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A LABORATÓRIUMI KÍSÉRLETEZÉS MUNKA- ÉS BALESETVÉDELMI SZABÁLYAI 

 

1. Laboratóriumban csak tanári felügyelet mellett, tanári utasításra 

tartózkodhatsz! 

2. A laboratóriumba csak az ottani munkához szükséges eszközöket viheted 

be! 

3. A kísérleteket csak megfelelő védőruházatban végezheted! Laboratóriumi 

köpenyt mindig viselned kell! Védőkesztyű és védőszemüveg használata a 

kísérletek leírásánál, vagy tanári utasításra történik. 

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

A kísérleti munka elengedhetetlen feltétele a rend és a fegyelem. 

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

vegyszermennyiséget a leírt módon használd! 

6. A vegyszert megkóstolni szigorúan tilos! 

7. Vegyszerhez kézzel hozzányúlni szigorúan tilos! 

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

fölé, hanem kezeddel legyezd a gázt magad felé! 

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

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

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

után mindig moss kezet! 

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

ruhával töröld le, majd bő vízzel mosd le! 

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

tanárnak! 
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A következő veszélyjeleket láthatod a vegyszerek címkéjén: 

 

Veszélyjel Mit jelent? 

 

Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz, hő hatására 

robbanhat. 

Mélyhűtött gázt tartalmaz; fagymarást vagy sérülést 

okozhat. 

 

Instabil robbanóanyag. 

Robbanóanyag; teljes tömeg felrobbanásának veszélye. 

Robbanóanyag; kivetés súlyos veszélye. 

Robbanóanyag; tűz, robbanás vagy kivetés veszélye. 

Tűz hatására a teljes tömeg felrobbanhat. 

 

 

Tüzet okozhat vagy fokozhatja a tűz intenzitását, 

oxidáló hatású. 

Tüzet vagy robbanást okozhat; erősen oxidáló hatású. 

 

 

Rendkívül tűzveszélyes gáz. 

Tűzveszélyes gáz. 

Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. 

Tűveszélyes aeroszol. 

Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. 

Tűzveszélyes folyadék és gőz. 

Tűzveszélyes szilárd anyag. 

 

 

Fémekre korrozív hatású lehet. 

Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. 
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Légúti irritációt okozhat. 

Álmosságot vagy szédülést okozhat. 

Allergiás bőrreakciót válthat ki. 

Súlyos szemirritációt okoz. 

Bőrirritáló hatású. 

Lenyelve ártalmas. 

Bőrrel érintkezve ártalmas. 

Belélegezve ártalmas. 

Károsítja a közegészséget és a környezetet, mert a 

légkör felső rétegeiben lebontja az ózont. 

 

Lenyelve halálos. 

Bőrrel érintkezve halálos. 

Belélegezve halálos. 

Lenyelve mérgező. 

Bőrrel érintkezve mérgező. 

Belélegezve mérgező. 

 

Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. 

Károsítja a szerveket. 

Károsíthatja a szerveket. 

Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő 

gyermeket. 

Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a 

születendő gyermeket. 

Rákot okozhat. 

Feltehetően rákot okoz. 

Genetikai károsodást okozhat. 

Feltehetően genetikai károsodást okoz. 

Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és 

nehézlégzést okozhat. 

 

 

Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó 

károsodást okoz. 

Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást 

okoz. 
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BEVEZETÉS 

Általános célmeghatározás 

 

Kedves Diákok! 

Nagy kalandra hívunk benneteket a kémia laboratóriumi gyakorlatok során.  

A természet jelenségeit, változásait a természettudományok vizsgálják. 

A kémia a természettudományok közé tartozik. 

A kémia az anyagok összetételével, tulajdonságaival, előállításával és 

felhasználásával foglalkozik. 

A kémia a mindennapi életünk nélkülözhetetlen része. 

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

anyagoknak is újabb tulajdonságait fogod közvetlenül megtapasztalni. 

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

mérgező, melyik veszélyezteti a környezetet. 

Megtanulod, hogyan kell bánni az anyagokkal, hogy se magadat ne 

veszélyeztesd, se a környezetben ne tegyél kárt. 

A gyakorlatok során tanultakat a mindennapi életben is hasznosíthatod. 

 

Témakörök általános ismertetése 

 

1) Ebben a témakörben megvizsgáljuk a fémek és nemfémes elemek 

tulajdonságait, legfontosabb kémiai reakcióit. Megnézzük, milyen 

különbség van a fémek és nemfémes elemek oxidjai között. Tovább 

folytatjuk a kémiai reakciók vizsgálatát. 

2) Ebben a témakörben az élelmiszerek legfontosabb összetevőit vizsgáljuk 

meg. A szénhidrátok, a fehérjék, a zsírok és olajok oldhatóságát, 

legfontosabb tulajdonságait tanulmányozzuk. Ebben a témakörben kerül 

sorra az etil-alkohol és az ecetsav is. 

3) Ebben a témakörben a természetes vizeket vesszük górcső alá. 

Megvizsgáljuk az esővíz összetételét, tulajdonságait, a természetes vizek 

keménységét, megismerkedünk vízlágyítási módszerekkel. Talajminták 

humusztartalmát és pH-ját is megnézzük. 

 



7 
 

Átismételjük a kémiában használatos eszközöket. Írd minden eszköz mellé a 

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

ESZKÖZÖK KÉPEI 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

F 

 

G 

 

H 

 

I 

 

J 
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Q 
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S 

 

T 
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1. TÉMAKÖR: RÉSZECSKÉK SZERKEZETE, TULAJDONSÁGAI ÉS REAKCIÓI 

Ebben a témakörben megvizsgálod a fémek és nemfémes elemek 

tulajdonságait, legfontosabb kémiai reakcióit. Megnézed, milyen különbség van 

a fémek és nemfémes elemek oxidjai között. Tovább folytatod a kémiai 

reakciók vizsgálatát. 

A témakörbe tartozó foglalkozások: 

41. Fémek, nemfémes elemek  

42. Fémek fizikai tulajdonságainak vizsgálata 

43. Fémek kémiai tulajdonságainak vizsgálata 

44. Fémes elemek égése, égéstermékek vizsgálata 

45. Nemfémes elemek égése, égéstermékek vizsgálata 

46. Oxidáció, redukció 

47. Egyesülés, bomlás 
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K7-8.41.KÍSÉRLET: FÉMEK, NEMFÉMES ELEMEK 

Az elemek fizikai és kémiai tulajdonságaik alapján három csoportba sorolhatók: 

fémek, félfémek, nemfémes elemek. A periódusos rendszerben a bórtól az 

asztáciumig húzott „lépcsős” vonal (bór – asztácium vonal) választja el a fémes 

és nemfémes elemeket egymástól. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű, 

védőszemüveg   

Vedd figyelembe a tároló eszközön 

feltüntetett veszélyességi jelzéseket! 

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

periódusos rendszer, kémcső rögzítő 

állvánnyal, óraüveg, mérleg, 

vegyszeres kanál, borszeszégő, 

porcelántál homokkal 

vas, kén, cink, jód, aktív szén, réz, 

alumínium, higany zárt üvegben, 

bróm zárt üvegben, magnézium, 

levegő nitrogénje, nátrium 

petróleum alatt, híg sósav, gyufa 

Kísérlet leírása  

Megvizsgáljuk a következő anyagokat: vas, kén, cink, jód, aktív szén, réz, 

alumínium, higany zárt üvegben, bróm zárt üvegben, magnézium, levegő 

nitrogénje, nátrium petróleum alatt. Tulajdonságaik alapján csoportosítjuk 

aszerint, hogy fémek, vagy nemfémes elemek. A periódusos rendszer 

segítségével megállapítjuk a vegyjelüket és a rendszámukat. Megfigyeljük, 

hogyan változik meg a tulajdonságuk kémiai reakció során. 

Hipotézis: fizikai tulajdonságok alapján a kémiai elemek nagy részénél 

eldönthető, hogy a fémek vagy a nemfémes elemek közé tartoznak. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Vizsgáld meg a következő kémiai elemeket, majd csoportosítsd aszerint, 

hogy fémes vagy nemfémes elemek csoportjába tartozik! 

a) vas, b) kén, c) cink, d) jód, e) aktív szén, f) réz, g) alumínium, h) higany 

zárt üvegben, i) bróm zárt üvegben, j) magnézium, k) levegő nitrogénje, 

l) nátrium petróleum alatt 

Írd a táblázat megfelelő helyére! 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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A periódusos rendszer segítségével ellenőrizd le a megállapításodat! 

Tedd a ceruzád a periódusos rendszerre úgy, hogy az egyik vége az 5-ös 

rendszámú bóron, a másik vége a 84-es rendszámú polóniumon (85-ös számú 

asztáciumon) legyen! 

Hol helyezkednek el a fémek a periódusos rendszerben? 

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

Melyik az a kémiai elem, amely kivételt képez? (Nem a nemfémes 

tulajdonságának megfelelő helyen van.) 

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

vizsgált 

kémiai 

elem 

vegyjele rendszáma 

fém/ 

nemfémes 

elem 

halmaz-

állapota 

vas     

kén     

cink     

jód     

szén     

réz     

alumínium     

higany     

bróm     

magnézium     

nitrogén     

nátrium     

 

2) A periódusos rendszert használva, írd fel a vizsgált kémiai elemek nevét és 

rendszámát a táblázat megfelelő oszlopába! 

3) Írd fel a táblázat megfelelő oszlopába a vizsgált kémiai elemek 

halmazállapotát! 
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Az eddigi tanulmányok és a mostani vizsgálatok alapján tegyél 

megállapításokat! 

A fémek általában  ..............................  halmazállapotúak, kivételt képez a 

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

A nemfémes elemek  ...................... ,   .......................... ,  ........................  , 

halmazállapotban is előfordulhatnak. 

4) Az előző feladatoknál már megfigyelted a kén és a vas tulajdonságait. 

Figyeld meg, hogyan reagálnak egymással! 

Mérjél be 3 g finom vasport és 2 g kénport óraüvegre. Készíts belőlük 

keveréket, amit egy olyan száraz kémcsőbe tegyél, amit állványhoz rögzítettél! 

A kémcsövet kissé ferdén helyezd el! Tegyél alá homokkal teli tálat vagy tálcát! 

Az elrendezésedet mutasd meg a laboratóriumi gyakorlatot vezetőnek! 

Csak a jelenlétében és engedélyével kezd el melegíteni a kémcső alját! A 

reakció beindulása után nem kell tovább melegíteni! 

Mit tapasztalsz? Milyen heves a reakció? 

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

Milyen folyamat ment végbe a vas és a kén között? 

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

Milyen színű reakciótermék keletkezett? 

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

Írd fel a végbemenő folyamat reakcióegyenletét! 

vas + kén = vas-szulfid 

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

A keletkezett termék kis mennyiségére cseppent egy csepp sósavat!  

Mit tapasztalsz? Mi keletkezett? 

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

Hol találkoztál ezzel a szaggal már? 

 ...............................................................................................................  
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K7-8.42.KÍSÉRLET: FÉMEK FIZIKAI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA 

A Földön található elemek nagy része a fémes elemek csoportjába tartozik. 

A fémek hasonló tulajdonságának oka a hasonló atom-, kötés-és rácsszerkezet. 

Sűrűségük alapján megkülönböztetünk könnyűfémeket és nehézfémeket. 

A fémek olvadáspontja és keménysége a fémes kötés erősségétől függ.  

laboratóriumi köpeny  
Vigyázz! A fémek melegítésnél ott is 

melegek, ahol nem éri őket a hő. 

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

zsebtelep, izzó foglalatban, vezetékek 

krokodilcsipesszel, borszeszégő, 

csipesz, óraüveg 

vasszög, alumínium fólia, réz 

forgács, magnézium szalag, higany 

zárt üvegben, cink granulátum, 

arany ékszer, ezüst, kalcium 

Kísérlet leírása  

Megvizsgáljuk a fémek fizikai tulajdonságai közül a színüket, a fényüket, a 

halmazállapotukat, az elektromos és hővezető képességüket. Hipotézis: a 

fémek néhány fizikai tulajdonsága megegyezik. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Vizsgáld meg a következő fémeket! Színüket, halmazállapotukat, fényüket 

rögzítsd a táblázatba! Eddigi tanulmányaid alapján sorold be őket, hogy könnyű 

vagy nehézfémekhez tartoznak.  

Fémek: vasszög, alumínium fólia, réz forgács, magnézium szalag, higany zárt 

üvegben, cink granulátum, arany ékszer, ezüst, kalcium. 

vizsgált 

fém 
színe fénye halmazállapota 

könnyű 

vagy 

nehézfém 

vas     

alumínium     

réz     

magnézium     

higany     

cink     

arany     

ezüst     

kalcium     

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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 2) Vizsgáld meg néhány fém elektromos vezetőképességét! Állíts össze egy 

egyszerű áramkört egy zsebtelepből és egy izzóból!  

 

Mi kell ahhoz, hogy világítson az izzó? 

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

Szakítsd meg az áramkört, majd az alumínium fólia segítségével zárd ismét! 

Mit tapasztalsz? 

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

Ismételd meg a kísérletet magnézium szalaggal és cink granulátummal is! Mit 

tapasztalsz? 

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

Általában mit lehet elmondani a fémek elektromos vezetőképességéről? 

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

3) Vasszöget fogj csipeszbe és kezd el melegíteni a végét! Ne fogd meg! 

Az ujjad óvatosan közelítsd csipesztől indulva a szög lángba tartott végéhez! 

Mit tapasztalsz? Csak a vége lett meleg? 

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

Milyen a fémek hővezető képessége? 

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

Miért kell a fémedényeket edényfogóval levenni a tűzhelyről? 

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

Miért fontos, hogy az edényfogó vagy a konyharuha száraz legyen? A vizes 

ruha jobban vagy rosszabbul vezeti a hőt? 

 ...............................................................................................................  
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K7-8.43.KÍSÉRLET: FÉMEK KÉMIAI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA 

A fémek kémiai tulajdonságai atomjaik vegyértékelektronjainak laza kötéséből 

következnek. A fématomok ezeket az elektronokat könnyen leadják, a 

fématomok ekkor oxidálódnak. Vegyületeikben pozitív töltésű fémionként 

fordulnak elő. Az elektronok felvétele redukció, amelyik anyag leadja, az 

oxidálódik közben. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű, 

védőszemüveg 
       

   

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

kémcső, kémcsőállvány, csipesz 

kalcium, rézforgács, desztillált víz, 

fenolftalein indikátor, alumínium 

por, vaspor, magnézium, híg 

kénsav, rézszulfát-oldat, vasklorid-

oldat, vasszög 

Kísérlet leírása  

Megvizsgáljuk a kalcium és a réz reakcióját vízzel. Megnézzük, hogy a 

magnézium, az alumínium, a vas és a réz közül melyik lép reakcióba a híg 

kénsavval. Megfigyeljük, hogy a rézszulfát-oldatba tett vasszögnél, vagy a 

vasklorid-oldatba tett rézforgácsnál történik-e változás.  

Hipotézis: a fémek egy része reakcióba lép a vízzel, illetve híg kénsavval 

hidrogénfejlődés közben. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Vizsgáld meg a kalcium és réz reakcióját vízzel!  

Tegyél az egyik kémcsőbe kalcium darabkát, a másikba rézforgácsot! Figyeld 

meg a változásokat! Mi történt a 

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

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

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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Cseppents mindkettőre fenolftalein indikátort! 

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

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

Írd fel a kalcium és víz reakciójának egyenletét! 

kalcium + víz = kalcium-hidroxid + hidrogén 

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

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

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

2) Vizsgáld meg a fémek reakcióját híg kénsavval! Tegyél egy-egy kémcsőbe 

magnézium forgácsot, alumínium port, vasport, rézforgácsot! Tölts 

mindegyikre egyharmad kémcsőnyi híg kénsavat! Mit tapasztalsz a  

magnéziumnál:  ........................................................................................  

alumíniumnál:   .........................................................................................  

vasnál:  ....................................................................................................  

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

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

Hogyan tudnád kimutatni?  .........................................................................  

3) Rézszulfát-oldatot tölts kémcsőbe, majd adj hozzá vasszöget! Vasklorid-

oldatot tölts kémcsőbe, majd adj hozzá rézforgácsot! Vizsgáld meg az 

oldatokat! 

Milyen színű a réz-szulfát oldat?  .................................................................  

Milyen színű a vas-klorid oldat?  ..................................................................  

Melyik kémcsőbe tapasztalsz változást?  .......................................................  

Milyen színűvé válik az oldat?  ....................................................................  

Milyen folyamat ment végbe itt?  .................................................................  

Mivel magyarázható, hogy csak az egyik reakció ment végbe? 

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

Miért nem lehet a permetezéshez használt réz-szulfát oldatot vastartályban 

tárolni?  ...................................................................................................  
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K7-8.44.KÍSÉRLET: FÉMES ELEMEK ÉGÉSE, AZ ÉGÉSTERMÉK VIZSGÁLATA 

Fémek a periódusos rendszerben az I. A, II. A és III. A főcsoportban valamint a 

mellékcsoportokban helyezkednek el. Égésük során ionos jellegű fém-oxid 

keletkezik.  

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű, 

védőszemüveg 
  

A magnézium vakító lánggal ég. Ne 

nézz bele, mert szemkárosodást 

okozhat! 

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

óraüveg, csipesz, vasháromláb 

agyagos fémhálóval, borszeszégő, 

cseppentő 

magnézium szalag, fém nátrium, 

desztillált víz, univerzális indikátor, 

gyufa 

Kísérlet leírása  

Megvizsgáljuk a magnézium és a nátrium égését. Megnézzük, hogy a 

keletkezett fém-oxid milyen tulajdonságú. 

Hipotézis: a fémek reakcióba lépnek a levegő oxigénjével. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Fogj csipeszbe magnézium szalagot és tartsd a láng fölé! Amikor 

meggyulladt emeld ki a lángból! Az égésterméket tedd óraüvegre!  

Ne nézz az égő magnéziumba!  

Milyen színű a magnézium eredetileg? 

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

A reakció beindításához mire volt szükség? 

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

Hogyan játszódott le a kémiai reakció? 

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

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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Milyen színű és halmazállapotú az égéstermék? 

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

Írd fel a reakció egyenletét: magnézium + oxigén = magnézium-oxid 

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

Milyen kötés található a magnéziumion és az oxidion között? 

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

Hol használják a mindennapokban a keletkezett vegyületet? 

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

Cseppents néhány csepp desztillált vizet a magnézium-oxidra, majd univerzális 

indikátorral vizsgáld meg a keletkezett vegyület oldatának kémhatását! 

Milyen színű lett az univerzális indikátor? 

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

Milyen kémhatást mutat ez? 

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

2) A következő kísérlet tanári demonstráció lesz. Pontosan figyeld meg a 

jelenséget és rögzítsd a tapasztalatokat! 

Kis darab alaposan megtisztított fémnátriumot agyagos fémhálóra teszünk, 

amely vasháromlábon helyezkedik el. A nátriumot alulról óvatosan melegítjük. 

Milyen színű a nátrium eredetileg? 

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

Miért kell petróleum alatt tárolni? 

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

A reakció beindításához mire volt szükség? 

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

Hogyan játszódott le a kémiai reakció? 

 ...............................................................................................................  
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Milyen színű volt az égő nátrium lángja? 

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

Milyen színű és halmazállapotú az égéstermék? 

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

Írd fel a folyamat reakcióegyenletét (nátrium + oxigén = nátrium-oxid)! 

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

Milyen kötés található a nátriumion és az oxidion között? 

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

Kis mennyiségű nátrium-oxidot óraüvegre teszünk, majd néhány csepp 

desztillált vizet cseppentünk rá. A keletkezett vegyület oldatának kémhatását 

megvizsgáljuk univerzális indikátorral. 

Milyen színű lett az univerzális indikátor? 

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

Milyen kémhatást mutat ez? 

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

Mi keletkezett a nátrium-oxid és víz reakciójakor? 

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

Vizsgáld meg a kalcium-oxid, vas-oxid, alumínium-oxid halmazállapotát! Milyen 

halmazállapotúak ezek a vegyületek? 

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

Általában milyen halmazállapotúak a fémoxidok? 

 ...............................................................................................................  
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K7-8.45.KÍSÉRLET: KOVALENS KÖTÉSŰ VEGYÜLETEK KÉPZŐDÉSE 

A nemfémes elemek a periódusos rendszer IV.A-VII.A főcsoportjában 

találhatók, illetve a hidrogén is ide tartozik. Égésük során kovalens kötésű 

oxidok keletkeznek. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű, 

védőszemüveg 
       

A kénszalag égetését csak nyitott 

ablak mellett, vagy vegyi 

fülkében szabad elvégezni! 

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

gázfelfogó henger, üveglap, égető 

kanál, csipesz, borszeszégő 

aktív szén, kénszalag, desztillált víz, 

univerzális indikátor, gyufa 

Kísérlet leírása  

Megvizsgáljuk, hogy a szén, illetve a kén égésénél milyen tulajdonságú 

égéstermék keletkezik. Hipotézis: a szén és a kén reakcióba lép a levegő 

oxigénjével. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Tegyél aktív szenet égető kanálba! Hevítsd borszeszégő lángjában, majd ha 

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

amelynek az alján desztillált víz van! A gázfelfogó hengerre csúsztass 

üveglapot! Jellemezd a keletkezett oxidot! 

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

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

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

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

desztillált vízzel! Cseppents hozzá univerzális indikátort! Milyen színű lett az 

indikátoros oldat? 

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

Milyen kémhatást jelez ez?  ........................................................................  

Mitől lett ilyen kémhatású az oldat?  ............................................................  

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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Írd fel a szén égésének reakcióegyenletét (szén + oxigén = szén-dioxid)! 

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

2) Fogj csipeszbe egy kis darab kénszalagot! Gyújtsd meg borszeszégő 

lángjában, majd merítsd olyan gázfelfogó hengerbe, amelynek az alján 

desztillált víz van! A gázfelfogó hengerre csúsztass üveglapot! Ezt a kísérletet 

csak nyitott ablak mellett, vagy vegyi fülkében szabad elvégezni! 

Milyen színű lánggal ég a kénszalag? 

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

Jellemezd a keletkezett oxidot! 

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

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

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

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

desztillált vízzel! Cseppents hozzá univerzális indikátort! 

Milyen színű lett az indikátoros oldat? 

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

Milyen kémhatást jelez ez? 

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

Mitől lett ilyen kémhatású az oldat? 

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

Írd fel a kén égésének reakcióegyenletét (kén + oxigén = kén-dioxid)! 

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

A mindennapi életben hol használják ezt a folyamatot? 

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

A hidrogén égését már vizsgáltuk. Milyen vegyület keletkezik a hidrogén égése 

során? 

 ...............................................................................................................  
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K7-8.46.KÍSÉRLET: OXIDÁCIÓ, REDUKCIÓ 

Oxigénnel történő egyesülést oxidációnak, az oxigén leadását redukciónak 

nevezzük. Tágabb értelemben minden olyan folyamatot, amelyben 

elektronleadás történik oxidációnak, amelyben pedig elektronfelvétel 

redukciónak nevezzük. Az elektron leadás és felvétel egy reakcióban játszódik 

le, összetartozik, ezeket a reakciókat redoxireakcióknak nevezzük. 

laboratóriumi köpeny, védőszemüveg   

A magnézium vakító lánggal ég. Ne 

nézz bele, mert szemkárosodást 

okozhat! 

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

gázfelfogó henger fedő üveglappal, 

óraüveg, csipesz, borszeszégő 

magnézium szalag, szén-dioxid, 

gyufa 

Kísérlet leírása  

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

gázfelfogó hengerbe mártjuk.  

Hipotézis: a magnézium vegyületből is el tudja vonni az oxigént. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Fogj csipeszbe magnézium szalagot! Gyújtsd meg borszeszégő segítségével! 

Az égő magnézium szalagot mártsd szén-dioxiddal teli gázfelfogó hengerbe! 

Hogyan ég a magnézium szabad levegőn? 

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

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

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

Milyen színű és halmazállapotú termékek keletkeztek? 

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

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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Milyen kémiai anyagok ezek? 

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

Honnan vette az oxigént a magnézium a gázfelfogó hengerben? 

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

Írd fel a folyamat reakcióegyenletét! 

magnézium + szén-dioxid = magnézium-oxid + szén 

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

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

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

Hogyan nevezzük azokat az anyagokat, amelyek képesek elvonni az oxigént 

más anyagból? 

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

Írj példákat ilyen anyagokra! 

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

Hogyannevezzük azokat az anyagokat, amelyek képesek oxigént átadni a 

reakció során? 

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

Írj példákat ilyen anyagokra! 

 ...............................................................................................................  
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K7-8.47.KÍSÉRLET: EGYESÜLÉS, BOMLÁS 

A kémiai átalakulások mindig kémiai kötések felbomlásával és új kötések 

kialakulásával járnak. A kémiai reakciókat sokféleképpen csoportosíthatjuk. Ha 

a kiindulási anyagok és a termékek száma szerint történik ez, akkor 

egyesülésről és bomlásról beszélünk. Egyesülésnél két (vagy több) anyag 

reakciójával egy új tulajdonságú anyag keletkezik. Bomlásnál a kiindulási 

anyag két vagy több más tulajdonságú és összetételű anyagra esik szét. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű, 

védőszemüveg 

  

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

porcelántál, cseppentő, kémcső, 

kémcsőállvány, Hoffman-féle vízbontó 

készülék áramforrással, borszeszégő 

alumíniumpor, jód, desztillált víz, 

gyújtópálca, gyufa 

Kísérlet leírása  

Megvizsgáljuk az alumínium és a jód egyesülését és a víz bomlási folyamatát. 

Hipotézis: a jód és az alumínium reakcióba lép egymással. A víz elektromos 

áram hatására alkotórészeire bomlik. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Tanári kísérlet. Fülke alatt végezzük! 

Alumíniumport és jódot keverünk össze porcelántálba, majd a közepébe egy kis 

mélyedést készítünk, majd 1-2 csepp desztillált vizet adunk hozzá. 

Figyeld meg a reakciót! 

Milyen szerepet játszott a víz a reakcióban?  

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

Mit tapasztaltál a reakció közben? 

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

Milyen fizikai változás ment végbe a folyamat közben? 

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

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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A reakcióban részt vevő kiindulási anyagok és termékek száma szerint milyen 

kémiai reakció játszódott le? 

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

Írd le a végbement folyamat reakcióegyenletét! 

alumínium + jód = alumínium-jodid 

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

Milyen típusú reakció ment végbe hőtani szempontból? 

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

2) Vizsgáljuk meg a víz bomlását! A bomlás Hoffman-féle vízbontó készülékben 

elektromos áram hatására megy végbe.  

 

A vízbontó készüléket feltöltjük savanyított vízzel, majd egyenáramot kötünk 

rá. 

Figyeld meg, hogy az elektromos áram rákapcsolása után mi történik a 

készülékben? 

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

Milyen arányban fejlődik a két ágában a gáz? 

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

Milyen színűek a fejlődő gázok?  ..................................................................  
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A reakcióban részt vevő kiindulási anyagok és termékek száma szerint milyen 

típusú reakció ment végbe? 

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

Vizsgáljuk meg a fejlődő gázokat! 

Negatív pólusnál fejlődő gázt kémcsőben felfogjuk, majd durranógáz próbát 

végzünk. 

Mit tapasztalsz? 

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

Milyen gáz kimutatására volt ez a reakció alkalmas?  .....................................  

Pozitív pólusnál fejlődő gázt felfogjuk kémcsőbe, majd izzó gyújtópálcát 

teszünk a kémcső szájához. 

Mit tapasztalsz? 

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

Milyen gáz kimutatására alkalmas ez a reakció?  ...........................................  

Melyik gáz fejlődött nagyobb arányban?  ......................................................  

Írd fel a fejlődő gázok térfogatarányát! 

H2 : O2 

 ........  :  .........  

Írd fel a bomlási folyamat egyenletét! 

 víz = hidrogén + oxigén 

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

Saját magától, külső behatás nélkül végbe megy-e ez a folyamat? 

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

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

Mi biztosította a bomlási folyamathoz szükséges energiát? 

 ...............................................................................................................  
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2. TÉMAKÖR: ÉLELMISZEREK FONTOSABB ÖSSZETEVŐI 

Ebben a témakörben az élelmiszerek legfontosabb összetevőit vizsgálod meg. 

A szénhidrátok, a fehérjék, a zsírok és olajok oldhatóságát, legfontosabb 

tulajdonságait tanulmányozod. Itt kerül sorra az etil-alkohol és az ecetsav is. 

A témakörbe tartozó foglalkozások: 

48. Szerves és szervetlen anyagok megkülönböztetése 

49. Szénhidrátok fizikai tulajdonságai 

50. Szénhidrátok kémiai tulajdonságai 

51. Fehérjék vizsgálata (fehérje tartalmú élelmiszerek) 

52. Fehérjék kicsapódása 

53. Zsírok és olajok vizsgálata 

54. Alkoholok a mindennapokban, alkoholok tulajdonságai 

55. Ecetsav tulajdonságai 
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K7-8.48.KÍSÉRLET: SZERVES ÉS SZERVETLEN ANYAGOK MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE 

A kémiai elemekkel és szervetlen vegyületeikkel a szervetlen kémia foglalkozik. 

A szerves vegyületekhez a szénvegyületek tartoznak, kivételt képeznek a szén 

oxidjai, a szénsav, a karbonátok. A szerves vegyületeket csak néhány kémiai 

elem építi fel. A szén mellett a hidrogén, gyakran az oxigén, nitrogén, esetleg a 

kén jelenik meg. A szerves vegyületek száma több millió. Ide tartoznak az 

energiaforrásként és nyersanyagként is használt kőolaj és földgáz alkotórészei, 

az élelmiszerek fő összetevői a szénhidrátok, fehérjék, zsírok és olajok, 

valamint a vitaminok. Ma már az életünkben nélkülözhetetlen műanyagok is a 

szerves vegyületek számát gyarapítják. 

 

laboratóriumi köpeny, védőszemüveg, 

védőkesztyű 

 

 

Vigyázz! A vegyszerek belélegzése 

irritációt okozhat. 

Vigyázz! A benzin, az etil-alkohol, az 

aceton könnyen párolog, gőzeik 

robbanás és tűzveszélyesek! 

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

égetőtál, óraüveg, borszeszégő 

benzin, konyhasó (NaCl), sósav 

(HCl), etil-alkohol, ecetsav, 

ásványvíz, szódabikarbóna 

(NaHCO3), keményítő, aceton, 

szőlőcukor, mészkő (CaCO3), étolaj, 

réz-szulfát (CuSO4), szappan, 

uzsonnás zacskó, szalmiákszesz 

(NH4OH), üveg, hypo, papír, gyufa 

Kísérlet leírása  

Csoportosítjuk az általunk leggyakrabban használt anyagokat aszerint, hogy 

szerves vagy szervetlen vegyületek csoportjába tartoznak-e.  

Kísérletet tervezünk egy szerves vegyület hidrogéntartalmának kimutatására. 

Hipotézis: az ismert anyagok besorolhatók szervetlen vagy szerves vegyületek 

csoportjába. 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Az alább felsorolt anyagokat szemrevételezés után csoportosítsd aszerint, 

hogy szerves vagy szervetlen anyagok csoportjába tartozik az alkotók nagy 

része! 

a.) benzin, b.) konyhasó (NaCl), c.) sósav (HCl), d.) etil-alkohol, e.) ecetsav, 

f.) ásványvíz, g.) szódabikarbóna (NaHCO3), h.) keményítő, i.) aceton, j.) 

szőlőcukor, k.) mészkő (CaCO3), l.) étolaj, m.) réz-szulfát (CuSO4), n.) 

szappan, o.) uzsonnás zacskó, p.) szalmiákszesz (NH4OH), q.) üveg, r.) hypo, 

s.) papír 

Írd a táblázat megfelelő helyére az anyag betűjelét! 

szervetlen anyagok  

szerves anyagok  

Melyek voltak azok az anyagok, amelyeket segítség nélkül, biztosan be tudtál 

sorolni? 

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

Melyik elem segített megállapítani, hogy szervetlen a vegyület? 

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

Mivel azonosítottad a szerves vegyületek esetében? 

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

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

2) A szerves vegyületek a szén mellett legtöbbször hidrogént is tartalmaznak. 

Tervezz kísérletet, amellyel ezt bizonyíthatod! Írd le a kísérlet lépéseit! 

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

 ...............................................................................................................  
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A tervezett kísérlet egyeztetése után, végezd el a kísérletet! Rajzold le az 

általad elvégzett kísérletet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milyen reakció játszódott le? 

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

Mit tapasztaltál? 

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

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

 ...............................................................................................................  
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K7-8.49.KÍSÉRLET: SZÉNHIDRÁTOK FIZIKAI TULAJDONSÁGAI 

Szénhidrátot minden élő sejt tartalmaz, de csak a zöld növények képesek az 

előállítására fotoszintézis folyamatával. A szénhidrát elnevezés arra utal, hogy 

a csoportba tartozó vegyületekben a hidrogén és oxigén aránya olyan, mint a 

vízé. 

Szénhidrátok közé tartozik a szőlőcukor, a répacukor, a keményítő és a cellulóz 

is többek között.  

laboratóriumi köpeny 

Vigyázz! A laboratóriumban található 

cukrok vegyszerek. Megkóstolni tilos 

őket! 

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

kémcső, kémcsőállvány, óraüveg, 

kémcsőfogó, vegyszeres kanál, 

borszeszégő 

szőlőcukor, répacukor, keményítő, 

cellulóz (papírvatta vagy szűrőpapír), 

desztillált víz, gyufa 

Kísérlet leírása  

Megvizsgáljuk a szőlőcukor, a répacukor, a keményítő és a cellulóz fizikai 

tulajdonságait, oldódásukat hideg, illetve meleg vízben.  

Hipotézis: a cukrok oldódnak vízben. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Óraüvegen szőlőcukrot, répacukrot, keményítőt és cellulózt látsz. Vizsgáld 

meg őket! 

Milyen a halmazállapotuk?  .........................................................................  

Milyen a színük?  .......................................................................................  

2) Mind a négy anyagból tegyél egy kis kanálnyit kénycsőbe, majd tölts rá 

desztillált vizet, úgy hogy a kémcső félig legyen! 

Mit tapasztalsz? 

Melyek oldódtak jól vízben?  .......................................................................  

Melyik volt az, amelyik egyáltalán nem oldódott?  .........................................  

Melyik volt az, amelyik rosszul, csak kis mértékben oldódott? 

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

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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3) Melegítsd a keményítőt tartalmazó kémcsövet! Mit tapasztalsz? Változott-e 

az oldhatósága melegítés hatására? 

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

Hol használjuk fel ezt a mindennapi életben? 

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

4) Melegítsd a cellulózt tartalmazó kémcsövet! Mit tapasztalsz? Változott-e az 

oldhatósága a melegítés hatására? 

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

Mit készítenek cellulóz felhasználásával? 

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

Laboratóriumi körülmények között a vegyszerek ízét nem vizsgáljuk, de a 

mindennapokból tudod a szőlőcukor és a répacukor ízét.  

Milyen ízűek?  ...........................................................................................  

Sorolj fel magas cukortartalmú élelmiszereket! 

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

Miért egészségtelen a nagy mennyiségben való fogyasztásuk? 

 ...............................................................................................................  
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K7-8.50.KÍSÉRLET: SZÉNHIDRÁTOK KÉMIAI TULAJDONSÁGAI 

laboratóriumi köpeny, védőszemüveg 

Vigyázz! Melegítés után a kémcső 

még sokáig forró marad! 

Vigyázz! A laboratóriumban található 

cukrok vegyszerek. Megkóstolni tilos 

őket! 

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

kémcső, kémcsőállvány, kémcsőfogó, 

vegyszeres kanál, óraüveg, 

borszeszégő, cseppentő 

répacukor, keményítő, desztillált víz, 

alkoholos jódoldat, burgonya, 

kenyér, müzli, gyufa 

Kísérlet leírása  

Megvizsgáljuk a répacukor és a keményítő bomlását melegítés hatására. 

Megnézzük a keményítő és jód reakcióját, majd ezt a reakciót felhasználjuk a 

keményítő kimutatására különböző élelmiszereknél.  

Hipotézis: a szénhidrátok bomlásakor víz és szén keletkezik. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Kiskanál répacukrot tegyél kémcsőbe és óvatosan kezd melegíteni! Mit 

tapasztalsz? 

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

Hogyan nevezik a keletkezett anyagot?  .......................................................  

Melegítsd tovább a kémcsövet! Milyen változások következnek be? 

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

A kémcső felső falán mi látható?  ................................................................  

A kémcső alján mi maradt vissza?  ..............................................................  

A tapasztalatok alapján milyen kémiai elemeket tartalmazhat a cukor 

molekulája? 

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

Milyen folyamat játszódott le?  ....................................................................  

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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A folyamatot kísérő belső energia megváltozása szempontjából milyen típusú 

ez a reakció? 

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

2) Ismételd meg a kísérletet keményítővel is! Kiskanál keményítőt tegyél 

kémcsőbe és óvatosan kezd melegíteni! Mit tapasztalsz? 

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

Hogyan nevezik a keletkezett anyagot?  .......................................................  

Melegítsd tovább a kémcsövet! Milyen változások következnek be? 

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

A kémcső felső falán mi látható?  ................................................................  

A kémcső alján mi maradt vissza?  ..............................................................  

A tapasztalatok alapján milyen kémiai elemeket tartalmazhat a keményítő  

molekulája?  .............................................................................................  

Milyen folyamat játszódott le?  ....................................................................  

3) Önts egy kémcsőbe 2-3 ujjnyi keményítő-oldatot, cseppents hozzá 1-2 

csepp alkoholos jódoldatot! Mit tapasztalsz? 

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

A keményítő és jód reakciója igen érzékeny reakció. Alkalmas a keményítő 

kimutatására élelmiszerekben is. 

4) Tegyél óraüvegre burgonyaszeletet, kenyér darabkát, müzlit! Cseppents 

mindegyikre alkoholos jódoldatot! Mit tapasztalsz? 

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

Milyen összetevőt jelzett a reakció?  ............................................................  

Sorolj fel magas keményítőtartalmú élelmiszereket! 

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

Miért fogyasztjuk ezeket? 

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

Miért káros a túlzott fogyasztásuk?  .............................................................  
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K7-8.51.KÍSÉRLET: FEHÉRJÉK VIZSGÁLATA (FEHÉRJE TARTALMÚ ÉLELMISZEREK) 

A fehérjék a szervezet felépítése, valamint az életműködés szempontjából 

alapvetően fontos vegyületek. Fehérjéből épül fel az izom, a haj, a köröm, a 

bőr. A fehérjék nagyon érzékeny vegyületek. Melegítésre, nehézfémsók 

hatására kicsapódnak, így alkalmatlanná válnak az élő szervezetben feladataik 

ellátására. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű, 

védőszemüveg 

  

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

kémcső, kémcsőállvány, üvegtölcsér 

tölcsértartó vasállvánnyal, üvegbot, 

főzőpohár, óraüveg 

tojás, túró, tej, gyapjúszál, 

desztillált víz, koncentrált 

salétromsav 

Kísérlet leírása  

Fehérjeoldatot készítünk tojásfehérjéből. Megvizsgálunk néhány fehérje 

tartalmú anyag vízoldhatóságát. Megnézzük a fehérjék kimutatására alkalmas 

xantoprotein-reakciót. 

Hipotézis: a fehérjék egy része oldódik vízben. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Készíts tojásfehérjéből fehérje oldatot!  

Válaszd szét a tojás sárgáját a fehérjétől! A fehérje részhez adj desztillált vizet! 

Kevergetés után szűrd át az oldatot szűrőpapíron! 

Oldódott-e a tojásfehérje vízben? 

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

Vizsgáld meg a szűrőpapírt! Mi maradt vissza rajta? 

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

2) Vizsgáld meg a túró és a gyapjú vízoldhatóságát! 

Tegyél kémcsőbe egy kis darab túrót, másikba egy gyapjúszálat! Tölts rá 

desztillált vizet! 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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Mit tapasztalsz? 

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

3) Tanári kísérlet. Fehérjék kimutatása xantoprotein-reakcióval.  

Tegyünk kémcsövekbe tojásfehérje oldatot, túrót, tejet, gyapjúszálat, majd 

mindegyikhez adjunk tömény salétromsavat! 

Figyeld meg a változást! Mit tapasztalsz? 

Tojásfehérje oldat:  ...................................................................................  

Túró:  ......................................................................................................  

Tej:  ........................................................................................................  

Gyapjúszál:  .............................................................................................  

A kísérlet a fehérjék kimutatására alkalmas. 

Sorolj fel olyan élelmiszereket, amelyek magas fehérjetartalommal 

rendelkeznek! 

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

Nézz utána! 

Keress adatokat, hogy egy 14 éves fiú, illetve lány napi fehérjeszükséglete 

hány gramm! 

Lány:  ......................................................................................................  

Fiú:  ........................................................................................................  
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K7-8.52.KÍSÉRLET: FEHÉRJÉK KICSAPÓDÁSA 

  

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű, 

védőszemüveg 

   

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

kémcső, kémcsőállvány, vegyszeres 

kanál, desztillált vizes flakon, 

kémcsőfogó, borszeszégő 

tojásfehérje-oldat, desztillált víz, 

rézszulfát-oldat, ólomnitrát-oldat, 

nátrium-klorid, gyufa 

Kísérlet leírása  

Megvizsgáljuk, hogy mi történik a fehérje oldattal, ha melegítjük, ha 

reagáltatjuk rézszulfát-oldattal, ólomnitrát-oldattal, nátrium-kloriddal. 

Megvizsgáljuk, hogy melyik folyamat megfordítható és melyik nem. 

Hipotézis: a fehérjék különböző anyagok hatására kicsapódnak. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Tölts kémcsőbe tojásfehérje-oldatot, majd melegítsd! Mit tapasztalsz? 

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

Adj hozzá desztillált vizet! Történt változás? 

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

A háztartásban hol használjuk fel ezt a jelenséget? 

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

Miért hasznos, ha lázas az ember? 

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

Miért mérik folyamatosan a hőmérsékletedet láz esetén? 

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

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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2) Tölts két kémcsőbe tojásfehérje-oldatot, majd az egyikhez adj rézszulfát-

oldatot, a másikhoz ólomnitrát-oldatot! 

Mit tapasztalsz? 

Rézszulfát-oldatnál:  ..................................................................................  

Ólomnitrát-oldatnál:  .................................................................................  

Tölts mindkettőre még desztillált vizet! 

Történt-e változás a víz hatására?  ..............................................................  

3) Tölts kémcsőbe tojásfehérje-oldatot, majd adj hozzá egy kevés konyhasót! 

Mit tapasztalsz? 

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

Tölts a kémcsőbe még desztillált vizet! 

Történt változás víz hatására? 

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

Mi a különbség a réz-szulfát, ólom-nitrát és a konyhasó (NaCl) között? 

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

Melyik okozott maradandó károsodást a fehérjeoldatnál? 

 ...............................................................................................................  
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K7-8.53.KÍSÉRLET: ZSÍROK ÉS OLAJOK VIZSGÁLATA 

A zsírok és olajok a szerves vegyületek csoportjához tartoznak. Apoláris 

molekulák, ezért vízben nem oldódnak. A szervezetben energiaforrásként, 

raktározott tápanyagként jelentősek, de a zsírban oldódó vitaminok miatt is 

nélkülözhetetlenek. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű 

  

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

kémcső, kémcsőállvány, óraüveg, 

vegyszeres kanál 

sertészsír, étolaj, desztillált víz, etil-

alkohol, benzin 

Kísérlet leírása  

Összehasonlítjuk a sertészsírt és az étolajat oldhatóságuk és különböző 

tulajdonságaik alapján. 

Hipotézis: a zsírok és olajok több tulajdonsága is hasonló. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Három kémcsőbe tegyél étolajat, majd az elsőbe desztillált vizet, a 

másodikba etil-alkoholt, a harmadikba benzint! Rázd össze a keverékeket! Várj 

rövid ideig! Mi történt? 

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

Etil-alkoholnál:  .........................................................................................  

Benzinnél:  ...............................................................................................  

Oldhatósági vizsgálat alapján, milyen polaritású molekulák alkotják az étolajat? 

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

2) Ismételd meg a kísérletet sertészsírral is!  

Három kémcsőbe tegyél sertészsírt, majd az elsőbe desztillált vizet, a 

másodikba etil-alkoholt, a harmadikba benzint! Rázd össze a keverékeket! Várj 

rövid ideig! Mi történt? 

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

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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Etil-alkoholnál:  .........................................................................................  

Benzinnél:  ...............................................................................................  

Oldhatósági vizsgálat alapján, milyen polaritású molekulák alkotják a 

sertészsírt? 

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

3) Hasonlítsd össze az étolajat és a sertészsírt a táblázatban megadott 

szempontok alapján! 

 étolaj sertészsír 

Természetes eredetük   

Halmazállapotuk 

(szobahőmérsékleten) 
  

Oldékonyságuk   

Színük   

Szaguk   

 

4) Magyarázd meg, mit jelent, hogy ha sertészsírt olvasztunk, akkor „lágyul”! 

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

Nézz utána! Miért nem szabad teljes zsírmentes diétát folytatni? 

 ...............................................................................................................  
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K7-8.54.KÍSÉRLET: ALKOHOLOK A MINDENNAPOKBAN, TULAJDONSÁGAI 

Alkoholon a mindennapi életben az etil-alkoholt értjük, amely az élvezeti szerek 

csoportjához tartozó szerves vegyület. Az alkohol sejtméreg, rendszeres 

fogyasztása májkárosodást okoz, maradandóan leépíti az idegrendszert, az 

agyat. Az etil-alkohol jó oldószer. Oldja az apoláris molekulákat. A vízzel 

korlátlanul elegyedik. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű        

Vigyázz! Az alkohol égésénél sok hő 

szabadul fel. 

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

kémcső, kémcsőállvány, porcelán 

égetőtál, vegyszeres kanál, óraüveg 

etil-alkohol, denaturált szesz, 

desztillált víz, étolaj, jód, gyufa 

Kísérlet leírása  

Összehasonlítjuk a víz és az etil-alkohol fizikai tulajdonságait. Megnézzük az 

alkohol égését. Megvizsgáljuk az alkoholt, mint oldószert. Hipotézis: az etil-

alkohol jól ég és jó oldószer. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Tölts etil-alkoholt és desztillált vizet egy-egy kémcsőbe! Hasonlítsd össze az 

etil-alkoholt és a vizet, majd töltsd ki a táblázatot! 

tulajdonság etil-alkohol víz 

halmazállapot 

szobahőmérsékleten 
  

szín   

szag   

2) Vizsgáld meg az alkohol égését! Porcelán tálba tegyél kevés etil-alkoholt! 

Gyújtsd meg! Figyeld meg az etil-alkohol égését! 

Hogyan ég?  .............................................................................................  

Milyen színű lánggal ég?  ............................................................................  

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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Tegyél óraüveget a láng fölé! Mit tapasztalsz? 

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

Milyen anyag vált ki az óraüvegen? 

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

Hol használjuk a mindennapi életben az alkohol égését? 

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

Hasonlítsd össze a laboratóriumban használt etil-alkoholt a borszeszégőben 

használt denaturált szesszel! Miben hasonlítanak? 

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

Miben térnek el egymástól? 

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

3) Vizsgáld meg az etil-alkohol oldási tulajdonságát! Tegyél három kémcsőbe 

etil-alkohol! Az elsőhöz adj desztillált vizet, a másodikhoz étolajat, a 

harmadikhoz jódkristályt! 

Mit tapasztalsz? 

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

Étolajnál:  ................................................................................................  

Jódkristálynál:  .........................................................................................  

Hol hasznosítjuk a mindennapokban, hogy az etil-alkohol oldja a zsírokat? 

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

Hogyan nevezzük, és hol használjuk a jód alkoholos oldatát? 

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

Nézz utána! Mennyi idő alatt bontja le az emberi szervezet az alkoholt? 

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

Milyen tényezőktől függ ez a folyamat? 

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



43 
 

K7-8.55.KÍSÉRLET: ECETSAV TULAJDONSÁGAI 

Az ételecet az ecetsav vizes oldata, savas kémhatású. Az ecetsav gyenge 

szerves sav, híg oldata fogyasztható. Ízesítésre, tartósításra, tisztításra 

használjuk a háztartásban. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű, 

védőszemüveg 

  

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

cseppentő kémcső, kémcsőállvány, 

Erlenmeyer lombik, vegyszeres kanál, 

borszeszégő 

ecetsav, desztillált víz, univerzális 

indikátor, metil-vörös indikátor, 

szódabikarbóna (NaHCO3), 

gyújtópálca, gyufa 

Kísérlet leírása  

Megvizsgáljuk az ecetsav fizikai tulajdonságait, kémhatását. Közömbösítjük 

szódabikarbóna hozzáadásával, azonosítjuk a fejlődő gázt. 

Hipotézis: az ecetsav vizes oldata savas kémhatású, reakciókban savként 

viselkedik. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Tölts egy kevés ecetsavat kémcsőbe! Vizsgáld meg! 

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

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

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

Tegyél hozzá desztillált vizet! Mit tapasztalsz? 

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

Cseppents hozzá univerzális indikátort! 

Milyen színű lett az oldat? 

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

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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Milyen kémhatást jelez ez a szín? 

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

Mi okozza ezt a kémhatást? 

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

2) Tölts kevés ecetsavat Erlenmeyer lombikba! Adj hozzá metil-vörös 

indikátort! Milyen színű lett az oldat? 

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

Óvatosan adj hozzá szódabikarbónát! Mit tapasztalsz? 

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

Hogyan változott az oldat színe? 

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

Milyen gáz fejlődött? 

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

Hogyan tudnád azonosítani a fejlődő gázt? 

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

Megbeszélés után, végezd el az fejlődő gáz azonosítását! 

Kísérleted igazolta a sejtésedet a fejlődő gáz kérdésében? 

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

Milyen típusú kémiai folyamat játszódott le? 

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

Otthoni feladat! 

Milyen töménységű ételecetet találtál otthon? 

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

Mire használjátok az ecetsavat a háztartásban? 

 ...............................................................................................................  
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3. TÉMAKÖR: KÉMIA A TERMÉSZETBEN 

Ebben a témakörben a természetes vizek tulajdonságait nézed meg. 

Megvizsgálod az esővíz összetételét, tulajdonságait, a természetes vizek 

keménységét, megismerkedsz vízlágyítási módszerekkel. Megvizsgálsz néhány 

talajmintát is. A témakörbe tartozó foglalkozások: 

56. Esővíz vizsgálata, savas eső 

57. Természetes vizek keménysége 

58. Vízlágyítás 

59. Különböző vizek bepárlása, bepárlási maradék vizsgálata 

60. A talaj humusztartalmának és kémhatásának vizsgálata 

 

K7-8.56.KÍSÉRLET: ESŐVÍZ VIZSGÁLATA, SAVAS ESŐ 

A víz a természetben állandó körforgásban van. A körforgás kezdeti fázisa a 

párolgás. A folyók, a tavak, a tengerek vize folyamatosan párolog, de 

párologtatnak az élőlények is. Majd a könnyű pára felemelkedik, a magasban 

kicsapódik, és felhőket képez. 

A felhőkből csapadék hull alá, ami lehet folyékony (eső) és szilárd (hó, jég) 

halmazállapotú. A csapadékvíz csak a levegőt alkotó gázokat oldja. A levegő 

szennyeződései miatt az esővíz sokszor nagyon szennyezett. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű 

  

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

kémcső, kémcsőállvány, főzőpohár 

esővíz, univerzális indikátor, 

vízkeménységet mérő tesztcsík, 

desztillált víz, nátriumkarbonát-oldat, 

híg ecetsav-oldat, fenolftalein 

indikátor 

Kísérlet leírása  

Megvizsgáljuk az esővizet: fizikai tulajdonságait, kémhatását, oldott só 

tartalmát. Varázspoharakkal kísérletezünk. Hipotézis: az esővíz kevés oldott 

anyagot tartalmaz. 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Szemrevételezéssel vizsgáld meg az esővizet! 

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

Áttetszősége:  ...........................................................................................   

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

Tartalmaz látható szennyeződéseket? 

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

2) Tölts kémcsőbe az esővízből, majd adjál hozzá univerzális indikátort! 

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

Milyen kémhatást jelez ez?  ........................................................................  

Mivel magyarázható ez a kémhatás? 

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

3) Töltsél kémcsőbe esővizet és tesztcsík segítségével mérd meg a 

vízkeménységét! 

Milyen értéket jelez a tesztcsík?  .................................................................  

Mit jelent ez? 

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

Mivel magyarázható, hogy az esővíz lágy víz? 

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

Milyen felhasználást tesz ez lehetővé? 

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

4) Végezz kísérleteket varázspoharakkal! 

Három kisméretű főzőpoharat használunk. Az első öntsél desztillált vizet a 

pohár negyedéig, és adjál hozzá fenolftalein indikátort! A másodikba 

nátriumkarbonát-oldat kerüljön! A harmadikba ugyanannyi ecetsav-oldat, mint 

a nátriumkarbonát-oldat, csak a koncentrációja nagyobb legyen! 



47 
 

Milyen színűek az egyes oldatok? 

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

Milyen sorrendbe kell egymásba önteni az oldatokat, hogy mindig színváltozás 

következzen be? 

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

Végezd el a kísérletet! Milyen színek követték egymást? 

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

Mi a magyarázata az egyes színeknek? 

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

Mi a feltétele, hogy a végén színtelen oldatot kapjunk? 

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

Ismételd meg a kísérletet univerzális indikátor mellett! Milyen színű az 

univerzális indikátor desztillált vízben? 

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

Hogyan változott az oldat színe, amikor a nátriumkarbonát-oldatot töltötted 

hozzá? 

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

Hogyan változott az oldat színe, amikor az egészhez az ecetsav oldatot adtad? 

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

Magyarázd meg a színváltozásokat! 

 ...............................................................................................................  
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K7-8.57.KÍSÉRLET: TERMÉSZETES VIZEK KEMÉNYSÉGE 

A víz kalcium- és magnéziumsó-tartalma okozza a víz keménységét. 

A forralással megszüntethető keménység a változó keménység, amelyet a 

kalcium-hidrogénkarbonát (Ca(HCO3)2) és a magnézium-hidrogénkarbonát 

(Mg(HCO3)2) okozza. A többi oldott Ca- és Mg-vegyületből származik a víz 

állandó keménysége. A változó és állandó keménység összege adja a víz 

összes keménységét. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű 

 

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

kémcső, kémcsőállvány, vegyszeres 

kanál, óraüveg 

desztillált víz, esővíz, csapvíz, 

forrásvíz, szénsavmentes ásványvíz, 

kalciumklorid-oldat, szappanforgács, 

vízkeménységet vizsgáló tesztcsík 

Kísérlet leírása  

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

ásványvíz keménységét tesztcsíkkal. Megnézzük, hogy a különböző 

keménységű víz hogyan befolyásolja a szappan habzását. 

Hipotézis: különböző összetételű vizek keménysége eltérő. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Tegyél egy-egy kémcsőbe desztillált vizet, esővizet, csapvizet, forrásvizet, 

szénsavmentes ásványvizet! Vizsgáld meg tesztcsíkkal a keménységüket! Írd a 

táblázatba a mérés eredményét! 

vizsgált víz 
német keménységi 

fok 
a víz minősége 

desztillált víz   

esővíz   

csapvíz   

forrásvíz   

szénsavmentes 

ásványvíz 
  

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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Értékeléshez segítség: A víz keménysége és minősége közötti összefüggést 

tartalmazza a táblázat. 

A víz keménysége német 

keménységi fokokban 
A víz minősége 

o - 4 igen lágy 

4 - 8 lágy 

8 - 12 közepesen kemény 

12 -18 kemény 

18 -30 nagyon kemény 

2) Tegyél egy-egy kémcsőbe desztillált vizet, esővizet, csapvizet, kalcium-

klorid oldatot! Adjál mindegyikhez közel azonos mennyiségű szappanforgácsot! 

Rázd össze alaposan a kémcső tartalmát! Mit tapasztalsz? 

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

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

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

Kalcium-klorid oldatnál:  ............................................................................  

Melyiknél keletkezett a legnagyobb hab?  .....................................................  

Melyik habzott legkevésbé?  .......................................................................  

Mi történt a szappannal a kalcium-klorid oldatban? 

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

Hol kell ezt a jelenséget figyelembe venni a háztartásban? 

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

Miért érdemes gőzöléshez a vasalóba ioncserélt vizet tenni? 

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

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

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

Nézz utána! Lakóhelyeden milyen kemény a csapvíz? 

 ...............................................................................................................  
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K7-8.58.KÍSÉRLET: VÍZLÁGYÍTÁS 

A túl kemény víz nem alkalmas sem fogyasztásra, sem főzésre vagy mosásra, 

károsítja a háztartási és ipari berendezéseket. A vízkeménységet okozó ionok 

eltávolítását vízlágyításnak nevezzük. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű 

 

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

főzőpohár, vegyszeres kanál, 

üvegtölcsér tölcsértartó állvánnyal, 

üvegbot 

desztillált víz, mosószóda 

(Na2CO3), trisó (Na3PO4), 

szűrőpapír, vízkeménységet vizsgáló 

tesztcsík sósav, kalcium-klorid 

Kísérlet leírása  

Keményvizet készítünk kalcium-klorid segítségével, majd mosószóda és trisó 

alkalmazásával meglágyítjuk azt. 

Hipotézis: jól megválasztott vegyszerrel csökkenthető a víz keménysége. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Készíts kemény vizet! Főzőpohárba tölts 100 cm3 desztillált vizet, majd adj 

hozzá két vegyszeres kanálnyi kalcium-kloridot! Kevergesd az oldatot addig, 

míg fel nem oldódik a beletett só! 

Milyen kötés található a kalcium-kloridban? 

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

Melyik összetevője okozza a természetes vizek keménységét? 

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

2) Töltsd át az oldatod felét egy másik főzőpohárba! Az oldat egyik feléhez 

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

(Na3PO4)! Mit tapasztalsz? 

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

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

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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Milyen vegyületek váltak ki csapadékként az egyes esetekben? 

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

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

Miért váltak ki ezek a vegyületek az oldatból? 

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

3) Szűrd le külön-külön mindkét oldatot! Milyen színű anyag maradt a 

szűrőpapíron? 

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

4) Vizsgáld meg mindkét szűrlet vízkeménységét! A szűrletbe merítsd a 

vízkeménységet vizsgáló tesztcsíkot! 

Mit tapasztalsz? 

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

Mi történt az eredeti oldatban lévő kalciumionnal? 

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

Hogyan nevezzük ezt a folyamatot? 

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

Sorolj fel más módokat is, melyek alkalmasak a vízlágyításra! 

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

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

Miért van szükség a vízlágyításra? 

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

A háztartásban hogyan valósítjuk ezt meg? 

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

Nézz utána! Miért káros a természetes vizekre a trisó alkalmazása? 

 ...............................................................................................................  
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K7-8.59.KÍSÉRLET: KÜLÖNBÖZŐ VIZEK BEPÁRLÁSA, BEPÁRLÁSI MARADÉK VIZSGÁLATA 

 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű, 

védőszemüveg 
  

Vigyázz! A főzőpohár és a 

vasháromláb sokáig forró marad a 

melegítés befejezése után is! 

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

főzőpohár és agyagos fémháló 

vasháromlábon, borszeszégő, mérleg 

csapvíz, forrásvíz, ásványvíz, sósav, 

gyufa 

Kísérlet leírása  

Három vízmintánál: csapvíznél, forrásvíznél és ásványvíznél megnézzük, hogy 

a víz elforralása után mennyi szárazanyag marad vissza. Sósavval megnézzük, 

hogy tartalmaz-e karbonátot a bepárlási maradék. 

Hipotézis: különböző természetes vizek szárazanyagtartalma eltérő lehet, de 

mindegyik tartalmaz karbonátot. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

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

1. vízminta: csapvíz 

2. vízminta: forrásvíz 

3. vízminta: ásványvíz 

Írd fel, honnan származik a forrásvíz! 

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

Írd fel, milyen ásványvizet vizsgálsz! 

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

Számozz meg három főzőpoharat! Mindegyiket mérd meg mérleggel és írd a 

tömegét a táblázat első sorába! 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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Az első főzőpohárba mérj be 100 gramm csapvizet, a másodikba 100 gramm 

forrásvizet, a harmadikba 100 gramm ásványvizet! 

Tedd az első főzőpoharat vasháromlábra helyezett agyagos fémhálóra! Kezd 

borszeszégővel melegíteni! Addig folytasd 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? 

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

Várd meg, míg lehűl a főzőpohár! 

Ha lehűlt a főzőpohár, mérd meg a tömegét! Írd a táblázat 3. sorába az 

eredményt! Számold ki, hogy mennyi oldott só volt a csapvízben! Írd 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) Ismételd meg a kísérletet a másik kettő vízmintával is! Azok eredményét is 

rögzítsd a táblázat megfelelő helyére! 

Melyik vízmintánál volt a legtöbb bepárlási maradék? 

 ...............................................................................................................  
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Mit tartalmazhat a bepárlási maradék? 

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

3) Vizsgáld meg a bepárlási maradékot! Mindegyikhez adjál híg sósavat! 

Mit tapasztalsz? 

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

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

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

Milyen vegyület kimutatására alkalmas ez a kísérlet? 

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

Melyik vízmintát javasolnád iváshoz? Miért? 

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

Mosogatásra, mosásra melyik vízmintát javasolod? Miért? 

 ...............................................................................................................  
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K7-8.60.KÍSÉRLET: TALAJ HUMUSZTARTALMÁNAK ÉS KÉMHATÁSÁNAK VIZSGÁLATA 

A talaj termékenységét a benne található humusz mennyisége és minősége 

határozza meg. Minél sötétebb a talaj, annál nagyobb a humusztartalma. 

A humusz a talaj szerves anyag tartalmának egy része, befolyásolja a 

talaj hőgazdálkodását, vízmegkötő képességét, tápanyagtartalmát. A talaj pH 

értékét a mésztartalma szabályozza.  

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű   

Vigyázz! Az ammónium-hidroxid még 

híg oldatban is irritáló lehet. 

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

főzőpohár, üvegbot, Erlenmeyer 

lombik, kémcső, kémcsőállvány, 

műanyag vonalzó 

talajminta, 2 %-os ammónium-

hidroxid oldat, desztillált víz, 

univerzális indikátorpapír 

Kísérlet leírása  

Megvizsgáljuk különböző talajok humusz tartalmát és pH értékét. Megnézzük, 

hogy ezeknek az értékeknek milyen jelentősége van a növényeknél.  

Hipotézis: más helyről származó talajminták humusztartalma és kémhatása 

eltérő lehet. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Vizsgáld meg a talajmintád humusztartalmát! 

Hosszúkás nagyméretű főzőpohárba a talajmintából tegyél 2 cm magasságig, 

majd önts rá annyi ammónium-hidroxid oldatot, hogy az oszlop magassága 10 

cm legyen! Jól keverd össze, majd hagyd, hogy a szilárd fázis elváljon! 

Hogyan néz ki a keveréked? 

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

Vonalzó segítségével mérd le a sötét színű réteget milliméter pontossággal! 

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

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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Milyen típusú talajt vizsgáltál? 

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

Mekkora a humusztartalma, ha tudod, hogy 1 mm 1 % humusznak felel meg? 

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

Minősítsd az általad vizsgált földet humusztartalom alapján! 

Szükséges információk: 1-2% alacsony humusz tartalom, 3% felett megfelelő, 

5-7 % optimális, 7 % felett kiváló. 

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

A csoportok által vizsgált talajminták közül melyiknek volt a legmagasabb 

humusztartalma? Mennyi volt? 

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

Mire javasolják annak a felhasználását? 

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

2) Vizsgáld meg a kapott talaj kémhatását! 

Erlenmeyer lombikba tegyél egy vegyszeres kanál talajmintát, majd tölts rá kb. 

30 cm3 desztillált vizet! Keverd össze! 

Hagyd pár percig ülepedni! Hogyan néz ki a keveréked? 

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

A talaj feletti tiszta folyadékrészből tölts át egyharmad kémcsőnyit! 

Vizsgáld meg a kémhatását univerzális indikátor papírral! Most olyant használj, 

amely 4-8 közötti pH-tartományban mér! 

Milyen értéket kaptál?  ...............................................................................  

Milyen kémhatást jelent ez?  .......................................................................  

A csoportok által vizsgált talajminták közül melyiknél tapasztaltatok 

legnagyobb értéket? Mennyit? 

 ...............................................................................................................  
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A csoportok által vizsgált talajminták közül melyiknél tapasztaltatok legkisebb 

értéket? Mennyit? 

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

Hasznos információk: 

 Ha sok meszet tartalmaz a talaj, akkor lúgos kémhatású: pH> 7,5.  

 Kevés mész esetén savas. Ilyenkor a pH érték 4,0-6,5 közötti. 

 A talaj tápanyag szolgáltató képességét alapvetően a talaj kémhatása 

határozza meg. 

Vizsgáld meg a következő ábrákat és válaszolj a kérdésekre! 

Forrás: http://kertlap.hu/talajok-ph-erteke/ 

 

Az általad vizsgált talajnál felléphet-e valamilyen létfontosságú elem hiánya? 

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

Az általad vizsgált talaj pH értéke milyen növény termesztésének kedvez? 

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

Nézz utána! Melyek azok a dísznövények, amelyek a meszes talajt kedvelik? 

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

Melyek azok a dísznövények, amelyek a savanyú talajt kedvelik? 

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

 

http://kertlap.hu/talajok-ph-erteke/


58 
 

FOGALOMTÁR 

Atom: semleges kémiai részecske, amely egy atommagból és elektronburokból 

épül fel.  

Bázis: proton felvételre képes anyag. 

Diffúzió: a részecskék hőmozgásából adódó spontán keveredése. 

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. 

Fotoszintézis: a zöld növények szénhidrátépítő folyamata. 

Heterogén rendszer: az alkotó részecskék szétválnak, belső határfelület 

jelenik meg. 

Homogén rendszer: az anyag egyenletes eloszlású, nem látható belső 

határfelület.  

Indikátor: kémiai jelzőanyag, az anyagok kémhatását mutatja. 

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

hogy közben önmaga a reakció közben maradandóan nem változik meg.  

Kémiai változás: azok a változások, amelyekben az anyag összetétele 

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

kiinduló anyag tulajdonságaitól, új szerkezetű és új összetételű anyagok 

keletkeznek. 

Molekula: kovalens kötéssel vagy kötésekkel összekapcsolódott atomokból áll. 

Oldat: összetett anyag, amely legalább két anyagból, oldószerből és oldott 

anyagból áll. 
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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. 

Vízlágyítás: a vízkeménységet okozó ionok eltávolítása. 
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