

tapasztalsz? 

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

Hogyan került az általad kifújt levegőbe szén-dioxid? 

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

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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 Milyen égés megy végbe a szervezetünkben? 

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

2) Gyújts meg egy gyertyát! Lángja fölé tegyél meszes vízzel átöblített 

főzőpoharat! Mit tapasztalsz? 

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

Milyen égésterméket mutattál ki ezzel a kísérlettel? 

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

3) Gyújtsd meg a borszeszégőt! Lángja fölé ismételten tegyél meszes vízzel 

átöblített főzőpoharat! Mit tapasztaltál?  

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

Milyen égéstermék jelenlétére utal ez? 

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

Melyik az a kémiai elem, amely biztosan megtalálható a hurkapálcában, a 

gyertya anyagában, a denaturált szeszben? 

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

Miért?  

 ...............................................................................................................  
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K7-8.30. KÍSÉRLET: TŰZOLTÁS 

Ha az égés bármelyik feltételét megszüntetjük, megszűnik maga az égés is. Ez 

a tűzoltás alapja. A leggyakrabban használt tűzoltó anyag a víz. Kettős szerepe 

lehet a tűzoltásban, mert egyrészt hűti a közeget, másrészt megszünteti az 

oxigén ellátást. Vízzel nem olthatunk olyan anyagot, amelynek sűrűsége kisebb 

a víznél. (megj.: a fa is úszik a víz felszínén és mégis eloltjuk vízzel) 

Elektromos berendezések égését tilos vízzel oltani, az áramütés veszélye miatt. 

A tűzoltók telefonszáma: 105 

laboratóriumi köpeny, védőszemüveg 
Vigyázz! Nemcsak a benzin, hanem 

gőzei is gyúlékonyak. 

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

üvegkád, üveglap, magasításhoz 

fémhasáb, égetőtál főzőpohár, 

borszeszégő 

gyertya, benzin, víz, denaturált 

szesz, homok, gyufa 

Kísérlet leírása  

Különböző égő anyagok oltását végezzük el, úgy hogy az égés valamelyik 

feltételét megszüntetjük. 

Hipotézis: ha az égés bármelyik feltételét megszüntetjük, az anyag égése 

abbamarad. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Egy üvegkádba helyezz el három gyertyát különböző magasságokban. 

Gyújtsd meg a gyertyákat és fedd le üveglappal az üvegkádat! Mit tapasztalsz? 

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

Milyen sorrendben aludtak el a gyertyák? 

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

Mivel magyarázod ezt? 

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

Az égés mely feltétele szűnt meg?  

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

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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A mindennapi életben hol keletkezik nagyobb mennyiségű szén-dioxid?  

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

Hogyan kerülhetjük el a balesetet? 

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

2) Tegyél néhány csepp benzint égetőtálba! Óvatosan gyújtsd meg! Cseppents 

rá néhány csepp vizet! Mit tapasztalsz?  

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

Miért nem aludt el a láng?  

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

Hogyan tudnád eloltani baleseti veszély nélkül ezt a tüzet? 

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

Szórj homokot a lángra! Mit tapasztalsz? 

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

3) Tegyél néhány csepp denaturált szeszt égető tálba. Gyújtsd meg! Várd meg, 

míg elalszik a láng! Az égés melyik feltétele szűnt meg? 

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

Nézz körül a laboratóriumban! Milyen tűzoltó eszközök és anyagok állnak 

rendelkezésre? Sorold fel őket!  

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

Melyikkel milyen típusú tüzet oltanál? 

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

 

 



33 
 

K7-8.31. KÍSÉRLET: OLDATOK KÉMHATÁSÁNAK VIZSGÁLATA 

Az anyagok kémhatását vizes oldataikban vizsgáljuk. A kémhatás 

kimutatásához indikátort használunk. Az indikátor olyan anyag, amely 

színváltozással jelzi az oldat kémhatását. A leggyakrabban használt indikátor 

az univerzális indikátor, a fenolftalein, illetve a lakmusz. Savas kémhatásnál az 

oxóniumionok, lúgos kémhatásnál a hidroxidionok vannak nagyobb számban az 

oldatban. Semleges kémhatásnál ezek az ionok egyenlő számban vannak jelen. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű, 

védőszemüveg 

Vigyázz! A sósav, a nátrium-

hidroxid maró hatású bőrre kerülve. 

Vigyázz! A sósav, ecetsav, 

ammónium-hidroxid gőzei irritáló 

hatásúak lehetnek. 

     

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

kémcsövek (18 db), kémcsőállvány, 

vegyszeres kanál 

sósav-oldat, ecetsav-oldat, 

desztillált víz, konyhasó, 

ammóniumhidroxid-oldat, 

nátriumhidroxid-oldat, univerzális 

indikátor, fenolftalein indikátor, 

lakmusz indikátor 

Kísérlet leírása  

Megvizsgáljuk a desztillált víz, a sósav, az ecetsav, a konyhasó, a nátrium-

hidroxid és az ammónium-hidroxid vizes oldatának kémhatását, univerzális 

indikátorral, fenolftaleinnel és lakmusszal. 

Hipotézis: indikátor színváltozásával meghatározható egy oldat kémhatása. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Hat kémcsőbe tedd a következő anyagokat a következő sorrendben: sósav, 

ecetsav, desztillált víz, konyhasó-oldat (konyhasó+víz), ammóniumhidroxid-

oldat, nátriumhidroxid-oldat! Mindegyik kémcsőbe tegyél 1-2 csepp univerzális 

indikátort! Vizsgáld meg a kémcsöveket! A látott színeket rögzítsd az alábbi 

táblázat megfelelő oszlopába! 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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2) Újabb hat kémcsőbe tegyél az előzőekkel megegyező módon vizsgálandó 

oldatokat! Univerzális indikátor helyett most mindegyik kémcsőbe egy-egy 

csepp fenolftaleint tegyél! Mit tapasztalsz? A látottakat rögzítsd az alábbi 

táblázat megfelelő oszlopába! 

3) Ismételd meg az oldatok feltöltését újabb kémcsövekbe! Most mindegyikbe 

egy-egy csepp lakmuszt tegyél! Mit tapasztalsz? A látottakat rögzítsd a táblázat 

megfelelő oszlopába! 

vizsgált 

anyagok/indikátor 

univerzális 

indikátor 
fenolftalein lakmusz 

sósav    

ecetsav    

desztillált víz    

konyhasó-oldat    

ammóniumhidroxid-oldat    

nátriumhidroxid-oldat    

 

A sósav, az ecetsav savas kémhatású. A desztillált víz, a konyhasó-oldat 

semleges kémhatású. Az ammónium-hidroxid és a nátrium-hidroxid oldat lúgos 

kémhatású. 

A kísérleti tapasztalatok és a fenti információk alapján töltsd ki a táblázatot! 

Milyen színűek az adott indikátorok az egyes kémhatású anyagoknál? 

Az egyes anyagok kémhatás vizsgálatánál segítségedre lesznek ezek az 

információk. 

 

kémhatás/szín 
univerzális 

indikátor 

fenolftalein 

indikátor 

lakmusz 

indikátor 

savas    

semleges    

lúgos    
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K7-8.32. KÍSÉRLET: HÁZTARTÁSBAN HASZNÁLT ANYAGOK KÉMHATÁSA 

A háztartásban használt anyagok savas, lúgos vagy semleges kémhatásúak 

lehetnek. Felhasználásukat a kémhatásuk is befolyásolja. A vegyi anyagok 

használata megfelelő óvatosságot igényel. Mindig meg kell nézni a 

csomagoláson elhelyezett veszélyjeleket! 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű, 

védőszemüveg 

Vigyázz! A hypo alkalmazása 

elővigyázatosságot igényel. 

   

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

kémcső (14 db), kémcsőállvány, 

vegyszeres kanál, desztillált vizes 

flakon 

szappan forgács, tusfürdő, sampon, 

mosogatószer, mosószer, ruha 

öblítő, szódabikarbóna, szénsavas- 

és szénsavmentes ásványvíz, 

konyhasó, szalalkáli, citromlé, hypo, 

cukor, desztillált víz, univerzális 

indikátor 

Kísérlet leírása  

Megvizsgáljuk a szappan, a tusfürdő, a sampon, mosogatószer, mosószer, 

ruhaöblítő, szódabikarbóna, szénsavas- és szénsavmentes ásványvíz, 

konyhasó, szalalkáli, citromlé, hypo, cukor vizes oldatának kémhatását. 

Hipotézis: indikátor színváltozásával meghatározható egy oldat kémhatása. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Egy-egy kémcsőbe tedd a következő anyagokat, majd mindegyikre tölts egy 

kis desztillált vizet! Anyagok: szappanforgács, tusfürdő, sampon, 

mosogatószer, mosószer, ruhaöblítő, szódabikarbóna, szénsavas- és 

szénsavmentes ásványvíz, konyhasó, szalalkáli, citromlé, hypo, kristálycukor. 

Mozgasd meg a kémcsöveket, hogy jobban oldódjanak az anyagok! 

Mindegyikhez cseppents egy-két csepp univerzális indikátort! 

Milyen színűek lettek az oldatok?  

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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Milyen kémhatást jelzett az indikátor? A tapasztalatokat jegyezd fel a 

táblázatba! 

vizsgált 

anyag/tapasztalat 

anyag eredeti 

halmazállapota 

indikátor 

színe az 

oldatban 

az oldat 

kémhatása 

szappanforgács    

tusfürdő    

sampon    

mosogatószer    

mosószer    

ruhaöblítő    

szódabikarbóna    

szénsavas 

ásványvíz 
   

szénsavmentes 

ásványvíz 
   

konyhasó    

szalalkáli    

ciromlé    

hypo    

kristálycukor    

 

2) Cseppents egy csepp univerzális indikátort a kezedre! Milyen színű lett? 

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

Milyen kémhatást jelez ez?  

 ...............................................................................................................  
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K7-8.33. KÍSÉRLET: NÖVÉNYI INDIKÁTOROK 

A zöldségek, gyümölcsök, virágok egy része színes. A bennük található 

festékanyagokat kivonhatjuk és indikátorként használhatjuk. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű 

Vigyázz! Melegítés után a főzőpohár 

és a vasháromláb is tovább meleg 

maradhat! Vigyázz! A sósav, a 

nátrium-hidroxid maró hatású, 

bőrre kerülve. 

Vigyázz! A sósav, ecetsav, 

ammónium-hidroxid gőzei irritáló 

hatásúak lehetnek. 

     

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

főzőpohár, borszeszégő, vasháromláb 

agyagos fémhálóval, üvegtölcsér 

tölcsértartó állvánnyal, kémcső (4 

db), kémcsőállvány, vegyszeres 

kanál, folyadéküveg, káposztagyalu 

vöröskáposzta, desztillált víz, 

szűrőpapír, ecetsav, sósav, 

ammóniumhidroxid-oldat, nátrium-

karbonát 

Kísérlet leírása  

Vöröskáposztából indikátort készítünk és megvizsgáljuk, hogyan viselkedik 

különböző kémhatású oldatokban. 

Hipotézis: színes növényekből készíthető indikátor. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Készítsünk indikátort vöröskáposztából! 

Apríts fel egy kis darab vöröskáposztát! Tedd főzőpohárba és önts rá annyi 

desztillált vizet, hogy ellepje! Melegítsd a főzőpohár tartalmát forráspont közeli 

értékre és tartsd itt! Ha az oldat kellő színt kapott, várd meg, míg lehűl, majd 

szűrd le! A szűrletet folyadéküvegben tároljuk. Milyen színű a kapott oldat? 

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

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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2) Kísérletezz az indikátoroddal! Egy kémcsőbe tegyél ecetsav oldatot, egy 

másikba sósav oldatot! Adj hozzá vöröskáposzta indikátort! Milyen színű lett az 

oldatod? 

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

Milyen kémhatása van a sósav és az ecetsav-oldatnak? 

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

3) Nézd meg lúgos közegben hogyan viselkedik az indikátorod! 

Tegyél kémcsőbe ammónium-hidroxid-oldatot, illetve másikba nátrium-

karbonát-oldatot (kiskanálnyi nátrium-karbonátra desztillált vizet öntünk)! 

Milyen színű lesz az oldat? 

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

Összegezd a tapasztalatokat! 

Vöröskáposzta indikátor semleges közegben  ................................. színű, 

savas közegben  ...........................  színű, lúgos közegben  

 ...........................................   színű.  

Állandó marad-e a színe egy adott közegben? 

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

Milyen színű lett a kezed, amikor a vöröskáposzta leve érte? 

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

Hogyan tudnád megszüntetni az elszíneződést? 

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

Sorolj fel olyan növényeket, amelyekből lehetne indikátort készíteni! 

 ...............................................................................................................  
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K7-8.34. KÍSÉRLET: KÍSÉRLETEK SAVAKKAL 

Azokat az anyagokat, amelyek részecskéi a vízmolekulának hidrogéniont 

(protont) képesek átadni, savaknak nevezzük. A savak vizes oldata 

oxóniumiont (H3O
+) tartalmaz. A savas kémhatás mértékét számszerűen a pH 

jellemzi. 0-7 közötti értéknél a 7 pH már a semleges oldatra jellemző. Minél 

erősebb a sav, annál alacsonyabb pH-érték jellemző rá. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű 

Vigyázz! A sósav maró hatású bőrre 

kerülve. 

Vigyázz! A sósav gőze irritáló hatású 

lehet. 

   

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

kémcső (7db), kémcsőállvány, 

óraüveg, cseppentő 

sósav, desztillált víz, univerzális 

indikátor, lakmusz, fenolftalein, 

alma, citrom, narancs 

Kísérlet leírása  

Megvizsgáljuk a sósav kémhatását különböző indikátorokkal. Megvizsgáljuk, 

hogyan változik a sósav kémhatása hígítás hatására. Megnézzük milyen a 

kémhatása az almának, a citromnak és a narancsnak. 

Hipotézis: indikátor színváltozásával meghatározható egy oldat kémhatása. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Tegyél három kémcsőbe sósavat, majd cseppents mindegyikbe különböző 

indikátort: univerzális indikátort, lakmuszt és fenolftaleint. 

Milyen színűek lettek az oldatok? 

univerzális indikátor esetén:  .................................................................  

lakmusz esetén:  .................................................................................  

fenolftalein esetén:  .............................................................................  

Milyen kémhatást jeleznek ezek a változások?  ........................................  

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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2) Vizsgáld meg az alma, a citrom és a narancs kémhatását!  

Óraüvegre tegyél ezekből a gyümölcsökből egy-egy szeletet, majd cseppents 

rájuk univerzális indikátort! Milyen színváltozást tapasztaltál? 

alma:  ................................................................................................  

citrom:  ..............................................................................................  

narancs:  ............................................................................................  

Milyen kémhatást mutatnak ezek a változások?  ......................................  

Mi okozhatja ezt a kémhatást? ..............................................................  

Sorolj fel olyan gyümölcsöket, amelyek szintén savas kémhatásúak 

lehetnek!  ...........................................................................................  

3) Tegyél négy kémcsőbe öt-öt csepp sósavat! A második kémcsőbe tegyél 

még egy ujjnyi desztillált vizet, a harmadikba kétujjnyit, a negyedikbe 

négyujjnyit! Mindegyik kémcsőbe cseppents univerzális indikátort!  

Milyen színűek lettek az oldatok? 

1. kémcső:  .......................................................................................  

2. kémcső:  .......................................................................................  

3. kémcső:  .......................................................................................  

4. kémcső:  .......................................................................................  

Mi változott a hígítással? 

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

Hogyan befolyásolja ugyanannak az anyagnak a töménysége a kémhatását? 

 ...............................................................................................................  
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K7-8.35. KÍSÉRLET: KÍSÉRLETEK LÚGOKKAL 

Azokat az anyagokat, amelyek hidrogénion (proton) felvételére képesek 

bázisoknak nevezzük. A bázisok vizes oldatát lúgoknak nevezzük. A lúgok 

jellemző összetevője a hidroxidion (OH-). A pH-skála a lúgosság mértékének 

számszerű jelzésére is alkalmas. Ide a 7-14 közötti számérték tartozik, ahol a 

7 még semleges kémhatást jelent. Minél erősebben lúgos az oldat, annál 

nagyobb a pH-értéke. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű, 

védőszemüveg 

Vigyázz! A hypo, a nátrium-hidroxid 

maró hatású, bőrre kerülve. 

   

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

kémcső (10 db), kémcsőállvány, 

vegyszeres kanál, cseppentő 

nátrium-hidroxid, szóda, trisó, hypo, 

univerzális indikátor, lakmusz, 

fenolftalein, desztillált víz 

Kísérlet leírása  

Megvizsgáljuk a nátriumhidroxid-oldat kémhatását különböző indikátorokkal. 

Megvizsgáljuk, hogyan változik a nátriumhidroxid-oldat kémhatása hígítás 

hatására. Megnézzük milyen a kémhatása a mosószódának, a trisónak és a 

hyponak. 

Hipotézis: indikátor színváltozásával meghatározható egy oldat kémhatása. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Tegyél három kémcsőbe nátriumhidroxid-oldatot, majd cseppents 

mindegyikbe különböző indikátort: univerzális indikátort, lakmuszt és 

fenolftaleint. Milyen színűek lettek az oldatok? 

univerzális indikátornál:  .......................................................................  

lakmusznál:  .......................................................................................  

fenolftaleinnél:  ...................................................................................  

Milyen kémhatást jeleznek ezek a változások?  ........................................  

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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2) Tegyél négy kémcsőbe öt-öt csepp nátriumhidroxid-oldatot! A második 

kémcsőbe tegyél még egy ujjnyi desztillált vizet, a harmadikba kétujjnyit, a 

negyedikbe négyujjnyit! Mindegyik kémcsőbe cseppents univerzális indikátort!  

Milyen színűek lettek az oldatok? 

1. kémcső:  .......................................................................................  

2. kémcső:  .......................................................................................  

3. kémcső:  .......................................................................................  

4. kémcső:  .......................................................................................  

Mi változott a hígítással? 

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

Hogyan befolyásolja ugyanannak az anyagnak a töménysége a kémhatását? 

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

3) Vizsgáld meg a szóda (mosószóda Na2CO3), a trisó (Na3PO4) és a hypo 

(NaOCl) kémhatását! Egy- egy kémcsőbe tegyél ezekből az anyagokból! 

Tegyél hozzá desztillált vizet! Cseppents mindegyikbe univerzális indikátort! 

Milyen színváltozást tapasztaltál? 

mosószóda:  ..................................................................................  

trisó:  ...........................................................................................  

hypo:  ...........................................................................................  

Milyen kémhatást mutat ez a színváltozás?  .......................................  

Sorolj fel a háztartásban található lúgos kémhatású anyagokat!  

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

Miért lehet ezeket tisztításra használni? 

 ...............................................................................................................  
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K7-8.36. KÍSÉRLET: KÖZÖMBÖSÍTÉSI REAKCIÓ 

Savak és bázisok egymással történő reakcióját közömbösítésnek nevezzük. 

A reakció során víz és só keletkezik. A közömbösítési folyamat is sav-bázis 

reakció. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű 

Vigyázz! A sósav, a nátrium-

hidroxid maró hatású bőrre kerülve. 

   

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

kémcső, kémcsőállvány, vegyszeres 

kanál, cseppentő  

Sósav-oldat, nátriumhidroxid-oldat, 

szódabikarbóna, univerzális 

indikátor 

Kísérlet leírása  

Megvizsgáljuk, hogy hogyan változik a sósav-oldat kémhatása, ha 

folyamatosan nátrium-hidroxidot adunk hozzá. Megnézzük, hogy a 

gyomorsavat hogyan tudjuk közömbösíteni a mindennapokban. 

Hipotézis: a savas és lúgos anyagok reakciójukkal közömbösíthetik egymást. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Kémcsőbe töltsél egy ujjnyi híg sósavat, majd cseppents hozzá univerzális 

indikátort! Milyen színű az indikátoros oldat?  

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

Milyen kémhatású a sósav? 

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

Az indikátoros sósav oldathoz adjál cseppenként nátrium-hidroxid oldatot! Mit 

tapasztalsz?  

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

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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Minden cseppentés után mozgasd meg egy kicsit a kémcsövet, hogy 

gyorsabban keveredjen az oldat!  

Hány csepp nátriumhidroxid-oldat után lett narancssárga az oldat? 

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

Milyen kémhatást jelez ez? 

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

Hány csepp nátriumhidroxid-oldat után lett sárga az oldat? 

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

 Milyen kémhatást jelez ez?  

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

Hány csepp nátriumhidroxid-oldat után lett zöld az oldat?  

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

Milyen kémhatást jelez ez? 

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

Mi történt, ha további nátriumhidroxid-oldatot adsz az eredeti oldathoz? 

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

Milyen színű lesz? 

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

Milyen kémhatást jelez ez? 

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

Mikor volt semleges az oldat? 

 ...............................................................................................................  
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Írd fel képletekkel a reakciót! 

sósav + nátrium-hidroxid = nátrium-klorid + víz 

 

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

Miből keletkezett víz a reakció során? 

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

2) A gyomorsav sósavat tartalmaz. Ha ég a gyomrunk, szódabikarbónát 

javasolnak fogyasztani. 

Tölts a kémcsőbe egy ujjnyi sósavat (gyomorsav), és adj hozzá egy kis kanál 

nátrium-hidrogénkarbonátot (szódabikarbóna)! Mit tapasztalsz? 

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

Milyen gáz fejlődhet?  

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

Mivel tudnád kimutatni a fejlődő gázt? 

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

Cseppents az oldathoz univerzális indikátort! Milyen színű lett? 

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

Milyen kémhatást mutat? 

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

Tanulmányozd otthon a gyógyszertárban kapható gyomorsavlekötő tabletták 

összetevőit! 
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K7-8.37. KÍSÉRLET: SÓK VIZES OLDATÁNAK KÉMHATÁSA 

Ha megvizsgáljuk a sóoldatok kémhatását, azt tapasztaljuk, hogy nem 

mindegyik semleges. A reagáló sav és bázis erősségétől függ, hogy a 

keletkezett só milyen kémhatású. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű 

 

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

kémcső (8 db), kémcsőállvány, 

vegyszeres kanál 

ammónium-klorid, ammónium-

karbonát, kálium-klorid, nátrium-

karbonát, nátrium-foszfát, nátrium-

szulfát, kalcium-klorid, magnézium-

nitrát, desztillált víz, univerzális 

indikátor 

Kísérlet leírása  

Megvizsgáljuk a következő sók kémhatását: ammónium-klorid, ammónium-

karbonát, kálium-klorid, nátrium-karbonát, nátrium-foszfát, nátrium-szulfát, 

kalcium-klorid, magnézium-nitrát. 

Hipotézis: a sók vizes oldatának kémhatása az összetételüktől függ. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Egy-egy kémcsőbe tegyél ammónium-kloridot, ammónium-karbonátot, 

kálium-kloridot, nátrium-karbonátot, nátrium-foszfátot, nátrium-szulfátot, 

kalcium-kloridot, magnézium-nitrátot!  

Mindegyikre önts desztillált vizet! 

Várd meg, míg a sók feloldódnak, majd cseppents mindegyikbe egy-két csepp 

univerzális indikátort! 

Hogyan változott meg az oldat színe az indikátor hatására? 

 

 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 



47 
 

Írd a táblázatba a tapasztalatokat! 

vizsgált só neve só képlete 

oldat színe 

univerzális 

indikátor 

hatására 

oldat kémhatása 

ammónium-klorid    

ammónium-

karbonát 

   

kálium-klorid    

nátrium-karbonát    

nátrium-foszfát    

nátrium-szulfát    

kalcium-klorid    

magnézium-nitrát    

 

Sorold fel azokat a sókat, amelyek vizes oldata savas kémhatású! 

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

Sorold fel azokat a sókat, amelyek vizes oldata lúgos kémhatású! 

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

Sorold fel azokat a sókat, amelyek vizes oldata semleges kémhatású! 

 ...............................................................................................................  
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K7-8.38. KÍSÉRLET: SÓK OLDHATÓSÁGA, CSAPADÉKKÉPZŐDÉS 

Csapadékképződési reakciónak nevezzük azokat a kémiai átalakulásokat, 

amelyekben vizes oldatok összeöntésekor vízben rosszul oldódó szilárd 

anyagok válnak ki. 

A sók fémek kationjából és savmaradék anionból állnak. Oldhatóságuk, 

összetételüktől függ. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű 
    

   

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

kémcső (8db), kémcsőállvány, 

vegyszeres kanál 

ezüstnitrát-oldat, sósav, ólomnitrát-

oldat, nátriumszulfid-oldat, kálium-

klorid, nátrium-karbonát, kalcium-

karbonát, magnézium-karbonát, 

magnézium-szulfát, nátrium-szulfát, 

desztillált víz 

Kísérlet leírása  

Készítünk ezüst-klorid és ólom-szulfid csapadékot és megnézzük a színét. 

Megvizsgáljuk, hogy a kálium-klorid, a nátrium-karbonát, a kalcium-karbonát, 

a magnézium-karbonát, a magnézium-szulfát, a nátrium-szulfát milyen 

mértékben oldódnak vízben. 

Hipotézis: egyes sók vízben való oldódása eltérő lehet. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Ezüstnitrát-oldathoz adj néhány csepp sósav-oldatot! Mit tapasztalsz?  

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

Milyen színű a csapadék? 

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

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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2) Ezüst-nitrát oldathoz adj egy kevés nátriumszulfid-oldatot! Mit tapasztalsz?  

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

Milyen színű a csapadék? 

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

3) Ólomnitrát-oldathoz adjál egy kevés nátriumszulfid-oldatot! Mit tapasztasz? 

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

Milyen színű a csapadék? 

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

4) Vizsgáld meg néhány só oldhatóságát vízben!  

Tegyél kémcsőbe kálium-kloridot, nátrium-karbonátot, kalcium-karbonátot, 

magnézium-karbonátot, magnézium-szulfátot, nátrium-szulfátot! Adj hozzá 

desztillált vizet!  

Rázogasd meg a kémcsöveket! 

Vizsgáld meg, melyik oldódott fel és melyik nem! 

Jegyezd fel a tapasztalatokat a táblázatba! 

 

VIZSGÁLT SÓ NEVE KÉPLETE 
VÍZBEN VALÓ 

OLDHATÓSÁGA 

kálium-klorid   

nátrium-karbonát   

kalcium-karbonát   

magnézium-karbonát   

magnézium-szulfát   

nátrium-szulfát   
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K7-8.39. KÍSÉRLET: KÉMIAI REAKCIÓK SEBESSÉGE 

A részecskék állandó mozgása következtében bekövetkező ütközések közül a 

hatásosak kémiai változást eredményeznek. Az egyik reakció igen gyorsan 

lejátszódik, míg a másik lassabban. A különböző reakciók más és más 

sebességgel mennek végbe. Ugyanazon reakció sebességét befolyásolja a 

kiindulási anyagok koncentrációja és a hőmérséklet is. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű 

Vigyázz! A vízfürdőbe tett kémcső 

meleg lesz. 

   

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

kémcső, kémcsőállvány, kémcsőfogó, 

vízfürdőhöz főzőpohár és agyagos 

fémháló vasháromlábon, borszeszégő  

nátriumtioszulfát-oldat, sósav, 

desztillált víz, gyufa 

Kísérlet leírása  

Ebben a kísérletben megvizsgáljuk, hogyan változik a nátrium-tioszulfát vizes 

oldatát és a sósav reakciójának a sebessége, ha változtatjuk a kiindulási 

anyagok koncentrációját, illetve a reagáló anyag hőmérsékletét. 

Hipotézis: a kémiai reakciók sebessége befolyásolható. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Tegyél három kémcsőbe azonos mennyiségű egy-egy ujjnyi 

nátriumtioszulfát-oldatot! Másodikba tölts ugyanannyi, a harmadikba 

kétszerannyi desztillált vizet, mint amennyi az eredeti oldat volt! 

Hogyan változott az oldat töménysége? 

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

Tegyél mindegyikbe azonos mennyiségű sósav-oldatot! Figyeld meg a 

változást! Mit tapasztalsz? 

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

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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Milyen sorrendben ment végbe a reakció? 

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

Mivel magyarázod a tapasztaltakat? 

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

2) Tegyél három kémcsőbe azonos mennyiségű nátriumtioszulfát-oldatot! 

Egyenként más-más töménységű sósav oldatot adj hozzájuk! (A sósav az 

előzőeknek megfelelően hígítható.) Figyeld meg változást! Mit tapasztalsz? 

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

Milyen sorrendben ment végbe a reakció? 

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

Mivel magyarázod a tapasztaltakat? 

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

3) Tegyél két kémcsőbe azonos töménységű nátriumtioszulfát-oldatot! Az egyik 

kémcsövet tedd rövid ideig vízfürdőre! 

Mindkettőhöz adjál azonos töménységű sósav-oldatot! 

Mit tapasztalsz? Melyik esetben volt gyorsabb a reakció? 

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

Mivel magyarázod a jelenséget? 

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

Fogalmazd meg, hogy milyen tényezőktől függ egy kémiai reakció sebessége! 

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

 ...............................................................................................................  
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K7-8.40. KÍSÉRLET: KÉMIAI REAKCIÓK SEBESSÉGE- KATALIZÁTOR 

Vannak olyan kémiai reakciók, amelyek csak nagyon lassan, vagy egyáltalán 

nem mennek végbe külső behatás nélkül. Ezeknél használhatunk katalizátort. 

A katalizátorok olyan anyagok, amelyek a kémiai reakció sebességét úgy 

növelik meg, hogy közben önmaguk a reakció közben maradandóan nem 

változnak meg.  

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű 

Vigyázz! A kockacukor könnyen 

törik csipeszbe fogva! Égő 

kockacukrot óraüvegre vagy 

porcelántálba tedd! 

     

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

kémcső, kémcsőállvány, csipesz, 

vegyszeres kanál, borszeszégő, 

óraüveg  

kockacukor, cigarettahamu, 

hidrogénperoxid-oldat, mangán-

dioxid, gyufa, gyújtópálca 

Kísérlet leírása  

Megvizsgáljuk, hogy mivel lehet elősegíteni a cukor égését és a hidrogén-

peroxid bomlását. 

Hipotézis: vannak olyan anyagok, amelyekkel növelhető egy kémiai reakció 

sebessége. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Fogj csipeszbe egy kockacukrot és tartsd a sarkát a borszeszégő lángjába! 

Mit tapasztalsz? 

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

Milyen anyag keletkezett a melegítés hatására? 

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

Sikerült meggyújtani a kockacukrot? 

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

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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A kockacukrot forgasd meg cigaretta hamuban és ismételd meg a kísérletet! 

Mit tapasztalsz? 

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

Milyen lett a kockacukor felülete? 

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

Milyen szerepet játszott a cigarettahamu a kockacukor égetésénél? 

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

2) Két kémcsőbe tegyél hidrogénperoxid-oldatot! Milyen színű az oldat? 

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

Várj rövid ideig! Tapasztalsz-e változást? 

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

Az első kémcsőbe szórj egy kevés mangán-dioxidot! Mit tapasztalsz? 

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

Parázsló gyújtópálcát tarts ez a kémcső szájához! Mit tapasztalsz? 

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

Milyen gáz fejlődésére utalt a tapasztalat? 

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

Milyen szerepet játszott a reakcióban a mangán-dioxid? 

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

Robbanómotorokkal működő autók már nem hozhatók forgalomba katalizátor 

nélkül. Itt mi a szerepe a katalizátornak? 

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

Nézz utána! Hol játszanak szerepet a biokatalizátorok? 

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

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. 

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. 
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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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