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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 az általános iskolában megkezdett kémiai tanulmányokat, a kémiai 

kísérletek során sokféle 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. 
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Témakörök általános ismertetése 

 

1. A témakörben a kémiai elemek fizikai és kémiai tulajdonságainak 

periodikus változásai értelmezése lesz a feladatunk, az 

elektronszerkezettel való összefüggések alkalmazása az elemek 

tulajdonságainak magyarázatakor. Részecskék térkitöltését modellezzük. 

A fémek lángfestése, az elektronegativitás (EN) és a reakcióképesség 

vizsgálata is ide tartozik. 

2. Ebben a témakörben megvizsgáljuk az elsőrendű kémiai kötések 

kialakulásának lehetőségeit. A másodrendű kémiai kötések, az anyagi 

halmazok tulajdonságait befolyásoló tényezők közötti összefüggések 

tanulmányozására is sort kerítünk. 

3. Témakör az anyagi rendszerek, a homogén, a heterogén és a kolloid 

rendszerek speciális tulajdonságait öleli fel. Az oldódási folyamat, az 

oldódás energiaviszonyai, az olvadás- és forráspontot befolyásoló tényezők 

vizsgálata, ezek napi hasznosítása is a feladataink közé tartozik. 

 

1. TÉMAKÖR: A KÉMIA ÉS AZ ATOMOK VILÁGA 

A témakör célja a kémiai elemek fizikai és kémiai tulajdonságai periodikus 

változásainak értelmezése, az elektronszerkezettel való összefüggések 

alkalmazása az elemek tulajdonságainak magyarázatakor. Részecskék 

térkitöltését modellezzük. A fémek lángfestése, az elektronegativitás (EN) és a 

reakcióképesség vizsgálata is ide tartozik. 

A témakörbe tartozó kísérletek: 

1. Hány molekula van egy csepp vízben? Mekkora mennyiség 1 mol? 

2. Részecskék térkitöltése, modellezés 

3. Fémek lángfestése, felhasználása a mindennapokban 
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Átismételjük a kémiában használatos eszközöket. Írd minden eszköz mellé a 

nevét! Ne felejtse! 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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K9.01.KÍSÉRLET: HÁNY MOLEKULA VAN EGY CSEPP VÍZBEN? MEKKORA MENNYISÉG 

1 MOL? 

 

Az SI rendszer alapmennyiségei közé tartozik az anyagmennyiség, egysége a 

mol. 

laboratóriumi köpeny  

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

főzőpohár (4 db), büretta rögzítő 

állvánnyal, mérleg 
desztillált víz, konyhasó, szőlőcukor 

Kísérlet leírása  

Ebben a feladatban az eszközök használatát gyakoroljuk. A pontos mérés 

elengedhetetlen a laboratóriumi munkában. 

Különböző anyagokból azonos tömegű mennyiséget kimérünk, meghatározzuk, 

hogy hány molekulát tartalmaznak.  

Bürettából cseppentve megmérjük 100 vízcsepp térfogatát és ebből 

következtetünk egy vízcsepp térfogatára. Megmérjük 100 vízcsepp tömegét, 

ebből kiszámoljuk, hány molekulát tartalmaz egy csepp. 

Hipotézis: egyszerű méréssel meghatározható egy csepp víz térfogata és az, 

hogy hány molekulát tartalmaz. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Mérjen ki egy-egy főzőpohárba mérleg segítségével 10 gramm vizet, 10 

gramm konyhasót, 10 gramm szőlőcukrot! 

Ránézésre és a főzőpohár mércéjét is nézve, melyiknek a legnagyobb a 

térfogata? 

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

 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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Számolja ki, hány molekulát tartalmaz 10 gramm az egyes anyagokból! 

vizsgált 

anyag 

molekula 

képlete 

1 mol 

tömege 

10 g 

anyagban  

található 

mólok száma 

10 g 

anyagban 

található 

molekulák/ 

részecskék 

száma 

víz     

konyhasó     

szőlőcukor     

 

Melyik anyagban 10 grammjában található a legtöbb molekula/részecske? 

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

Mivel magyarázható, hogy a különböző anyagok azonos tömegében különböző 

a molekulák/részecskék száma? 

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

2) Határozza meg, hány molekula van egy csepp vízben! Mérje meg egy üres, 

száraz főzőpohár tömegét! Cseppentsen bele bürettából 100 csepp desztillált 

vizet! Mérje meg ismét a víz és a főzőpohár együttes tömegét! 

Főzőpohár tömege:  ........................  gramm 

Víz+főzőpohár tömege:  ..................  gramm 

100 vízcsepp tömege:  ....................  gramm 

1 vízcsepp tömege:  .......................  gramm 

Víz képlete:  ..................................  

1 mol víz tömege:  .........................  gramm 

1 mol vízben  .................................  db molekula van. 

Hány molekula van 1 csepp vízben?  ...........................  
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Hogyan tudná másképpen meghatározni, hogy hány molekula van 1 csepp 

vízben? Írja le! 

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

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

Csoportok ötleteinek megbeszélése után, melyik módszert tartotta a 

legegyszerűbbnek? 

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

Melyik módszer lehet a legpontosabb? 

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

 

K9.02.KÍSÉRLET: RÉSZECSKÉK TÉRKITÖLTÉSE, MODELLEZÉS 

A kémiai kísérletek értékelésénél, magyarázatánál fontos a megfelelő modell 

kiválasztása, amelynek segítségével láthatóvá tesszük a szabad szemmel nem 

látható jelenségeket. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű 

 

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

mérőhengerek (20cm3, 100cm3) 
desztillált víz, etil-alkohol, 

szárazbab, homok 

Kísérlet leírása  

Modellezzük a molekulák térkitöltését. 

Hipotézis: két anyag keveréke kevesebb térfogatot tölt be, mint külön-külön az 

alkotórészek összes térfogata. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Vizsgálja meg a molekulák térkitöltését! Mérjen ki 10 cm3 desztillált vizet és 

10 cm3 96%-os etil-alkoholt! Vizsgálja meg külön-külön a két anyag 

tulajdonságait! Írja tapasztalatait a táblázatba! Öntse össze a két folyadékot!  

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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Vizsgálja meg a keverék tulajdonságait! Jegyezze fel a tapasztalatokat! 

vizsgált 

anyag 
halmazállapota színe szaga 

desztillált 

víz 
   

etil-

alkohol 
   

desztillált 

víz+etil-

alkohol 

   

Összetöltés után meg tudja különböztetni az alkotó anyagokat egymástól?  

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

Mekkora lett a térfogata az elegynek?  .........................................................  

Magyarázza meg a jelenséget! 

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

Milyen rendszert alkot a víz és az etil-alkohol elegye? 

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

Hogyan tudná szétválasztani az alkotórészeket? 

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

Hol alkalmazzák ezt a módszert a mindennapokban? 

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

2) Modellezzük a molekulák térkitöltését! Mérjen ki 50 cm3 szárazbabot és 50 

cm3 homokot! Öntse a homokot a babra! Rázza össze a keveréket és mérje 

meg így a térfogatát! 

Bab+homoktérfogata:  ..................  cm3 

Mivel tudja megmagyarázni az eltérést? 

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

Kisebb vagy nagyobb lenne az eltérés, ha sóval és homokkal ismételnénk meg 

a kísérletet? Miért? 

 ...............................................................................................................  
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K9.03.KÍSÉRLET: FÉMEK LÁNGFESTÉSE, FELHASZNÁLÁSA A MINDENNAPOKBAN 

A kémiai elemek atomjaiban az elektronok jól meghatározott energiájú 

állapotban vannak. Az elektronok csak bizonyos energiaszinteken létezhetnek. 

Egy adott energiaszintről az elektron csak úgy kerülhet valamelyik magasabb 

szintre, hogy a különbségnek megfelelő energiát felveszi fény (foton) 

formájában vagy hőátadással. Ez a folyamat a gerjesztés. 

Az elektronok igyekeznek a lehető legkisebb energiájú szintre kerülni, ezért a 

gerjesztés után az energiaszinteknek megfelelő különbség kisugárzása közben 

visszakerülnek egy alacsonyabb energiaszintre. A fémek egy részének atomjait 

a látható fény fotonjai gerjesztik, így az instabil magasabb energiaszintről 

visszaérkezve az atomok a látható fény tartományában sugároznak. Ez a 

lángfestés. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű, 

védőszemüveg 

 

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

vegyszeres kanál, óraüveg, csipesz, 

Bunsen égő 

bárium-klorid, réz-klorid, kálium-

klorid, kalcium-klorid, lítium-klorid, 

stroncium-klorid, nátrium-klorid, 

desztillált víz, vattás fültisztító pálca  

Kísérlet leírása  

Megfigyeljük a kalcium, a stroncium, a lítium, bárium, réz, nátrium, kálium 

lángfestését. 

Hipotézis: a fémek egy része azonosítható a jellegzetes lángfestésük alapján. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) A lángfestés vizsgálatánál az előírt sorrendben vizsgálja meg az anyagokat, 

mert néhány esetben a legkisebb mennyiség is elfedi a másik fém lángfestését! 

Mindig egy kevés vizsgálandó sót tegyen óraüvegre és abba mártsa meg a 

nedves fültisztító pálcát! Mindig új pálcát használjon! Minden anyagkivétel után 

alaposan tisztítsa le a vegyszeres kanalat! 

Gyújtsa meg a Bunsen égőt! Állítsa be úgy, hogy szúró lángja legyen! 

Ha kiégette a szennyeződéseket, akkor kicsit visszaveheti! Tegyen kevés 

bárium-kloridot óraüvegre! Nedvesítse meg a vattás pálcika egyik végét 

desztillált vízzel és mártsa a sóba! 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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Tartsa a lángba a nedves vatta részt! Figyelje meg a láng szélének színét! 

Jegyezze fel a tapasztalatokat! 

Ismételje meg a kísérletet a következő anyagokkal a következő sorrendben: 

réz-klorid, kálium-klorid, kalcium-klorid, lítium-klorid, stroncium-klorid, 

nátrium-klorid. 

Bárium lángfestése:  ....................................  

Réz lángfestése:  .........................................  

Kálium lángfestése:  ....................................  

Kalcium lángfestése:  ...................................  

Lítium lángfestése:  .....................................  

Stroncium lángfestése:  ...............................  

Nátrium lángfestése:  ..................................  

Mivel magyarázható a fémek lángfestése? 

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

Mi biztosította a kísérletünknél a gerjesztett állapothoz szükséges energiát? 

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

Miért a fémekre jellemző inkább a lángfestés? 

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

Mi határozza meg, hogy milyen színű a lángfestése az egyes fémeknek? 

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

Miért van az, hogy nem minden fémnek látjuk a lángfestését? 

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

Gondolja végig! Hogyan lehetne másmódon gerjeszteni a fémeket? 

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

Tervezzen tűzijátékot! Milyen fémvegyületeket használna fel, ha a magyar 

trikolort szeretné megjeleníteni? 

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

Nézzen utána! A kémia mely területe használja a lángfestést? Mire? 

 ...............................................................................................................  
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2. TÉMAKÖR: KÉMIAI KÖTÉSEK ÉS KÖLCSÖNHATÁSOK HALMAZOKBAN 

A témakör célja, hogy megvizsgáljuk az elsőrendű kémiai kötések 

kialakulásának lehetőségeit. A másodrendű kémiai kötések, az anyagi 

halmazok tulajdonságait befolyásoló tényezők közötti összefüggések 

tanulmányozására is sort kerítünk. 

A témakörbe tartozó kísérletek: 

4. Kémiai kötések kialakulása, ionkötések 

5. Kémiai kötések kialakulása, kovalens kötések 

6. Molekulák polaritása, halmazállapota 

7. Atomrácsos anyagok tulajdonságai 

8. Kristályos anyagok olvadása, amorf anyagok lágyulása 

 

K9.04. KÍSÉRLET: KÉMIAI KÖTÉSEK KIALAKULÁSA: IONKÖTÉS 

Semleges atomokból elektron leadásával vagy felvételével pozitív vagy negatív 

töltésű ionok keletkeznek. Az ionok közötti elektromos vonzást ionkötésnek 

nevezzük. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű, 

védőszemüveg 
   

  

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

gázfelfogó henger fedő üveglappal, alul 

lyukacsos kémcső, kémcsőfogó, 

óraüveg, csipesz, Bunsen égő 

klórgáz, nátrium, kalcium 

Kísérlet leírása  

Megfigyeljük a kalcium égését és a nátrium reakcióját klórral. 

Hipotézis: a kalcium reakcióba lép az oxigénnel a nátrium a klórgázzal. 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Vizsgálja meg a fém kalciumot! 

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

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

Fogjon egy darabka kalciumot csipeszbe és kezdje el melegíteni! Mi történik?  

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

Milyen színű anyag keletkezett a reakció során? 

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

Milyen színűre festette a lángot a kalcium? 

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

A kalcium reakcióba lépett a levegő oxigénjével. Hogyan érte el a kalcium a 

nemesgáz szerkezetet? 

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

Milyen ion keletkezett belőle?  .....................................................................  

Hány elektront kell felvennie az oxigénatomnak a nemesgáz szerkezet 

kialakításához?  .........................................................................................  

Milyen ion keletkezett belőle?  .....................................................................  

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

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

Írja fel a reakció egyenletét!  ...........  +  ............  =  .............  

Milyen kötéssel kapcsolódik össze a kalciumion és az oxidion?  .......................  

2) A következő kísérlet tanári demonstrációs kísérlet. Pontosan figyelje 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?  .......................................................  
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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? 

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

Milyen kötés kapcsolja össze a nátriumiont és a kloridiont? 

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

Írja fel a végbement folyamat egyenletét!  ..............  +  ............  =  ...............  

Általánosan is fogalmazza meg! Melyik kémiai elemekből alakulnak ki a 

kationok? Hogyan? 

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

Melyik kémiai elemekből alakulnak ki az anionok? Hogyan? 

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

Mit nevezünk ionkötésnek? 

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

Képezzen ionvegyületeket a következő ionokból! Képletét és nevét is írja fel! 

káliumion, magnéziumion, oxidion, bromidion: 

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

 ...............................................................................................................  
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K9.05. KÍSÉRLET: KÉMIAI KÖTÉSEK KIALAKULÁSA, KOVALENS KÖTÉSEK 

A kovalens kötés kötő elektronpárral létrejövő kötés. A kötő elektronpár a két 

atomhoz közösen tartozik. 

laboratóriumi köpeny, védőszemüveg, 

védőkesztyű 

       

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

gázfelfogó henger fedő üveglappal, 

égető kanál, csipesz, Bunsen égő 

aktív szén, kénszalag, desztillált víz, 

univerzális indikátor, gyufa 

Kísérlet leírása  

Megfigyeljük a szén és a kén égését. Megnézzük milyen kötés alakul ki a 

reakcióban részt vevő anyagok között. 

Hipotézis: a szén és a kén kémiai reakcióba lép az oxigénnel és kovalens kötés 

alakul ki. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Tegyen aktív szenet égető kanálba! Hevítse Bunsen égő lángjában, majd ha 

a szén lángra lobbant, vagy már izzik, merítse olyan gázfelfogó hengerbe, 

amelynek az alján desztillált víz van! A gázfelfogó hengerre csúsztasson 

üveglapot! 

Jellemezze a keletkezett vegyületet! 

Halmazállapot:  ....................................................  

Szín:  ..................................................................  

Szag:  .................................................................  

Írja fel a szén égésének reakcióegyenletét!  

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

A periódusos rendszer hányadik főcsoport eleme: 

 a szén  .............................................  

az oxigén  .........................................  

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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A legkülső elektronhéjukon hány elektron található? 

szén esetében:  ....................................................  

oxigén esetében:  .................................................  

Milyen kötés alakul ki a szén és az oxigén között? 

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

Hány kötő elektronpár hozza létre ezt a kötést? 

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

Rajzolja fel a szén-dioxid molekula szerkezetét! Jelölje a kötő- és a nem kötő 

elektronpárokat! 

 

 

 

 

 

 

Ha az égés befejeződött, rázza össze a hengerben levő gázt, a henger alján 

levő desztillált vízzel! Cseppentsen hozzá univerzális indikátort!  

Milyen színű lett az indikátoros oldat? 

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

Milyen kémhatást jelez ez? 

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

Mitől lett ilyen kémhatású az oldat? 

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

2) Ezt a kísérletet csak vegyi fülkében szabad elvégezni! 

Fogjon csipeszbe egy kis darab kénszalagot! Gyújtsa meg Bunsen égő 

lángjában, majd merítse gázfelfogó hengerbe. A gázfelfogó hengerre 

csúsztasson üveglapot! 
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Milyen színű lánggal ég a kénszalag? 

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

Jellemezze a keletkezett vegyületet! 

Halmazállapot:  ....................................................  

Szín:  ..................................................................  

Szag:  .................................................................  

Írja fel a kén égésének reakcióegyenletét!  

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

A periódusos rendszer hányadik főcsoport eleme: 

 a kén  ..............................................  

az oxigén  .........................................  

A legkülső elektronhéjukon hány elektron található? 

szén esetében:  ....................................................  

oxigén esetében:  .................................................  

Milyen kötés alakul ki a kén és az oxigén között? 

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

Kialakulhatna-e közöttük másfajta kötés is? Válaszánál vegye figyelembe az 

elektronegativitási értéküket, és a külső elektronhéjon lévő elektronok számát 

is! 

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

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

Mit nevezünk kovalens kötésnek? 

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

Két atom között legfeljebb hány elektronpár hozhat létre kötést?  ...................  

Hány σ- és hány π-kötés alakulhat ki két atom között?  .................................  
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K9.06. KÍSÉRLET: MOLEKULÁK POLARITÁSA, HALMAZÁLLAPOTA 

A molekulák közötti kölcsönhatásokat másodrendű kémiai kötéseknek 

nevezzük. Ezek gyengébbek, mint az elsőrendű kémiai kötések. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű 

Figyelem! A klórgázt csak 

üveghengeren keresztül 

tanulmányozzuk. 

   

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

műanyag vonalzó, gázfelfogó henger 

(fedő üveglappal), büretta bürettafogó 

állvánnyal, óraüveg, kémcső, 

kémcsőfogó, Bunsen égő, vegyszeres 

kanál, főzőpohár vízzel 

desztillált víz, klórgáz gázfelfogó 

hengerben letakarva üveglappal, 

bróm (zárt tároló üvegben), jód 

(óraüvegen), kénpor 

Kísérlet leírása  

Megvizsgáljuk, hogy egyes anyagi halmazok tulajdonságait hogyan 

befolyásolják a molekulák között kialakult másodrendű kötések. 

Hipotézis: az anyagi halmazok halmazállapotát egy adott hőmérsékleten az 

alkotórészek polaritása és az alkotó molekulák tömege befolyásolja. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Figyelje meg, hogyan változnak a halogének fizikai tulajdonságai a 

rendszámnövekedésével! Töltse ki a táblázat hiányzó adatait! 

Az anyag 

neve 

Moláris- 

tömege 

(g/mol) 

Színe 

Halmazállapot 

standard 

állapotban 

Elektron-

héjak 

száma 

klór     

bróm     

jód     

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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Milyen másodrendű kötés alakul ki az egyes halogénmolekulák között? 

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

Milyen tényezőktől függ ennek a kötésnek az erőssége? 

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

2) Az oxigén kétatomos molekulát képez, szobahőmérsékleten gáz 

halmazállapotú. Mivel magyarázható, hogy a kén szilárd halmazállapotú, pedig 

a moláris tömege megegyezik az oxigénmolekula moláris tömegével? 

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

Tegyen két vegyszeres kanálnyi kénport kémcsőbe és óvatosan melegítse! Mit 

tapasztal? Milyen színű az olvadék? 

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

Mi történt a kénnel? 

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

Folytassa tovább a melegítést! Minden változást jegyezzen fel! 

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

Mikor ismét hígan folyós a kén, öntse vizet tartalmazó pohárba! Milyenné vált a 

kén? 

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

Mit nevezünk allotróp módosulatnak? 

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

Soroljon fel néhány olyan anyagot, amelynek van allotróp módosulata! 

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

3) Dörzsöljön meg egy műanyag vonalzót és közelítse kis sugárban folyó 

vízhez! Mit tapasztal? 

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

Mi történt a műanyag vonalzóval, amikor megdörzsöltük? 

 ...............................................................................................................  
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A víz melyik tulajdonságát tudjuk kimutatni ezzel a kísérlettel? 

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

4) Egészítse ki a következő táblázat hiányzó adatait! 

Hidrogénvegyületek olvadás- és forráspontja normál légköri 

nyomáson 

Vegyület 
Olvadáspont 

(oC) 

Forráspont 

(oC) 

Halmazállapot 

szobahőmérsékleten 

M 

(g/mol) 

H2O 0,0 +100,0   

H2S -85,5 -60,4   

H2Se -67,5 -41,3   

A táblázat tanulmányozása után válaszoljon a kérdésekre! 

Melyik vegyületnek a legkisebb a moláris tömege?  .......................................  

Melyik vegyületnek a legmagasabb az olvadáspontja?  ...................................  

A víz és kénhidrogén molekulában milyen a kötés és a molekula polaritása? 

Víz: kötés polaritása:  ....................... ; molekula polaritása:  ........................  

Kénhidrogén: kötés polaritása: ...................  molekula polaritása:  .................  

Milyen másodrendű kötés kialakulásával magyarázható a víz „rendellenes” 

viselkedése? 

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

Sorolja fel a másodrendű kötések fajtáit! 

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

Milyen feltételek szükségesek a hidrogénkötés kialakulásához? 

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

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

Soroljon fel néhány olyan anyagot, amelynél a molekulák között kialakulhat a 

hidrogénkötés! 

 ...............................................................................................................  
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K9.07. KÍSÉRLET: ATOMRÁCSOS ANYAGOK TULAJDONSÁGAI 

Az atomrácsos kristályokban valamennyi atom kovalens kötéssel kapcsolódik 

össze. Az erős kovalens kötések következtében az atomrácsos anyagok 

kemények, magas az olvadáspontjuk. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű 

Figyelem! Az etil-alkohol és a benzin 

gőzei is robbanás veszélyesek. Nyílt 

láng használata tilos mellettük! 

  

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

kémcső, kémcsőállvány, vegyszeres 

kanál 

cink-szulfid, homok, desztillált víz, 

etil-alkohol, benzin 

Kísérlet leírása  

Megnézzük a legfontosabb atomrácsos anyagok fizikai tulajdonságait. 

Megvizsgáljuk a homok és a cink-szulfid oldhatóságát különböző 

oldószerekben.  

Hipotézis: az atomrácsos anyagok kemények és nem oldhatók. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Tanulmányozza az alábbi táblázatot és válaszoljon a kérdésekre! Néhány 

atomrácsos anyag olvadás és forráspontja: 

Az anyag 

neve 

Olvadáspont 

(oC) 

Forráspont 

(oC) 

Halmaz-

állapot 

standard 

állapotban 

Néhány 

lehetséges 

felhasználás 

gyémánt 

(C) 
4492 szublimál   

szilícium 

(Si) 
1414 3265   

kvarc 

(SiO2) 
1703 2230   

cink-

szulfid 

(ZnS) 

1180 szublimál   

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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Írja be a táblázat utolsó oszlopába az egyes anyagok halmazállapotát standard 

állapotban! 

Összességében mit tud megállapítani a fenti anyagok olvadáspontjáról? 

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

Mivel magyarázhatóak ezek az értékek? 

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

Milyen kötés tartja össze az atomrácsos anyagokat? 

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

Írjon néhány felhasználási lehetőséget minden anyaghoz a táblázat utolsó 

oszlopába! 

2) Vizsgálja meg a kvarc és a cink-szulfid oldhatóságát vízben, etil-alkoholban 

és benzinben! 

Tegyen három kémcsőbe egy negyed vegyszeres kanálnyi homokot (nagy 

része kvarc) és másik háromba ugyanannyi cink-szulfidot! 

Tegyen egy ujjnyi desztillált vizet az egyik homokot illetve cink-szulfidot 

tartalmazó kémcsőbe! Rázza össze!  

Mit tapasztal? 

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

Milyen a vízben való oldhatóságuk ezeknek az anyagoknak? 

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

Ismételje meg a kísérletet, de most etil-alkoholt töltsön a homokra és a cink-

szulfidra! Mit tapasztal? 

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

Milyen az etil-alkoholban való oldhatósága ezeknek az anyagoknak? 

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

Ismételje meg az oldódási vizsgálatot benzinnel! Mit tapasztal? Milyen a 

benzinben való oldhatósága ezeknek az anyagoknak? 

 ...............................................................................................................  
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Fogalmazza meg általában az atomrácsos anyagok oldhatóságát! 

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

Három atomrácsos anyag szerkezetét látja. Határozza meg őket! 

 

      

 

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

 

Nézzen utána! 

Mi az a szilikózis? Mitől alakulhat ki? 

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

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

 

Nézzen utána! 

Mesterségesen is állítanak elő gyémántot. Milyen körülmények között? Mire 

használják ezeket? 

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

 ...............................................................................................................  
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K9.08. KÍSÉRLET: KRISTÁLYOS ANYAGOK OLVADÁSA, AMORF ANYAGOK LÁGYULÁSA 

 A kristályos anyagok szabályos rácsszerkezettel és jól meghatározott 

olvadásponttal rendelkeznek. Az amorf anyagoknak nincs jól meghatározott 

olvadáspontjuk, úgy nevezett lágyulási tartománnyal rendelkeznek. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű, 

védőszemüveg 

Figyelem! A főzőpohár és a 

vasháromláb melegítés befejezése 

után is meleg marad. 

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

kémcső, kémcsőállvány, kémcsőfogó, 

csipesz, hőmérő, Erlenmeyer lombik, 

vízfürdőhöz nagyméretű főzőpohár 

vasháromlábon, amin drótháló van, 

Bunsen égő, műanyag zacskó, üvegcső 

Glaubersót (Na2SO4*10H2O), 

nátrium-tioszulfát, gyertya 

Kísérlet leírása  

Megnézzük a Glaubersó és a fixírsó olvadását, a viasz, a műanyag, az üveg 

lágyulását. 

Hipotézis: a kristályos anyagok jól meghatározható olvadásponttal 

rendelkeznek, az amorf anyagok melegítés hatására lágyulnak.  

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Tegyen kémcsőbe egy fél vegyszeres kanálnyi Glaubersót (Na2SO4*10H2O). 

Óvatosan kezdje melegíteni! Mit tapasztal? 

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

Mekkora lehet az olvadáspontja? 

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

Hagyja lehűlni! Milyen változást tapasztal? 

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

Nézzen utána!  

Mekkora a kristályvizes nátrium-szulfát olvadáspontja? 

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

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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Mekkora a kristályvízmentes nátrium-szulfát olvadáspontja? 

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

Mire használják a Glaubersót? 

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

2) Tegyen kisméretű Erlenmeyer lombikba 2-3 vegyszeres kanálnyi nátrium-

tioszulfátot! Tegye fel vízfürdőre melegedni! Folyamatosan figyelje a változást 

és mérje a só hőmérsékletét! 

Határozza meg az olvadáspontját! 

Nátrium-tioszulfát olvadáspontja:  ............. 

Mi történt a nátrium-tioszulfát kristályráccsal az olvadásponton? 

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

Mikor kezdett az olvadék tovább melegedni? 

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

A kristályos anyagok  ............................... olvadásponttal és szabályos 

 ..............................  rendelkeznek. 

3) Gyújtson meg egy gyertyát! Hagyja rövid ideig égni, majd oltsa el! Mielőtt 

teljesen kihűlne, kezdje formázni! Mit tapasztal? Milyen az állaga? 

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

Rendelkezik-e jól meghatározott olvadásponttal? 

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

4) Egy műanyag zacskót fogjon meg csipesszel és tegye rövid ideig lángba, 

majd vegye ki! Fogja meg a melegített végét egy másik csipesszel és nyújtsa! 

Mit tapasztal? 

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

 ...............................................................................................................  
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5) Tanári demonstrációs kísérlet. 

Vékony üvegcsövet szúró lángra állított Bunsen égő lángjába tartunk, a 

melegített felét egy csipesszel húzzuk, formázzuk. 

Miért lehet a melegített üveget formázni? 

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

Melegítés hatására miért nem olvadt meg egyből? 

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

A szilárd anyagok melyik csoportjához tartozik az üveg? 

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

A gyertya viasza, a műanyag zacskó anyaga és az üveg is amorf anyag. 

Nem rendelkeznek  .........................  olvadásponttal, csak  ............................  

tartománnyal, nincs  .......................  kristályszerkezetük. 
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3. TÉMAKÖR: ANYAGI HALMAZOK 

Témakör az anyagi rendszerek, a homogén, a heterogén és a kolloid 

rendszerek speciális tulajdonságait öleli fel. Az oldódási folyamat, az oldódás 

energiaviszonyai, az olvadás- és forráspontot befolyásoló tényezők vizsgálata, 

ezek napi hasznosítása is a feladataink közé tartozik. 

A témakörbe tartozó kísérletek: 

9. Homogén rendszer létrehozása, vizsgálata 

10. Heterogén rendszer létrehozása, vizsgálata 

11. Mit tartalmaznak a természetes vizek? Bepárlás. 

12. Oldódási folyamat, „hasonló a hasonlóban oldódik” elv  

13. Az oldódás energiaviszonyai 
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K9.09. KÍSÉRLET: HOMOGÉN RENDSZER LÉTREHOZÁSA, VIZSGÁLATA 

 Homogén rendszernél az alkotórészek nem válnak szét, nincs belső 

határfelület. Az alkotórészek egyenként nem különböztethetők meg. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű 

 

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

főzőpohár, mérőhenger, vegyszeres 

kanál 
réz-szulfát, ecetsav, desztillált víz 

Kísérlet leírása  

Homogén rendszert készítünk ecetsav és desztillált víz segítségével. Réz-

szulfátot oldunk desztillált vízben és megnézzük a tulajdonságait. 

Hipotézis: homogén rendszerben az alkotórészek nem válnak szét. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Mérjen ki 10 cm3 desztillált vizet és 10 cm3 ecetsavat! Vizsgálja meg külön-

külön a két anyag tulajdonságait!  

Írja a tapasztalatait a táblázatban! Öntse össze a két folyadékot! Vizsgálja meg 

a keverék tulajdonságait! Jegyezze fel a tapasztalatokat! 

 vizsgált 

anyag 
halmazállapota színe szaga 

desztillált 

víz 
   

ecetsav    

desztillált 

víz+ecetsav 
   

Összetöltés után meg tudja különböztetni az alkotó anyagokat egymástól?  

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

Milyen rendszert alkot a víz és az ecetsav elegye? 

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

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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Hogyan tudná szétválasztani az alkotórészeket? 

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

2) Mérjen ki 50 cm3 desztillált vizet, és adjon hozzá egy vegyszeres kanálnyi 

réz-szulfátot! Milyen színű lett az oldat? 

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

Az alkotórészek milyen tulajdonságát tudja meghatározni ennél az oldatnál? 

Víz esetében:  ...........................................................................................  

Réz-szulfátnál:  .........................................................................................  

Milyen rendszert alkot a réz-szulfát vizes oldata? 

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

Hogyan tudná az alkotórészeket szétválasztani? 

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

Az alkotórészek mely tulajdonsága különbözik, amit felhasznál a 

szétválasztásra? 

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

Milyen információra van még szüksége a kísérlet megtervezéséhez? 

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

A réz-szulfátra van csak szükségünk az oldatból. Tervezze meg az oldat 

alkotórészeire való bontását! 

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

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

Hol használják ezt a módszer a hétköznapi életben? 

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

Mit nevezünk homogén rendszernek? 

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

Soroljon fel a mindennapi életből homogén rendszereket! 

 ...............................................................................................................  
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K9.11. KÍSÉRLET: HETEROGÉN RENDSZER LÉTREHOZÁSA, VIZSGÁLATA 

Heterogén rendszereknél az alkotórészek szétválnak, belső határfelület jelenik 

meg. Jól megkülönböztethetők az alkotórészek. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű  

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

kémcső, kémcsőállvány, főzőpohár, 

üvegbot, vegyszeres kanál 
étolaj, homok, desztillált víz 

Kísérlet leírása  

Megvizsgáljuk a víz-étolaj és a víz-homok keverék tulajdonságait. 

Hipotézis: heterogén rendszerben az alkotórészek jól elkülöníthetők. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Tegyen egy kémcsőbe egynegyed részig étolajat, majd adjon hozzá 

ugyanannyi desztillált vizet! 

Mit tapasztal? 

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

Hogyan helyezkedik el a kémcsőben az étolaj és a víz? 

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

Alaposan rázza össze a kémcső tartalmát, majd tegye kémcsőállványba és 

figyelje a változást! Mi történik? 

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

Milyen rendszert alkot az étolaj és a víz együtt? 

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

Mely tulajdonságait őrizte meg a víz? 

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

Mely tulajdonságait őrizte meg az étolaj? 

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

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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Hogyan tudná szétválasztani ezt a heterogén rendszert? 

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

Hol találkozik ezzel a rendszerrel a hétköznapokon? 

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

2) Főzőpohárba tegyen három vegyszeres kanál homokot, majd töltsön rá vizet 

úgy, hogy a főzőpohár félig legyen!  

Mit tapasztal? Hogyan helyezkedik el a homok a vízben? 

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

Keverje alaposan össze, majd hagyja magára a rendszert! Mi történik? 

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

Milyen rendszert alkot a homok a vízzel? Miért? 

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

Hogyan tudná szétválasztani a homok-víz keveréket? 

Írjon több módszert is! 

a)  ...........................................................................................................  

b)  ...........................................................................................................  

c)  ...........................................................................................................  

Miért alkalmazhatók ezek a módszerek? 

a)  ...........................................................................................................  

b)  ...........................................................................................................  

c)  ...........................................................................................................  

Mit nevezünk heterogén rendszernek? 

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

Írjon olyan heterogén rendszert, ahol nem csak egy fázishatár van! 

 ...............................................................................................................  
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K9.11. KÍSÉRLET: MIT TARTALMAZNAK A TERMÉSZETES VIZEK? BEPÁRLÁS 

 A természetes vizek több, kevesebb oldott anyagot tartalmaznak. Összetételük 

jellemző a forráshelyre. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű, 

védőszemüveg 

  

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

főzőpohár, Bunsen égő, agyagos 

fémháló vasháromlábon, mérleg 

csapvíz, forrásvíz, esővíz, sósav, 

gyufa 

Kísérlet leírása  

Három vízmintánál: csapvíznél, forrásvíznél és esővíznél megnézzük, hogy a 

víz elforralása után mennyi szárazanyag marad vissza. Sósavval megnézzük, 

hogy tartalmaz-e karbonátot a bepárlási maradék. 

Hipotézis: a különböző természetes vizek eltérő mennyiségben tartalmaznak 

oldott anyagot, de mindegyikben található karbonát. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Három vízmintát vizsgáljon meg az oldott só mennyisége alapján! 

1. vízminta: csapvíz 

2. vízminta: forrásvíz 

3. vízminta: esővíz 

Írja fel, honnan származik a forrásvíz! 

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

Írja fel mikor esett az eső, amit vizsgál? 

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

Számozzon meg három főzőpoharat! Mindegyiket mérje meg mérleggel és írja 

a tömegét a táblázat első sorába! 

Az első főzőpohárba mérjen be 100 gramm csapvizet, a másodikba 100 gramm 

forrásvizet, a harmadikba 100 gramm esővizet! 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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Tegye az első főzőpoharat vasháromlábra helyezett agyagos fémhálóra!  

Kezdje el Bunsen égővel melegíteni! Addig folytassa a melegítést, míg az 

összes víz elforr a főzőpohárból! Milyen lett a főzőpohár alja belülről? 

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

Hogyan nevezzük a kivált anyagot? 

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

Milyen formában volt eredetileg a csapvízben? 

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

Várja meg, míg lehűl a főzőpohár! 

Ha lehűlt a főzőpohár, mérje meg a tömegét! Írja a táblázat 3. sorába az 

eredményt! Számolja ki, hogy mennyi oldott só volt a csapvízben! Írja be a 

táblázat 4. sorába! 

 1. vízminta 2. vízminta 3. vízminta 

1. főzőpohár tömege    

1. főzőpohár + bemért 

víz tömege 

   

2. főzőpohár + bepárlási 

maradék tömege 

   

3. bepárlási maradék 

tömege 

   

4. bepárlási maradék 

színe 

   

 

2) Ismételje meg a kísérletet a másik kettő vízmintával is! Azok eredményét is 

rögzítse a táblázat megfelelő helyére! 

Melyik vízmintánál volt a legtöbb bepárlási maradék? 

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

Mit tartalmazhat a bepárlási maradék? 

 ...............................................................................................................  
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3) Vizsgálja meg a bepárlási maradékot! Mindegyikhez adjon néhány csepp híg 

sósavat! Mit tapasztal? 

1. főzőpohár:  ...........................................................................................  

2. főzőpohár:  ...........................................................................................  

3. főzőpohár:  ...........................................................................................  

Milyen vegyület kimutatására alkalmas ez a kísérlet? 

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

Mivel magyarázható az esővíz minimális oldott anyag tartalma? 

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

A forrásvíz mikor alkalmas az ivásra? 

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

 Ivásra melyik vízmintát javasolná? Miért? 

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

Mosogatásra, mosásra melyik vízmintát javasolja? Miért? 

 ...............................................................................................................  
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K9.12. KÍSÉRLET: OLDÓDÁSI FOLYAMAT, „HASONLÓ A HASONLÓBAN ELV” VIZSGÁLATA 

Az oldódás az oldószer és az oldódó anyag kölcsönhatás következménye. 

Az oldatok összetett anyagok. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű  Figyelem! A benzin gőzei 

robbanás veszélyesek. Nyílt láng 

használata tilos! 

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

kémcső, kémcsőállvány, vegyszeres 

kanál 

jód, étolaj, konyhasó, szőlőcukor, 

mészkő, réz-szulfát, grafit, kálium-

permanganát, desztillált víz, benzin 

Kísérlet leírása  

Megvizsgáljuk a jód, étolaj, konyhasó, szőlőcukor, mészkő, réz-szulfát, grafit, 

kálium-permanganát oldhatóságát vízben és benzinben. 

Hipotézis: egyes anyagok összetétele meghatározza, hogy milyen oldószerben 

oldódnak. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Tegyen két-két kémcsőbe az alábbi anyagokból egy keveset: jód, étolaj, 

konyhasó, szőlőcukor, mészkő, réz-szulfát, grafit, kálium-permanganát! 

Minden anyaghoz adjon az első kémcsőhöz desztillált vizet, a másodikhoz 

benzint! 

A tapasztalatok alapján töltse ki a táblázatot! (O: oldódott, NO: nem oldódott, 

RO: rosszul, csak kis mértékben oldódott) 

Figyelje meg az oldatok színét is és rögzítse a következő oldalon lévő 

táblázatba! 

 

 

 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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vizsgált anyagok oldószer víz 
oldószer 

benzin 
oldat színe 

jód   
vízben: 

benzinben: 

étolaj    

konyhasó    

szőlőcukor    

mészkő    

réz-szulfát    

grafit    

kálium-

permanganát 
   

 

Egészítse ki a mondatokat! 

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

és a  ...................................................... vegyületek oldódnak. 

A benzin  ..........................  oldószer, ezért benne csak az  ............................  

vegyületek oldódnak. 

Vannak olyan vegyületek, amelyek se  ........................ , se  ..........................  

oldószerben nem oldódnak jól. 

2) Soroljon fel néhány apoláris oldószert! 

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

3) Az etil-alkohol is jó oldószer. Soroljon fel néhány alkalmazását a 

hétköznapokból! 

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

Nézzen utána! A benzol jó folttisztító szer volt, mégis kivonták a forgalomból. 

Miért? 

 ...............................................................................................................  
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K9.13. KÍSÉRLET: AZ OLDÓDÁS ENERGIAVISZONYAI 

Az oldódás az oldódó anyag és az oldószer kölcsönhatásának következménye. 

Oldáskor az oldószerrel való kölcsönhatásnak le kell győznie az oldandó anyag 

részecskéi közötti kapcsolatot. Az anyagok oldódását gyakran kíséri 

felmelegedés vagy lehűlés. Az oldáskor bekövetkező energiaváltozásokat az 

oldandó anyag és az oldószer részecskéi közötti kölcsönhatással, kémiai 

kötések felszakításával és új kötések kialakulásával magyarázhatjuk. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű, 

védőszemüveg 

  

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

főzőpohár, üvegbot, hőmérő, 

vegyszeres kanál, mérőhenger, 

óraüveg, mérleg 

desztillált víz, kálium-nitrát, 

ammónium-klorid, nátrium-klorid, 

nátrium-hidroxid 

Kísérlet leírása  

Energiaváltozás szempontjából megvizsgáljuk a kálium-nitrát, az ammónium-

klorid, a nátrium-klorid és a nátrium-hidroxid oldódását vízben. 

Hipotézis: az ionvegyületek oldása vízben hőváltozással jár. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Mérjen ki főzőpohárba 50 cm3 desztillált vizet! Mérjen ki óraüvegre 4 gramm 

kálium-nitrátot! 

Mérje meg a főzőpohárban levő víz hőmérsékletét: .......................................  

Oldja fel a vízben a 4 gramm kálium-nitrátot!  

Mérje meg oldódás után a káliumnitrát-oldat hőmérsékletét:  .........................  

Mit tapasztal? 

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

Energiaváltozás szempontjából milyen folyamat játszódott le? 

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

Milyen folyamatok játszódnak le ionvegyületek vízben való oldása közben? 

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

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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Egészítse ki a mondatokat úgy, hogy a kísérlet tapasztalataira igaz legyen! 

Az oldódás során az oldat lehűlt, ezért az oldódás  ........................................  

folyamat, tehát a hidratáció során  ......................  energia szabadult fel, mint  

amennyi a kötések felbontásához szükséges. 

Rajzolja fel ennek az oldódási folyamatnak az energiadiagramját! 

 

 

 

 

 

 

 

2) Mérjen ki főzőpohárba 50 cm3 desztillált vizet! Mérjen ki óraüvegre 4 gramm 

ammónium-klorid! 

Mérje meg a főzőpohárban levő víz hőmérsékletét: .......................................  

Oldja fel a vízben a 4 gramm ammónium-kloridot!  

Mérje meg oldódás után az oldat hőmérsékletét:  ..........................................  

Mit tapasztal? 

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

Energiaváltozás szempontjából milyen folyamat játszódott le? 

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

Hasonlítsa össze a hidratáció során felszabaduló energiát a kötések 

felszakításához szükséges energiával! 

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

Minek a következménye az oldódást kísérő energiaváltozás? 

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

3) Mérjen ki főzőpohárba 50 cm3 desztillált vizet! Mérjen ki óraüvegre 4 gramm 

nátrium-kloridot! 
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Mérje meg a főzőpohárban levő víz hőmérsékletét: .......................................  

Oldja fel a vízben a 4 gramm nátrium-kloridot!  

Mérje meg oldódás után a nátriumklorid-oldat hőmérsékletét:  .......................  

Mi tapasztal? 

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

Energiaváltozás szempontjából milyen folyamat játszódott le? 

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

4) Mérjen ki főzőpohárba 50 cm3 desztillált vizet! Mérjen ki óraüvegre 4 gramm 

nátrium-hidroxidot! 

Mérje meg a főzőpohárban levő víz hőmérsékletét: .......................................  

Oldja fel a vízben a 4 gramm nátrium-hidroxidot! Óvatosan dolgozzon! 

Mérje meg oldódás után a nátriumhidroxid-oldat hőmérsékletét:  ....................  

Mi tapasztal? 

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

Energiaváltozás szempontjából milyen folyamat játszódott le? 

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

Hasonlítsa össze a hidratáció során felszabaduló energiát a kötések 

felszakításához szükséges energiával! 

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

Minek a következménye az oldódást kísérő energiaváltozás? 

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

Rajzolja fel ennek az oldódási folyamatnak az energiadiagramját! 
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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. 

Hidratáció: vízburok vagy hidrátburok kialakulása az ion körül. 

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

savasságának és lúgosságának a mértékét. 

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

képes. 

Só: fémionból és savmaradékból álló vegyület. 

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

mennyiségű és állapotú anyagok átalakulásakor felszabadul vagy elnyelődik. 

Telített oldat: melyben az oldandó anyagból adott hőmérsékleten többet már 

nem lehet feloldani, de még homogén. 

Vegyület: összetett anyag, különböző atomok kapcsolódnak össze 

meghatározott számarányban. 
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