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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. 

Témakörök általános ismertetése 

1. Ebben a témakörben folytatjuk a kémiai reakciók vizsgálatát. Katalizátor 

szükségességét a kémiai reakciókban. Dinamikus egyensúly megbontásának 

lehetőségeit is megnézzük. Savak és bázisok vizsgálata után a sóoldatok pH 

vizsgálata, a természetes indikátorok, a közömbösítés kerül megfigyelésre. 

A redoxi folyamatok és azok felhasználása a mindennapokban is ennek a 

témakörnek a feladata. 

2. Ebben a témakörben megvizsgáljuk a redoxi folyamatok irányát. 

Galvánelemet készítünk. Az elektrolízis tanulmányozása után a galvanizálás 

és a korrózió is sorra kerül. 

3. A szervetlen vegyületek tanulmányozása a hidrogén vizsgálatával kezdődik. 
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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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M 
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O 
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Q 
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S 

 

T 
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1. TÉMAKÖR: KÉMIAI REAKCIÓK ÉS REAKCIÓTÍPUSOK 

A témakör célja, hogy tovább ismerkedjen a kémiai reakciókkal. Megvizsgálja a 

katalizátor szükségességét a kémiai reakciókban. Dinamikus egyensúly 

megbontásának lehetőségeit is megnézi. Savak és bázisok vizsgálata után a 

sóoldatok pH vizsgálata, a természetes indikátorok, a közömbösítés kerül 

megfigyelésre. A redoxi folyamatok és azok felhasználása a mindennapokban is 

ennek a témakörnek a feladata. 

A témakörbe tartozó foglalkozások: 

27. Katalizátor a kémiai reakciókban 

28. Dinamikus egyensúlyt befolyásoló tényezők 

29. Oldatok kémhatásának vizsgálata, savak és bázisok 

30. Oldatok kémhatásának változása hígításkor 

31. Sók oldása vízben, kémhatásuk 

32. Természetes indikátorok 

33. Közömbösítés, semlegesítés 

34. Redoxi folyamatok 

 

K9.27. KÍSÉRLET: KATALIZÁTOR A KÉMIAI REAKCIÓKBAN 

A kémiai reakciókban mindig megváltozik a részt vevő anyagok szerkezete, 

kémiai kötések felszakadnak, új kötések alakulnak ki. Két anyag között a 

kémiai reakció feltétele, hogy részecskéik találkozzanak és megfelelő 

energiával hatásosan ütközzenek egymással. 

A katalizátorok olyan anyagok, amelyek az adott kémiai reakciót gyorsítják, a 

reakciósebességét növelik úgy, hogy olyan úton vezeti az adott reakciót, 

melyhez kevesebb aktiválási energia szükséges. 

laboratóriumi köpeny, védőszemüveg, 

védőkesztyű 

   

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

kémcső, kémcsőállvány, csipesz, 

vegyszeres kanál, Bunsen égő, 

óraüveg, porcelántál, cseppentő 

kockacukor, cigarettahamu, 

hidrogénperoxid-oldat, mangán-

dioxid, kálium-permanganát, 

glicerin, desztillált víz, gyufa, 

gyújtópálca 

Kísérlet leírása  

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

peroxid bomlását. Megnézzük, hogyan lehet vízzel tüzet gyújtani. 

Hipotézis: a kémiai reakciók egy részénél katalizátorral meggyorsítható a 

folyamat. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Fogjon csipeszbe egy kockacukrot és tartsa a sarkát Bunsen égő lángjába! 

Mit tapasztal? 

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

Milyen anyag keletkezett a melegítés hatására? 

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

Sikerült meggyújtani a kockacukrot? 

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

A kockacukrot forgassa meg cigarettahamuban és ismételje meg a kísérletet! 

Mit tapasztal? 

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

Milyen lett a kockacukor felülete? 

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

Milyen szerepet játszott a cigarettahamu a kockacukor égésénél? 

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

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

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

Várjon rövid ideig! Tapasztal változást? 

 ...............................................................................................................  
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Az első kémcsőbe szórjon egy kevés mangán-dioxidot! Mit tapasztal? 

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

Parázsló gyújtópálcát tartson ez a kémcső szájához! Mit tapasztal? 

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

Milyen gáz fejlődött? 

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

Milyen szerepet játszott a reakcióban a mangán-dioxid? 

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

Írja fel a hidrogén-peroxid bomlásának egyenletét! 

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

3) Tegyen egy vegyszeres kanál kálium-permanganátot porcelántálba, majd 

öntsön hozzá néhány csepp glicerint! Mi történik? 

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

Cseppentsen rájuk egy-két csepp vizet! Menjen egy kicsit távolabb az asztaltól! 

Mi történt? Mi a szerepe a víznek? 

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

Mi a szerepe a katalizátornak egy kémiai folyamatnál? 

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

Befolyásolja-e a reakcióhőt a katalizátor használata? 

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

Robbanómotorokkal működő autók már nem hozhatók forgalomba katalizátor 

nélkül. Itt mi a szerepe a katalizátornak? 

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

Nézzen utána! Hol játszanak szerepet a biokatalizátorok? 

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

Nézzen utána! Mik azok az inhibitorok? Milyen szerepük van a kémiai 

reakcióknál? 

 ...............................................................................................................  
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K9.28. KÍSÉRLET: DINAMIKUS EGYENSÚLYT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK 

A kémiai átalakulások lehetnek egyirányúak és megfordíthatóak. A kémiai 

reakciók egy része nem megy teljesen végbe, hanem a kiindulási anyagok 

átalakulása közben a termékek részben visszaalakulnak a kiindulási anyagokká.  

Egyensúlyban az átalakulás és a visszaalakulás egy időben, egyszerre folyik, az 

ellentétes irányú reakciók sebessége egyenlő egymással. A kémiai egyensúly, 

dinamikus egyensúly. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű, 

védőszemüveg 

  

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

kémcső, kémcsőállvány, kémcsőfogó, 

vízfürdőhöz főzőpohár és agyagos 

fémháló vasháromlábon, Bunsen égő, 

főzőpohár, üveg keverőbot 

rézszulfát-oldat, telített 

káliumszulfát-oldat, telített 

káliumbromid-oldat, hűtéshez jég, 

zárt szénsavas ásványvizes palack, 

desztillált víz, univerzális indikátor, 

gyufa 

Kísérlet leírása  

Ebben a kísérletben megvizsgáljuk, hogyan változik a szénsavas ásványvíz 

széndioxid tartalma. Megnézzük, hogyan lehet megváltoztatni a réz-szulfát és 

kálium-bromid reakciójának dinamikus egyensúlyát. 

Hipotézis: a dinamikus egyensúly megbontható. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Vizsgáljon meg egy zárt szénsavas ásványvizes palackot! Mennyi buborékot 

lát benne nyugalmi állapotban? 

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

Rázza fel a palackot, de ne nyissa ki! Mit tapasztal? A buborékok száma hogyan 

változott? 

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

Mit jelent, hogy a palackban lévő szénsav dinamikus egyensúlyban van? 

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

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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Írja fel reakcióegyenlet formájában is! 

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

A kiindulási anyagok és végtermékek közé milyen jelet tett? Miért? 

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

Nyissa ki a palackot! Mi történik? Miért? 

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

Mi történt az előző egyensúlyi állapottal? 

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

Milyen rendszert alkot a nyitott palack? 

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

Töltsön ki főzőpohárba az ásványvízből! Cseppentsen bele 1-2 csepp 

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

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

Kevergesse az oldatot! Mi történik? Hogyan változik a kémhatása? 

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

Hogyan tudná gyorsítani a szén-dioxid távozását? 

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

2) Számozzon meg három kémcsövet és töltsön mindegyikbe 3-3 cm3 

rézszulfát-oldatot! 

Az első és a második kémcsőbe öntsön 1-1 cm3 telített káliumbromid-oldatot! A 

harmadik kémcső lesz a kontrol, ehhez a megfelelő hígítás céljából adjon 1 cm3 

desztillált vizet! Figyelje meg mi történt! Írja le a tapasztalatokat! 

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

A következő reakció játszódott le: CuSO4 + 4 KBr ⇌  K2(CuBr4) + K2SO4 

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

Írja a reakcióegyenlet alá az egyes oldatok színét! A reakció a felső nyíl 

irányába endoterm. 
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Magyarázza meg a bekövetkező színváltozást a legkisebb kényszer elve 

alapján! 

Az első kémcsőbe öntsön 1 cm3 telített káliumszulfát-oldatot, a másodikba 

ugyanannyi desztillált vizet, ez lesz a kontrol! 

Mit tapasztal? Magyarázza meg a jelenséget! 

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

Az első kémcsőben levő oldatot kezdje melegíteni! Milyen színváltozást 

tapasztal? Miért? 

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

A második kémcsőben levő oldatot tegye jeges vízbe! Milyen színváltozást 

tapasztal? Miért? 

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

Fogalmazza meg általánosan, hogy melyek azok a tényezők, amelyekkel egy 

kémiai reakció egyensúlyát befolyásolhatjuk! 

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

 ...............................................................................................................  
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K9.29. KÍSÉRLET: OLDATOK KÉMHATÁSÁNAK VIZSGÁLATA, SAVAK ÉS BÁZISOK 

 A savak olyan vegyületek, melyek részecskéi protont adnak le, a bázisok 

részecskéi protont vesznek fel. A proton leadása és felvétele mindig együtt jár. 

A protonátmenettel járó folyamatokat sav-bázis reakcióknak nevezzük. A vizes 

oldatok kémhatása lehet savas, semleges vagy lúgos.  

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű, 

védőszemüveg 

 

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

kémcső, 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: indikátorral meghatározható egy oldat kémhatása. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Hat kémcsőbe tegyen a következő anyagokból egy keveset, a következő 

sorrendben: sósav, ecetsav, desztillált víz, konyhasó-oldat (konyhasó+víz), 

ammóniumhidroxid-oldat, nátriumhidroxid-oldat! Mindegyik kémcsőbe tegyen 

1-2 csepp univerzális indikátort!  

Vizsgálja meg a kémcsöveket!  

A látott színeket rögzítse a táblázat megfelelő oszlopába! 

2) Ismételje meg az oldatok feltöltését újabb kémcsövekbe! Most mindegyikbe 

egy-egy csepp fenolftalein indikátor kerüljön!  

Mit tapasztal?  

A látottakat rögzítse a táblázat megfelelő oszlopába! 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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3) Ismételje meg a kísérletet, de most mindegyikbe egy-egy csepp lakmuszt 

tegyen! Milyen színűek az oldatok az indikátor hatására? 

A látottakat rögzítse 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 nátriumhidroxid-oldat lúgos 

kémhatású. 

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

Milyen színűek az adott indikátorok az egyes kémhatású anyagoknál? 

 Az egyes anyagok kémhatás vizsgálatánál segítségére lesznek ezek az 

információk. 

kémhatás/szín 
univerzális 

indikátor 

fenolftalein 

indikátor 

lakmusz 

indikátor 

savas    

semleges    

lúgos    

 

Mit nevezünk indikátornak? 

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

Melyik ion túlsúlya okozza a savas kémhatást? Írja fel a nevét és a képletét is! 

 ...............................................................................................................  
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Melyik ion túlsúlya okozza a lúgos kémhatást? Írja fel a nevét és a képletét is! 

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

Miért semleges a desztillált víz kémhatása? 

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

Írja fel a hidrogén-klorid és víz reakcióegyenletét! Jelölje a protonátmenetet! 

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

A reakcióegyenlet felírásakor helyes-e az egyenlőségjel használata? 

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

Ebben a folyamatban: 

a HCl sav, mert  ........................................................................................  

a H2O bázis, mert  .....................................................................................  

Írja fel az ammónia és víz reakciójának egyenletét! Jelölje a protonátmenetet! 

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

 

Ebben a folyamatban: 

savként viselkedik a  ................................, mert  ........................................  

bázisként viselkedik a  ............................., mert  ........................................  

A víz amfoter vegyület, mert  ......................................................................  

 ...............................................................................................................  
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K9.30. KÍSÉRLET: OLDATOK KÉMHATÁSÁNAK VIZSGÁLATA HÍGÍTÁSKOR 

A vizes oldatok kémhatása lehet savas, semleges vagy lúgos. A savas vagy 

lúgos kémhatás erősségét a pH-skálával, 0-14 értékkel fejezzük ki.  

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű, 

védőszemüveg 

  

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

kémcső, kémcsőállvány, kisméretű 

Erlenmeyer lombik, üvegbot, 

mérőhenger 

0,1 mol/dm3 és 1,0 mol/dm3sósav-

oldat, desztillált víz, 0,1 mol/dm3 és 

1,0 mol/dm3 nátriumhidroxid-oldat, 

univerzális indikátor papír savas 

tartományra, lúgos tartományra 

vagy digitális pH mérő 

Kísérlet leírása  

Megmérjük a 0,1 mol/dm3 koncentrációjú sósav- és a nátriumhidroxid-oldat pH 

értékét, majd mindkét oldatot hígítjuk és az új koncentrációjú oldat pH-ját is 

mérjük. Mindkét oldathoz nagyobb koncentrációjú oldatot adunk, így is 

megvizsgáljuk a pH változását. 

Hipotézis: savak és lúgok pH értéke változik hígítás és töményítés hatására. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

Speciális pH papírt (külön savas illetve lúgos tartományra valót) vagy digitális 

pH-mérőt használjon a kísérletekhez! Digitális pH-mérőnél kémcső helyett 

kisméretű főzőpoharat használjon! 

1) Tegyen kémcsőbe egy kevés 0,1 mol/dm3 koncentrációjú sósav-oldatot! 

Nézze meg az oldat pH értékét univerzális indikátor papírral! 

Az oldat pH értéke:  ...................................................................................  

2) Mérjen ki Erlenmeyer lombikba 1 cm3 0,1 mol/dm3 sósav-oldatot, majd 

adjon hozzá 9 cm3 desztillált vizet!  

Összekeverés után mérje meg az oldat pH értékét univerzális indikátor 

papírral!  

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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Hogyan változott az oldat koncentrációja? 

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

Mennyi lett az oldat pH értéke?  ..................................................................  

3) A hígított oldatból vegyen ki 1 cm3-t és 9 cm3 desztillált vízzel együtt tegye 

kisméretű Erlenmeyer lombikba!  

Összekeverés után mérje meg az oldat pH értékét univerzális indikátor 

papírral! 

Hogyan változott az oldat koncentrációja? 

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

Mennyi lett az oldat pH értéke?  ..................................................................  

Hogyan változott a sósav oldat pH értéke hígítás hatására? 

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

4) Mérjen ki kisméretű Erlenmeyer lombikba 1 cm3 0,1 mol/dm3 koncentrációjú 

sósav-oldatot, majd adjon hozzá 9 cm3 1,0 mol/dm3 koncentrációjú sósav-

oldatot!  

Hogyan változott az eredeti oldat koncentrációja? 

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

Mérje meg a keletkezett oldat pH értékét!  ...................................................  

Mit tapasztal? Hogyan változott? 

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

Ismételje meg a kísérletet 0,1 mol/dm3 koncentrációjú nátriumhidroxid-

oldattal! 

5) Tegyen kémcsőbe egy kevés 0,1 mol/dm3 koncentrációjú nátriumhidroxid-

oldatot! Nézze meg az oldat pH értékét univerzális indikátor papírral! 

Az oldat pH értéke:  ...................................................................................  
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6) Mérjen ki Erlenmeyer lombikba 1 cm3 0,1 mol/dm3 nátriumhidroxid-oldatot, 

majd adjon hozzá 9 cm3 desztillált vizet!  

Összekeverés után mérje meg az oldat pH értékét univerzális indikátor 

papírral! 

Hogyan változott az oldat koncentrációja? 

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

Mennyi lett az oldat pH értéke?  ..................................................................  

7) A hígított oldatból vegyen ki 1 cm3-t és 9 cm3 desztillált vízzel együtt tegye 

kisméretű Erlenmeyer lombikba!  

Összekeverés után mérje meg az oldat pH értékét univerzális indikátor 

papírral! Hogyan változott az oldat koncentrációja? 

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

Mennyi lett az oldat pH értéke?  ..................................................................  

Hogyan változott a nátriumhidroxid-oldat pH értéke hígítás hatására? 

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

8) Mérjen ki Erlenmeyer lombikba 1 cm3 0,1 mol/dm3 nátriumhidroxid-oldatot, 

majd adjon hozzá 9 cm3 1,0 mol/dm3 koncentrációjú nátriumhidroxid-oldatot!  

Összekeverés után mérje meg az oldat pH értékét univerzális indikátor 

papírral! Hogyan változott az oldat koncentrációja? 

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

Mennyi lett az oldat pH értéke?  ..................................................................  

Általánosítsa a megállapításait! 

Ha egy sav koncentrációja csökken, a pH értéke  ...................................  

Ha egy sav koncentrációja növekszik, a pH értéke  ................................. , ha 

teljes disszociációt feltételezünk. 

Ha egy lúg koncentrációja csökken, a pH értéke  ....................................  

Ha egy lúg koncentrációja növekszik, a pH értéke  ................................. , ha 

teljes disszociációt feltételezünk. 
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K9.31. KÍSÉRLET: SÓK OLDÁSA VÍZBEN, KÉMHATÁSUK 

A fémionból vagy ammóniumionból és savmaradék-ionból álló vegyületet sónak 

nevezzük. Ezek többsége jól oldódik vízben. Oldatba kerülő ionjaik gyakran 

reakcióba lépnek a vízmolekulákkal, amit hidrolízisnek nevezünk. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű 

 

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

kémcső, 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: sók vizes oldatának kémhatása az összetételüktől függ. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Egy-egy kémcsőbe tegyen a következő sókból egy negyed vegyszeres 

kanálnyit: ammónium-klorid, ammónium-karbonát, kálium-klorid, nátrium-

karbonát, nátrium-foszfát, nátrium-szulfát, kalcium-klorid, magnézium-nitrát! 

Mindegyikre töltsön desztillált vizet! 

Várja meg, míg a sók feloldódnak, majd cseppentsen mindegyikbe egy-két 

csepp univerzális indikátort! 

Hogyan változott meg az oldat színe az indikátor hatására? 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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Írja 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    

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

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

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

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

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

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

Mit nevezünk hidrolízisnek? 

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

Milyen anyagokat nevezünk sónak? 

 ...............................................................................................................  
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Mivel magyarázható, hogy az ammónium-klorid vizes oldata savas kémhatású? 

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

Írja fel az ammónium-klorid vízben való oldódásakor végbemenő sav-bázis 

reakciót! 

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

Mivel magyarázható, hogy a nátrium-karbonát vizes oldata lúgos kémhatású? 

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

Írja fel a nátrium-karbonát vízben való oldódásakor végbemenő sav-bázis 

reakciót! 

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

Mivel magyarázható, hogy a nátrium-szulfát vizes oldata semleges kémhatású? 

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

Általában mi határozza meg, hogy egy só oldata milyen kémhatású? 

 ...............................................................................................................  
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K9.32. KÍSÉRLET: TERMÉSZETES INDIKÁTOROK VIZSGÁLATA 

A vizes oldatok kémhatása lehet savas, semleges vagy lúgos. Az oldatok 

kémhatását indikátorokkal mutatjuk ki. Az indikátorok színe a kémhatástól 

függően változik. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű, 

védőszemüveg 

       

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

főzőpohár, Bunsen égő, vasháromláb 

agyagos fémhálóval, üvegtölcsér 

tölcsértartó állvánnyal, kémcső, 

kémcsőállvány, vegyszeres kanál, 

folyadéküveg, reszelő 

cékla, pirosgyümölcsös filteres tea, 

desztillált víz, szűrőpapír, ecetsav, 

sósav, ammóniumhidroxid-oldat, 

nátrium-karbonát 

Kísérlet leírása  

Céklából és pirosgyümölcs tartalmú filteres teából indikátort készítünk és 

megvizsgáljuk, hogyan viselkedik különböző kémhatású oldatokban. 

Hipotézis: a természetben megtalálható színező anyagok is használhatók 

indikátornak. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Készítsünk indikátort céklából! 

Reszeljen egy kis darab céklát! Tegye főzőpohárba és önts rá annyi desztillált 

vizet, hogy ellepje! Melegítse a főzőpohár tartalmát forráspont közeli értékre és 

tartsa itt! Ha az oldat kellő színt kapott, várja meg, míg lehűl, majd szűrje le! 

A szűrletet folyadéküvegben tároljuk. Milyen színű a kapott oldat? 

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

2) Kísérletezzen az indikátorral! Egyik kémcsőbe tegyen ecetsav-oldatot, egy 

másikba sósav-oldatot! Adjon hozzá cékla indikátort! Milyen színű lett az oldat? 

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

Milyen kémhatása van a sósav és az ecetsav-oldatnak? 

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

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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3) Nézze meg, lúgos közegben hogyan viselkedik az indikátor! Tegyen 

kémcsőbe ammóniumhidroxid-oldatot, illetve másikba nátriumkarbonát-oldatot 

(kiskanálnyi nátrium-karbonátra desztillált vizet öntünk)! 

Milyen színű lesz az oldat? 

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

Összegezze a tapasztalatokat! 

Cékla indikátor semleges közegben  ............................  színű, savas közegben  

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

Állandó marad-e a színe egy adott közegben? 

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

Milyen színű lett a keze, amikor a cékla leve érte? 

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

Hogyan tudná megszüntetni az elszíneződést? 

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

4) Készítsen indikátor oldatot pirosgyümölcs tartalmú filteres teából! Áztassa 

be a tea filtert forró vízbe! Milyen színű lett az oldat? 

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

Egyik kémcsőbe tegyen ecetsav-oldatot, egy másikba sósav-oldatot! Adjon 

hozzá az új indikátorából! Milyen színű lett az oldat? 

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

Milyen kémhatása van a sósav és az ecetsav-oldatnak? 

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

Tegyen kémcsőbe ammóniumhidroxid-oldatot, illetve másikba 

nátriumkarbonát-oldatot! 

Milyen színű lett az oldat lúgos kémhatásnál? 

 ...............................................................................................................  
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Összegezze a tapasztalatokat! 

A pirosgyümölcs indikátor semleges közegben  ................................  színű,  

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

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

Soroljon fel olyan növényeket, amelyekből lehetne indikátort készíteni! 

 ...............................................................................................................  
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K9.33. KÍSÉRLET: KÖZÖMBÖSÍTÉS, SEMLEGESÍTÉS 

A közömbösítés a savak és bázisok jellemző reakciója, sav-bázis reakció. 

A folyamat lényege a sav hidrogénionja és a bázis hidroxidionja vízmolekulává 

egyesül. Ha a közömbösítéskor semleges kémhatású oldat keletkezik, akkor 

semlegesítés a neve. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű, 

védőszemüveg 

  

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

büretta és a rögzítéséhez szükséges 

bürettafogó és állvány, hasas pipetta, 

pipetta labda, titráló lombik, üvegbot 

0,1 mol/dm3 sósav-oldat, desztillált 

víz, 0,1 mol/dm3 nátriumhidroxid-

oldat, univerzális indikátor, 

metilnarancs indikátor 

Kísérlet leírása  

Sósav-oldatot titrálunk nátriumhidroxid-oldattal metilnarancs, majd univerzális 

indikátor mellett. Meghatározzuk a semleges állapotot. 

Hipotézis: savakat és lúgokat reagáltatunk egymással só keletkezik. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

Figyelem! A kísérlet csak a jelenség megfigyelésére szolgál, nem mennyiségi 

meghatározásra. 

1) Töltsön fel egy bürettát 0,1 mol/dm3 koncentrációjú nátriumhidroxid-

oldattal! Mérjen be titráló lombikba hasas pipettával 10 cm3 0,1 mol/dm3 

koncentrációjú sósav-oldatot! Cseppentsen bele 2-3 csepp metilnarancs 

indikátort! 

Milyen színű a metilnarancs indikátor savas közegben? 

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

Bürettából folyamatosan adagolja a nátriumhidroxid-oldatot! 

Mit tapasztal? Ha nem mozgatja a lombikot, milyen az oldat színe, ahol 

belecseppen a lúg? 

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

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 



28 
 

Milyen a metilnarancs indikátor színe lúgos közegben? 

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

Milyen színnel jelzi a metilnarancs indikátor a semleges tartomány elérését? 

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

Titrálja eddig a sósav oldatot! 

Mennyi nátriumhidroxid-oldat fogyott?  ........................................................  

Írja fel a nátrium-hidroxid és sósav reakciójának egyenletét! 

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

Mikor mondjuk, hogy a közömbösítési folyamat egyben semlegesítés is? 

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

A közömbösítési folyamatoknál mindig mi a végtermék? 

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

2) Ismételje meg a kísérletet úgy, hogy most univerzális indikátort használ! 

Töltse fel a bürettát ismét! 

Mérjen be titráló lombikba hasas pipettával 10 cm3 0,1 mol/dm3 koncentrációjú 

sósav-oldatot! Cseppentsen bele 2-3 csepp univerzális indikátort! 

Univerzális indikátor színe savas közegben:  .................................................  

Univerzális indikátor színe lúgos közegben:  .................................................  

Univerzális indikátor színe semleges közegben:  ............................................  

Mennyi nátriumhidroxid-oldat fogyott a semleges kémhatás eléréséig? 

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

Mivel magyarázza, hogy ez az érték nem egyezik meg az első esetben 

mérteknél? 

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

 



29 
 

Ha mennyiségi meghatározást szerettünk volna végezni, legalább hány mérést 

kellett volna végezni? 

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

Nézzen utána! Mi az átcsapási tartománya a metilvörös indikátornak, a 

metilnarancs indikátornak, a lakmusznak és a fenolftaleinnek? 

Metilnaracs indikátor:  .....................................  

Metilvörös indikátor:  .......................................  

Lakmusz indikátor:  .........................................  

Fenolftalein indikátor:  .....................................  

Nézzen utána! 

Az emberi szervezetben hol van a legsavasabb terület? 

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

Az emberi szervezetben hol van a leglúgosabb terület? 

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

Milyen tartományban mozog a vér pH-értéke? Milyen puffer-rendszerből áll? 

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

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

Mi történik, ha a sav-bázis egyensúly felbomlik? 

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

 ...............................................................................................................  
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K9.34. KÍSÉRLET: REDOXI FOLYAMATOK 

Az oxidáció lényege az elektron leadása, redukcióé az elektron felvétele. 

Az oxidációs és redukciós folyamatok egyidejűleg mennek végbe, ezért ezeket 

redoxireakcióknak nevezzük. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű, 

védőszemüveg    

Figyelem! Az égő magnéziumba nem 

szabad közvetlenül belenézni! 

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

csipesz, Bunsen égő, gázfelfogó 

henger fedő üveglappal, főzőpohár, 

vasháromláb agyagos dróthálóval 

magnéziumszalag, szén-dioxid 

gázfelfogó hengerben, gyufa, 

rézszulfát-oldat, vasklorid-oldat, 

vasszög, rézforgács, gyufa, víz 

Kísérlet leírása  

Megvizsgáljuk, hogy mi történik az égő magnéziummal, ha szén-dioxiddal teli 

gázfelfogó hengerbe illetve vízgőzbe mártjuk. Rézszulfát-oldatba vasszöget, 

vasklorid-oldatba rézforgácsot teszünk, megnézzük, melyik folyamat megy 

végbe. 

Hipotézis: a magnézium képes elvonni az oxigént vegyületeiből is. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) A szén-dioxiddal teli gázfelfogó hengerbe merítsen égő gyújtópálcát! Mit 

tapasztal? Miért? 

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

Fogjon csipeszbe magnéziumszalagot! Gyújtsa meg Bunsen égő segítségével! 

Az égő magnéziumszalagot mártsa szén-dioxiddal teli gázfelfogó hengerbe! 

Hogyan ég a magnézium szabad levegőn? 

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

Írja fel a folyamat egyenletét! 

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

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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Melyik anyag oxidálódott ebben az esetben?  ................................................  

Melyik anyag redukálódott ebben az esetben?  ..............................................  

Mi történt mikor a szén-dioxiddal teli gázfelfogó hengerbe tette? 

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

Milyen színű és halmazállapotú termékek keletkeztek? 

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

Milyen kémiai anyagok ezek? 

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

Honnan vette a magnézium az égéshez szükséges oxigént a gázfelfogó 

hengerben? 

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

Írja fel a folyamat reakcióegyenletét! 

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

Írja fel a reakcióban résztvevő anyagok oxidációs számát az anyag fölé! 

Melyik anyag oxidálódott? ..........................................................................  

Miért?  .....................................................................................................  

Melyik anyag redukálódott?  .......................................................................  

Miért?  .....................................................................................................  

Oxidáció minden olyan reakció, amelyben egy anyag  ....................................  

Redukció minden olyan folyamat, amelyben egy anyag  .................................  

Redukálószernek nevezzük  ........................................................................  

Oxidálószernek nevezzük:  .........................................................................  

2) Nagyobb méretű főzőpohárba tegyen fel vizet forralni! 

Ha már a keletkezett vízgőz kitölti a főzőpoharat teljesen, ismételje meg a 

magnéziumszalagos kísérletet! 
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Égő magnéziumszalagot merítsen a főzőpohár vízgőzt tartalmazó részébe! 

Mit tapasztal? Honnan vette a magnézium az égéséhez szükséges oxigént? 

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

Írja fel a folyamat reakcióegyenletét! 

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

Írja fel a reakcióban résztvevő anyagok oxidációs számát az anyag fölé! 

Melyik anyag oxidálódott? ..........................................................................  

Miért?  .....................................................................................................  

Melyik anyag redukálódott?  .......................................................................  

Miért?  .....................................................................................................  

3) Tegyen egy kisméretű főzőpohárba rézszulfát-oldatot, majd tegyen bele egy 

vasszöget! Tegyen egy kisméretű főzőpohárba vasklorid-oldatot, majd 

helyezzen el benne rézforgácsot! 

Milyen színű eredetileg a rézszulfát-oldat?  ...................................................  

Milyen színű eredetileg a vasklorid-oldat?  ....................................................  

Melyik esetben lát változást?  .....................................................................  

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

Hogyan változott az oldat színe?  ................................................................  

Írja fel a folyamat reakcióegyenletét! 

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

Milyen típusú reakció ez?  ...........................................................................  

Mi oxidálódott a folyamatban?  ....................................................................  

Mi redukálódott a folyamatban? ..................................................................  

A másik összeállításban miért nem történt változás? 

 ...............................................................................................................  
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2. TÉMAKÖR: ELEKTROKÉMIA 

A témakör célja, hogy megvizsgálja a redoxi folyamatok irányát. Galvánelemet 

készít. Az elektrolízis tanulmányozása után a galvanizálás és a korrózió is sorra 

kerül. 

A témakörbe tartozó foglalkozások: 

35. Redoxi folyamatok irányának meghatározása 

36. Daniell-elem készítése, gyümölcselem 

37. Elektrolízis 

38. Korrózió vizsgálata, korrózióvédelem 

39. Fémbevonatok készítése, galvanizálás 
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K9.35. KÍSÉRLET: REDOXI FOLYAMATOK IRÁNYÁNAK MEGHATÁROZÁSA 

Az oxidáció lényege az elektron leadása, redukcióé az elektron felvétele. 

Az oxidációs és redukciós folyamatok egyidejűleg mennek végbe, ezért ezeket 

redoxireakcióknak nevezzük. A fémek redukálóképessége különböző. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű, 

védőszemüveg 
   

  

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

kémcső, kémcsőállvány, vegyszeres 

kanál, csipesz 

vas, réz, ezüst, híg sósav-oldat, 

rézszulfát-oldat, vasszulfát-oldat, 

ezüstnitrát-oldat, káliumklorid-

oldat, káliumbromid-oldat, 

káliumjodid-oldat, klóros víz, 

brómos víz, keményítőoldat, 

alkoholos jód-oldat 

Kísérlet leírása  

Megvizsgáljuk a halogén elemek egymáshoz képesti reakcióképességét. 

Azonosítunk három ismeretlen fémet egymáshoz képesti reakcióképességük 

alapján. 

Hipotézis: kémiai elemek egymáshoz képesti reakcióképessége megállapítható 

kémiai reakcióval. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Tegyen 2-2 kémcsőbe káliumklorid-oldatot, káliumbromid-oldatot, 

káliumjodid-oldatot! Káliumklorid-oldathoz adjon brómos vizet, illetve a másik 

kémcsőbe cseppentsen alkoholos jód-oldatot!  

Mit tapasztal? Történt-e változás az oldatokban? 

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

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

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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Káliumbromid-oldathoz adjon klóros vizet, illetve a másik kémcsőbe 

cseppentsen alkoholos jód-oldatot! Mit tapasztal? Történt-e változás az 

oldatokban? 

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

Káliumjodid-oldathoz cseppentsen keményítő-oldatot, majd adjon brómos 

vizet, illetve a másik kémcsőbe klóros vizet! Mit tapasztal? Történt-e változás 

az oldatokban? 

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

Minek a kimutatását segíti a keményítő oldat?  

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

Írja fel azoknak a folyamatoknak a reakcióegyenletét, amelyek végbementek! 

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

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

Mi határozta meg a halogének közül, hogy melyik elem melyiket tudta 

felszabadítani vegyületéből? 

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

Írja fel a reakcióképességi sorrendet a kísérleti tapasztalatok alapján! 

A legreakcióképesebb elemmel kezdje! 

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

A standardpotenciál táblázat áttanulmányozása után egészítse ki az alábbi 

mondatokat! 

A nagyobb standardpotenciálú bróm  .......................................  a kisebb  

standardpotenciálú  ............................  . 

A nagyobb standardpotenciálú klór  .........................................  a kisebb 

 standardpotenciálú  ...........................  és  .............................  ionjait. 

A standardpotenciál táblázatból látható, hogy a legerélyesebb oxidálószer a  

 ...........................................  . 
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2) Három fémet lát megszámozott óraüvegen. Megszámozott kémcsőben 

egyenként mindegyik fémnek az ionját tartalmazó oldatát látja. Rendelkezik 

még híg sósav-oldattal. 

Tervezze meg az azonosítást szolgáló kísérleteket! Vizsgálja meg melyik fém, 

melyik oldatból választott ki fémet! Melyik reagált sósavval? Tapasztalatok 

alapján töltse ki a táblázatot! 

felhasznált 

fém 
I. oldat II. oldat III. oldat 

reakció 

sósavval 

1) fém     

2) fém     

3) fém     

 

Melyik fém, melyik óraüvegen volt, ha tudjuk, hogy vas, réz és ezüst volt 

elhelyezve? 

1. óraüvegen  ...........................  volt 

2. óraüvegen  ...........................  volt 

3. óraüvegen  ...........................  volt 

 

Mivel magyarázható, hogy csak az egyik fém lépett reakcióba a sósavval? 

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

Írja fel az ezüst-nitrát és réz reakciójának egyenletét! 

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

Írja az egyes anyagok fölé az oxidációs számukat! 

Ebben a folyamatban a  .........................  oxidálódott, mert  ........................  . 

Ebben a folyamatban a  .........................  redukálódott, mert  .....................  . 

Ebben a folyamatban a  .........................  redukálószer, mert  .....................  . 

Ebben a folyamatban a  .........................  oxidálószer, mert  ....................... . 
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K9.36. KÍSÉRLET: DANIELL-ELEM KÉSZÍTÉSE, GYÜMÖLCSELEM 

A galvánelemek elektródokból és elektrolitokból álló, áramtermelésre alkalmas 

berendezések, amelyekben a kémiai energia alakul át elektromos energiává. 

A galvánelem működésekor a katódon redukció, az anódon oxidáció megy 

végbe. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű 

   

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

főzőpohár, vezetékek, krokodil 

csipeszek, feszültségmérő 

réz-szulfát oldat, cinkszulfát-oldat, 

réz-, cink-, vas-, alumíniumlap, 

citrom, szűrőpapír, káliumnitrát-

oldat 

Kísérlet leírása  

Egyszerű módon Daniell-elemet készítünk. Megmérjük a gyümölcs galvánelem 

feszültségét többféle elrendezésben. 

Hipotézis: gyümölcsökből és különböző fémekből megfelelő összeállításban 

galvánelem állítható elő. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Készítsen Daniell-elemet! 

Egy főzőpohárba töltsön 1 mol/dm3 koncentrációjú cinkszulfát-oldatot és 

tegyen bele cinklemezt, amit a főzőpohár oldalához rögzít úgy, hogy beleérjen 

az oldatba, de lehessen rá krokodil csipeszt rögzíteni! 

Egy másik főzőpohárba töltsön 1 mol/dm3 koncentrációjú rézszulfát-oldatot és 

tegyen bele réz lapot, amit a főzőpohár oldalához rögzít úgy, hogy beleérjen az 

oldatba, de lehessen rá krokodil csipeszt rögzíteni! 

Tegye egymás mellé a két főzőpoharat! Kössön feszültségmérőt a cink és réz 

lapra! Mit tapasztal? Miért? 

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

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

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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Egy szűrőpapír csíkot nedvesítsen át káliumnitrát-oldattal, majd ezzel kösse 

össze a két főzőpoharat úgy, hogy mindkettőnél az oldatba beleérjen. Ismét 

kösse rá a feszültségmérőt az cink és réz lapra! Mit tapasztal? 

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

Milyen szerepet játszik a sóoldattal átitatott szűrőpapír? 

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

Melyik fém lesz a pozitív pólus?  ..................................................................  

Melyik fém lesz a negatív pólus?  .................................................................  

Írja fel milyen folyamat ment végbe a cinklemez oldalán! 

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

Elektronátmenet szempontjából milyen típusú reakció ez? Miért? 

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

Írja fel milyen folyamat ment végbe a rézlemez oldalán! 

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

Elektronátmenet szempontjából milyen típusú reakció ez? Miért? 

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

Hogyan lehetne ennek a galvánelemnek növelni a feszültségét? 

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

 

2) Tervezzen galvánelemet! Melyik két fémet választotta ki? Miért? 

 ...............................................................................................................  
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Milyen sóoldatot választott, amelybe a fém merül? 

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

Melyik fém lesz a pozitív pólus? Miért? 

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

Melyik fém lesz a negatív pólus? Miért? 

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

3) Készítsen galvánelemet citrom és különböző fémek segítségével! 

Citromba szúrjon egy vas és egy rézlapot kb. egy cm távolságba! Kössön a két 

fémlapra vezetéket, majd a vezetékeket dugja feszültségmérő műszerbe! 

Vigyázzon! A fémlapok ne érjenek össze a citrom belsejében. Mit tapasztal?  

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

Olvassa le a feszültségmérő által mutatott 

értéket és írja a táblázat megfelelő helyére! 

Ismételje meg a kísérletet másik fémpárral is! 

Próbálja ki azonos fémpárral a mérést! 

Az értékeket rögzítse a táblázatba! 

 

felhasznált 

fém 
vas réz alumínium 

vas    

réz    

alumínium    

Melyik fémpárosnál tapasztalta a legnagyobb feszültséget? 

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

Hol nem tudott mérni feszültséget? Miért? 

 ...............................................................................................................  
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Miért tudott galvánelemként viselkedni a citrom? 

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

4) A kimerült szárazelemek és az akkumulátorok veszélyes hulladéknak 

számítanak. Miért? 

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

Hová szabad csak tenni ezeket az elemeket? 

 ...............................................................................................................  
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K9.37. KÍSÉRLET: ELEKTROLÍZIS 

Az elektromos áram hatására bekövetkező kémiai reakciót elektrolízisnek 

nevezzük. Az elektrolízis mindig redoxireakció.  

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű 

   

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

U alakú üvegcső fogóval és rögzítő 

állvánnyal, grafitelektródok, 

vezetékek, krokodil csipeszek, 

egyenáramú áramforrás 

0,1 mol/dm3 koncentrációjú réz-

klorid-oldat, káliumjodid-oldat, 

nátriumszulfát-oldat, fenolftalein 

indikátor, univerzális indikátor, 

keményítőoldat 

Kísérlet leírása  

Megvizsgáljuk, hogyan viselkedik a rézklorid-oldat, a káliumjodid-oldat és a 

nátriumszulfát-oldat elektromos áram hatására. 

Hipotézis: elektromos áram hatására kémiai változás következik be. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) U alakú üvegcsövet rögzítsen állványra, majd töltse meg 0,1 mol/ dm3 

koncentrációjú réz-klorid-oldattal. 

Illessze bele a grafitelektródokat, majd kapcsoljon rá egyenáramú áramforrást! 

Pár percig elektrolizáljon, majd jegyezze fel a tapasztalatokat! 

Mi történt a katódon (- elektróda)?  .............................................................  

Mi történt az anódon (+ elektróda)?  ...........................................................  

Óvatosan, legyező mozdulatokkal szagolja meg az anódon fejlődő gázt!  

Az anódon fejlődő gáz szaga:  ................................ , ez  ............................  . 

Írja fel a katódfolyamatot! 

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

A katódon  ........................  játszódott le, mert ....................  felvétel történt. 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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Írja fel az anódfolyamatot! 

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

Az anódon  .......................  játszódott le, mert ......................  leadás történt. 

2) U alakú üvegcsövet rögzítsen állványra, majd töltse meg 0,1 mol/ dm3 

koncentrációjú káliumjodid-oldattal. 

Illessze bele a grafitelektródokat, majd kapcsoljon rá egyenáramú áramforrást! 

Pár percig elektrolizáljon, majd jegyezze fel a tapasztalatokat! 

Mi történt a katódon (- elektróda)?  .............................................................  

Mi történt az anódon (+ elektróda)?  ...........................................................  

A katódhoz cseppentsen fenolftalein indikátort! Mit tapasztal? Milyen kémhatást 

jelez az indikátor színváltozása? 

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

Milyen anyag válhat le a katódon? Miért? 

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

Írja fel a katódfolyamatot! 

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

Az anódhoz cseppentsen keményítő oldatot! Mit tapasztal? Milyen anyag 

kimutatására alkalmas ez a reakció? 

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

Írja fel az anódfolyamatot! 

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

3) U alakú üvegcsövet rögzítsen állványra, majd töltse meg 0,1 mol/ dm3 

koncentrációjú nátriumszulfát-oldattal. Illessze bele a grafitelektródokat, majd 

kapcsoljon rá egyenáramú áramforrást! 

Pár percig elektrolizáljon, majd jegyezze fel a tapasztalatokat! 

Mi történt a katódon (- elektróda)?  .............................................................  
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Mi történt az anódon (+ elektróda)?  ...........................................................  

Mindkét elektródához cseppentsen univerzális indikátort! Milyen színváltozást 

tapasztal a katód környékén? Milyen kémhatást jelez ez? 

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

Milyen színváltozást tapasztal az anód környékén? Milyen kémhatást jelez ez? 

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

Írja fel a katódon lejátszódó folyamat reakcióegyenletét! 

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

Írja fel az anódon lejátszódó folyamat reakcióegyenletét! 

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

Az elektródreakciókban melyik anyag molekulái vettek részt? 

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

Milyen folyamat zajlott le? 

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

Írjon néhány példát az elektrolízis gyakorlati felhasználására! 

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

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

Nézzen utána! 

Milyen kapcsolat van a galvanizálás és az elektrolízis között! 

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

 ...............................................................................................................  
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K9.38. KÍSÉRLET: KORRÓZIÓ VIZSGÁLATA, KORRÓZIÓVÉDELEM 

Korróziónak a fémek felületén környezeti hatásra bekövetkező nemkívánatos 

oxidációs változást értjük. A fémek korrózió elleni védelme lehet aktív és 

passzív védelem. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű 

  

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

kémcső, kémcsőállvány, csipesz, 

óraüveg, nagyító, főzőpohár, 

standardpotenciál táblázat 

rozsdás vaslemez, alumíniumlemez, 

híg kénsavval megsavanyított 

vörösvérlúgsó-oldat, desztillált víz, 

acél gémkapocs, rézdrót, cinklap 

vagy darabka, nátriumklorid-oldat, 

vasszög 

Kísérlet leírása  

Szemléltetjük a korrózió függését a környező fémektől. Összehasonlítjuk a 

rozsdás vas és alumínium felületét. Egy régi talányra adunk magyarázatot. 

Szemléltetjük a korrózió függését a környező fémektől, felhasználva a 

tapasztalatokat korrózióvédelemre. Összehasonlítjuk az aktív és passzív 

korrózióvédelmet. 

Hipotézis: különböző fémek érintkezésekor a korrózió megnövekedhet. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Tegyen három kémcsőbe harmadáig desztillált vizet, majd adjon 

mindegyikhez egy kevés híg kénsavval megsavanyított vörösvérlúgsó-oldatot! 

Az elsőbe tegyen egy acél gémkapcsot, a másodikba olyan acél gémkapcsot, 

amelybe rézvezeték darabot fűzött, a harmadiknál a gémkapocsba egy kis 

cinklemezt rögzítsen! 

Figyelje meg a változást! Mi történt az első kémcsőnél? 

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

Mi történt a második kémcsőnél? 

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

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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Mi történt a harmadik kémcsőnél? 

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

Milyen ion megjelenését jelezte a színváltozás? 

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

Adjon magyarázatot a jelenségre, úgy hogy előtte a vas, a réz és a cink 

standard potenciálját megnézi! 

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

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

A kísérlettel milyen korróziófajtát modelleztünk? 

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

Miért nem tapasztalt változást a harmadik kémcsőnél? 

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

2) Vizsgáljon meg egy rozsdás vas felületet és egy alumínium felületet 

nagyítóval! Hogyan helyezkedik el a rozsda a fém felületén? 

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

Miért képes a vastárgy teljes mértékben elkorrodálódni? 

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

Milyen az alumínium felületén az oxidréteg? 

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

Miért passzív fém az alumínium korrózió szempontjából? 

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

Soroljon fel még korrózió szempontjából passzív fémeket! 

 ...............................................................................................................  
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3) Régen a panellakásoknál a küszöbökre rézlapokat rögzítettek szöggel. A 

háziasszonyok azt tapasztalták egy idő után, hogy a rézlapok rögzítése 

megszűnt. 

Milyen szöggel rögzíthették a rézlapokat? Milyen folyamat játszódhatott le? 

Miért? 

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

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

A rézlapokon egy idő után zöldes bevonat jelent meg. Miért? Mi történt a réz 

felületével? 

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

Hogyan távolítaná el ezt a bevonatot? 

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

4) Tegyen négy kisméretű főzőpohárba vagy Petri-csészébe nátriumklorid-

oldatot. Az elsőbe tegyen egy megtisztított vasszöget, a másodikba egy 

cinklapot, a harmadikba mindkettőt, de úgy, hogyne érintkezzenek, a 

negyedikbe egyberögzített vas és cinklapot! 

A gyakorlat végén már láthatja az elváltozásokat. Milyen változást lát az egyes 

főzőpoharakban? 

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

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

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

4. főzőpohár:  ...........................................................................................  

Mivel magyarázható, hogy az utolsóban csak a cink okozta változást 

tapasztalja? (A standardpotenciálokat vegye figyelembe a válaszánál.) 

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

A kísérlet alapján hogyan tudná megvédeni a vaslapot a korróziótól? 

 ...............................................................................................................  
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5) Mit jelent a korrózióelleni passzív védelem? 

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

Írjon néhány példát passzív védelemre! 

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

Mit jelent a korrózióelleni aktív védelem? 

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

A fémeket gyakran más fémekkel vonják be, hogy a védendő fémet elzárják a 

levegő nedvesség tartalmától. 

Az esőcsatornák készítésére használt bádog, cinkkel bevont vaslemez. 

Mi történik, ha a cinkbevonat megsérül? (A standardpotenciálokat vegye 

figyelembe a válaszánál.) Miért? 

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

Régebben a konzervdobozok fehérbádogból készültek. Ennél a vaslemezt ónnal 

vonták be.  

Mi történt, ha az ónréteg megsérült? Miért? 

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

6) A korrózióvédelem elterjedt módja a katódos fémvédelem. Ezt elsősorban 

föld és víz alatti fémek védelmére használják. 

Milyen fémeket használna, ha acélcsöveket kellene megvédenie? 

 ...............................................................................................................  
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K9.39. KÍSÉRLET: FÉMBEVONATOK KÉSZÍTÉSE, GALVANIZÁLÁS 

A fémbevonat készítését galvanizálásnak nevezzük. Elektrolízist használva 

katódként a bevonandó fémtárgyat kapcsolják, anódként a bevonatot alkotó 

kémet. A korrózió elleni védelem egyik leghatásosabb módja a megfelelő 

fémbevonat kialakítása a védendő felületen. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű 

  

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

főzőpohár, egyenáramú áramforrás, 

vezetékek krokodilcsipesszel, rögzítő 

csipeszek 

rézszulfát-oldat, rézlemez, 

alumíniumlemez 

Kísérlet leírása  

Rézbevonatot készítünk alumíniumlemezre galvanizálással. Megtervezzük 

ezüstbevonat készítését rézlemezre és az acél nikkelezését is. 

Hipotézis: elektromos áram hatására meghatározott összetételű oldatból 

fémbevonat készíthető. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Készítsen rézbevonatot alumínium lemezre! 

Főzőpohárba töltsön rézszulfát-oldatot, majd helyezzen bele és rögzítse az 

oldalához egy rézlemezt és egy alaposan zsírtalanított alumíniumlemezt! 

Kössön rá egyenáramú áramforrást! Katódként szerepeljen az alumínium, 

anódként a réz. Figyelje meg a folyamatot! Mi történik? 

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

Miért kellett alaposan zsírtalanítani az alumíniumlapot? 

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

Milyen folyamat játszódott le a katódon? 

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

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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Milyen folyamat játszódott le az anódon? 

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

Miért kellett a bevonó fémet az anódra kötni? 

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

2) Rézlemezre ezüst bevonatot szeretnénk készíteni. Tervezze meg a 

kísérletet! 

Mi lesz az elektrolit oldat?  ..........................................................................  

Milyen fémet kapcsol az áramforrás negatív sarkára?  

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

Milyen fémet kapcsol az áramforrás pozitív sarkára?  

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

Miért kell egyenáramot használnia? 

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

Írja fel a katódfolyamatot! 

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

Írja fel az anódfolyamatot! 

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

3) Ha acélból készült tárgy felületét nikkellel szeretnénk bevonni, akkor a 

tárgyat katódként vagy anódként kell kapcsolni? 

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

Milyen szerepet játszanak a fémbevonatok? 

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

 ...............................................................................................................  
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3. TÉMAKÖR: SZERVETLEN VEGYÜLETEK 

A szervetlen vegyületek tanulmányozása a hidrogén vizsgálatával kezdődik.

A témakörbe tartozó foglalkozások: 

40. Hidrogén előállítása, tulajdonságai 

 

K9.40. KÍSÉRLET: HIDROGÉN ELŐÁLLÍTÁSA, TULAJDONSÁGAI 

A hidrogén a periódusos rendszer első eleme, a legkisebb atomtömegű kémiai 

elem. Egyetlen protonból álló atommagja körül egy elektron mozog. 

A világegyetem leggyakoribb eleme. A hidrogéngáz kétatomos, apoláris 

molekulák halmaza. Vegyületeiben igen nagy mennyiségben fordul elő a 

Földön.  

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű, 

védőszemüveg 

   

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

Bunsen égő, kémcső, oldalcsöves 

kémcső gumidugóval, gumicső 

kihúzott végű üvegcsővel, kémcsőfogó 

tartóállvánnyal, kémcsőállvány, 

vegyszeres kanál, főzőpohár 

cink granulátum, sósav, kénsav, 

káliumpermanganát-oldat, 

gyújtópálca, gyufa, szappanoldat 

Kísérlet leírása  

Hidrogént állítunk elő cink és sósav segítségével. Megvizsgáljuk a 

tulajdonságait. Megnézzük mi a különbség a molekuláris és az atomos hidrogén 

között. 

Hipotézis: eltérő reakcióképességgel rendelkezik az atomos és a molekuláris 

hidrogén. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Állítson elő hidrogént! Rögzítsen egy oldalcsöves kémcsövet állványba! Az 

oldalcsövére rögzítsen gumicsövön keresztül egy kihúzott végű üvegcsövet! 

Tegyen a kémcsőbe 2-3 darab cink granulátumot és töltsön rá egy ujjnyi 1:1 

hígítású sósav-oldatot, majd dugaszolja be gumidugóval!  

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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Mit tapasztal? 

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

Fogja fel a fejlődő gázt egy kémcsőbe! Hogyan kell az üvegcsőhöz tartani a 

kémcsövet? Miért? 

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

Tanára elvégzi a durranógáz próbát. A hidrogénnel megtöltött kémcsövet 

tegye kémcsőállványba, majd közelítsen a szájához égő gyújtópálcát! Mit 

tapasztal? Miért? 

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

Ismételje meg, úgy, hogy szappanhab segítségével buborékot fúj és ahhoz 

közelíti az égő gyújtópálcát! 

Ha elegendő hidrogén fejlődött már és kiszorította a levegőt a fejlesztő 

kémcsőből (negatív durranógáz próba), akkor a fejlődő hidrogénnel fújjon 

szappanhab segítségével buborékot, és a buborékhoz közelítsen égő 

gyújtópálcát! Mit tapasztal? Milyen színnel ég a hidrogén? 

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

Írja fel a hidrogén keletkezésének reakcióegyenletét! 

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

Írja fel a hidrogén tulajdonságait! 

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

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

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

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

Írja fel a hidrogén égésének folyamatát! 

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

Miből látta, hogy víz keletkezik? 

 ...............................................................................................................  
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Mi a különbség a durranógáz próba és a hidrogén égése között? 

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

2) Tegyen két kisméretű főzőpohárba híg kálium-permanganát-oldatot! 

Az egyiket savanyítsa meg kénsav oldattal! 

A savanyított oldatba dobjon egy cink granulátumot, a másikba vezesse be a 

kémcsőben fejlesztett hidrogént az üvegcsövön keresztül! Milyen színű 

eredetileg a kálium-permanganát-oldat? 

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

Mit tapasztal a cinkes oldatnál? 

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

Milyen folyamatok mentek végbe az oldatban? 

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

Történt-e változás annál az oldatnál, ahol csak bevezettük a molekuláris 

hidrogént? 

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

Mi volt a különbség a két hidrogén között? 

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

Mivel magyarázható, hogy a hidrogén vegyületeiben fordul elő a Földön? 

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

Nézzen utána! Miért tarják a hidrogént környezetbarát energiaforrásnak? 

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

Mi korlátozza még napjainkban az elterjedését? 

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

Hol és mire használják a hidrogént nagyobb mennyiségben, a mindennapi 

életben? 

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

Adszorpció: az a folyamat, amely során a szilárd anyagok a felületükön 

légnemű vagy oldott anyagokat kötnek meg. 

Aktiválási energia: aktivált állapot eléréséhez szükséges energia. 

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. 

Elektrolit: szabadon mozgó ionokat tartalmazó, áramvezetésre alkalmas oldat, 

vagy olvadék. 

Elektrolízis: elektromos áram hatására bekövetkező kémiai változás, 

anyagkiválással jár. 

Elektronegativitás: a kötött atomok elektronvonzó képességét fejezi ki. 

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

fel. 

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

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

vagyis hő felvétellel jár. 

Exoterm folyamat: hőtermeléssel járó változás. Az exoterm görög eredetű 

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

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

jár. 

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

tulajdonsága változik meg, de részecskéinek összetétele nem. 

Diffúzió: a részecskék hőmozgásából adódó spontán keveredése. 

Galvánelem: két elektródból, legtöbbször két fémből és a fémek saját ionjait 

tartalmazó folyadékból álló berendezés, amely áramtermelésre alkalmas. 

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. 
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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. 

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

mennyiségű és állapotú anyagok átalakulásakor felszabadul vagy elnyelődik. 

Redoxireakció: olyan kémiai átalakulás, amelyben elektronleadással és 

ugyanakkor elektronfelvétellel jár. 

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

képes. 

Só: fémionból és savmaradékból álló vegyület. 

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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