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MUNKA-ÉS BALESETVÉDELMI, TŰZVÉDELMI 

SZABÁLYOK 

 

 A szabályokat a labor első használatakor mindenkinek meg kell ismernie, ezek 

tudomásulvételét aláírásával kell igazolnia! 

 A szabályok megszegéséből származó balesetekért az illető személyt terheli a 

felelősség! 

  A laborban csak szaktanári engedéllyel lehet tartózkodni és dolgozni! 

 A laborba táskát, kabátot bevinni tilos! 

 A laborban enni, inni szigorúan tilos! 

 Hosszú hajúak hajukat összefogva dolgozhatnak csak a laborban! 

 A laborban a védőköpeny használata minden esetben kötelező!  Ha feladat indokolja, a 

további védőfelszerelések (védőszemüveg, gumikesztyű) használata is kötelező! 

 Az eszközöket, berendezéseket csak rendeltetésszerűen, tanári engedéllyel és csak az 

adott mérési paraméterekre beállítva lehet használni! 

 A kísérlet megkezdése előtt a tanulónak ellenőriznie kell a kiadott feladatlap alapján, 

hogy a tálcáján minden eszköz, anyag, vegyszer megtalálható. A kiadott eszköz 

sérülése, vagy hiánya esetén jelezni kell a szaktanárnak vagy a laboránsnak! 

 A kísérlet megkezdése előtt figyelmesen el kell olvasni a kísérlet leírását! A kiadott 

vegyszereket és eszközöket a leírt módon szabad felhasználni! 

 Vegyszerekhez kézzel hozzányúlni szigorúan tilos! 
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 Az előkészített eszközök és a munkaasztalon lévő csapokhoz csak a tanár 

engedélyével szabad hozzányúlni! 

 A kémcsőbe tett anyagokat óvatosan, a kémcső állandó mozgatása közben kell 

melegíteni! A kémcső nyílását nem szabad magatok és társaitok felé fordítani! 

 Vegyszer szagának vizsgálatakor kezetekkel legyezzétek magatok felé a gázt! 

 Ha bőrünkre sav vagy maróhatású folyadék ömlik, előbb száraz ruhával azonnal 

töröljük le, majd bő vízzel mossuk le! 

 Elektromos vezetékhez, kapcsolóhoz vizes kézzel nyúlni tilos! 

 Az áramkörök feszültségmentes állapotban kerüljenek összeállításra! Csak a tanár 

ellenőrzése és engedélye után szabad rákötni a feszültségforrásra! 

 Elektromos berendezéseket csak hibátlan, sérülésmentes állapotban szabad használni! 

 Elektromos tüzet csak annak oltására alkalmas tűzoltó berendezéssel szabad oltani! 

 Nyílt láng, elektromos áram, lézer alkalmazása esetén fokozott figyelmet kell fordítani 

a haj, a kéz és a szem védelmére. 

 Égő gyufát, gyújtópálcát a szemetesbe dobni tilos! 

 A gázégőket begyújtani csak a szaktanár engedélyével lehet! 

 A gázégőt előírásnak megfelelően használjuk! 

 Aki nem tervezett tüzet észlel, köteles szólni a tanárnak! 

 Ha bármilyen baleset történik, azonnal jelentsétek tanárotoknak! 

 A tanóra végén rendet kell rakni a munkaasztalon a szaktanár, illetve a laboráns 

irányításával! 
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BEVEZETÉS 

 

A szakkör elsődleges feladata- főleg alsóbb évfolyamokon - az érdeklődés felkeltése a kémia 

iránt, a természettudatos gondolkodás kialakítása, ok-okozati viszony megfigyeltetése. Ebben 

kiváló segítséget nyújtanak az érdekes, színes, látványos kísérletek, IKT eszközök. A tanulók 

érdeklődését először valószínűleg a durranások, „robbantások”, szemfényvesztések keltik fel. 

Később maguk is szeretnék elvégezni a kísérleteket, ezáltal jobban figyelnek a kísérlet 

folyamatára. Szerencsés esetben felkelthetjük az érdeklődésüket arra is, hogy 

elgondolkozzanak, miért történnek meg a reakciók, mi a tudományos magyarázata az egyes 

folyamatoknak Időt kell szánni a fegyelmezett magatartási formák elsajátítására, 

laboratóriumi rendszabályok megismerésére, valamint a laboratóriumi eszközök helyes 

használatára. Lehetőséget kell adni, hogy a tanulók is minél több kísérletet elvégezhessenek, 

illetve részesei lehessenek az egyes részfolyamatoknak. 

A tanár feladata, hogy olyan tematikát állítson össze, hogy az érdekes legyen, ugyanakkor ne 

váljon öncélúvá, azaz lehessen belőle tanulni, érthető legyen, kapcsolódjon a 

mindennapokhoz, de ne legyen száraz, túl tudományos, főleg hogy a tanulók a kémiával 

találkoznak a legkésőbb a tanulmányaik során, így előzetes tudásuk még nem túl mély. 

Előnyös, ha tantárgyi koordinációt valósítunk meg, komplex módon elemzünk egy adott 

témát. A humán beállítottságú tanulók figyelmét is felkelthetjük, ha történelmi, irodalmi, 

művészeti példákon keresztül közelítjük meg a kémiát.  

A szakkört nyolc kilencven perces egységben képzelem el, havi gyakorisággal. Ezáltal elég 

idő lesz egy adott téma komplex megismerésére: kísérletekre (tanári, ill. tanulói), 

magyarázatokra, koordinációra, és az otthoni feladatokra, az elmélyítésre, az előkészítésre. 
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Szakköri tematika 

 

1. Prométheusz ajándéka vagy átka? (égés, tűzgyújtás, tűzoltás, vízből tűz) 

2. Nem ússzuk meg szárazon! (a víz alkotórészei, halmazállapota, katalizátor, tűzből 

víz) 

3. Színes kísérletek (közlekedési jelzőlámpa, színes italok, „sör és bor” készítése) 

4. Titkosírás, avagy a különleges tinták (sav-bázis reakciók, indikátorok, jellemző 

színreakciók, komplexek…) 

5. Kaméleon és más állatok (színváltós kísérletek, „feketekígyó”,”homoki vipera”, 

ugató kutya…) 

6. A szürke ötven árnyalata (a fémek jellemzése, reakciójuk vízzel, ötvözetek) 

7. Valami kell még (hidrogén-peroxid bomlása, alumínium és jód reakciója, 

kockacukor égése) 

8. Vulkánok modellezése, avagy tűzijáték a javából  
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1. Foglalkozás 

 

Az óra száma: 1-2. 

 

Az óra címe: Prométheusz ajándéka vagy átka? 

Tananyag: Az égés fajtái (gyors, lassú), feltételei (éghető anyag, oxigén, gyulladási 

hőmérséklet), tűzgyújtás, tűzoltás 

 

Koordináció: Történelem – Prométheusz. Irodalom: tűz, mint forradalmi jelkép (Ady: A tűz 

csiholója). Technika fegyverek kovácsolása, technikai haladás. Biológia – állatok, emberek 

légzése, égés során keletkezett gázok élettani hatása, 

Nevelési cél: Környezettudatosságra való nevelés, a tűzgyújtás szabályainak betartása, a 

természet védelme.  

Védekezés a tűz ellen, a tűzoltás. 

 

Kísérletek: 

1.  alkohol, víz, ecet égése 

2.  magnézium, alumínium faszén égése – gyors égés (láng, izzás) 

3.  az égés feltételeinek szemléltetése (három feltétel közül egyet megszüntetünk, az égés 

elmarad), nátrium, fehérfoszfor tárolása 

4. tűzgyújtás gyufa nélkül 

5. „az égő csipkebokor” (víz és alkohol elegyébe papírt mártva, a papír lángol, de nem ég  
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2. Foglalkozás 

 

Az óra száma: 3-4. 

 

Az óra címe: Nem ússzuk meg szárazon! 

Tananyag: A víz alkotórészei (hidrogén, oxigén), vízbontás, a víz halmazállapotai, víz-jég 

sűrűsége, térfogata, természetes vizek, víz, mint vegyület 

 

Koordináció: Történelem: Noé és az özönvíz, ókori kultúrák kialakulása. Irodalom: A víz 

szerepe az irodalomban (Föltámadott a tenger, A néhai bárány, A Tisza, A Dunánál).  

 

Film: Waterworld. Földrajz: A víz kőzetalkotó munkája, folyók tengerek, tavak, édes és sós 

vizek. Technika: hidak szerkezete, dunai hidak. Biológia: a víz élettani hatása, vízi élőlények, 

vizek védelme, szennyvizek. 

Nevelési cél: A természeti értékek, kincsek védelme, tudatos vízhasználat, újrahasznosítás. 

 

Kísérletek:  

1. vízbontás 

2. csapvíz és desztillált víz bepárlása 

3. tűzgyújtás jéggel 

4. a víz, mint oldószer 

5. természetes vizek kémiai vizsgálata 
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3. Foglalkozás 

 

Az óra száma: 5-6. 

 

Az óra címe: Színes kísérletek 

Tananyag: ammónia szökőkút előállítása, sav- bázis reakciók, indikátorok, fémek lángfestése 

 

Koordináció: Fizika: A szökőkút elvi működése, fénytan, hullámhossz. Építészet: Látványos 

szökőkutak. Biológia: természetes indikátorok. Rajz: A színek és a színkeverés.  

Nevelési cél: A természeti jelenségek megfigyelése, értelmezése, a tudás alkalmazása a 

mindennapokban (pH függő növények, otthoni szökőkutak készítése nyomáskülönbség 

alapján) 

 

Kísérletek:  

1. ammónia szökőkút 

2. „bor és sör” készítés vízből pH változtatással 

3. „vörösbor-varázslat” 

4. fémek lángfestése 
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4. Foglalkozás 

 

Az óra száma: 7-8. 

 

Az óra címe: Titkosírás, avagy a különleges tinták 

Tananyag: Jellemző színváltozással járó reakciók, sav-bázis reakciók, keményítő kimutatása, 

kristályvízzel rendelkező anyagok hevítése, komplexképzés 

 

Koordináció: Irodalom: Detektívregények, Sherlock Holmes, Harry Potter. Biológia: 

természetes indikátorok, gyümölcsök érése színváltozással jár, közömbösítési folyamatok.  

Nevelési cél: Érdeklődés felkeltése, a természet megfigyelése, tapasztalások alkalmazása 

 

Kísérletek:  

1. burgonyával (jódoldattal kékül) 

2. nátrium-hidroxiddal (kimutatás fenolftaleinnel) 

3. kurkumával (lúgos közegben megbarnul) 

4. kobalt-klorid-oldattal (melegítés hatására kék színű lesz) 

5. réz-szulfát-oldattal (száradás után tömény ammóniaoldat hatására kék színű 

komplex képződik) 
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5. Foglalkozás 

 

Az óra száma: 9-10. 

 

Az óra címe: Kaméleon és más állatok 

Tananyag: Állatokról elnevezett kísérletek gyűjteménye. Hőbomlás során keletkező gázok, 

az égésterméket felfújják, látszatra megdöntik a tömegmegmaradás-törvényét 

(fekete kígyó, fáraó kígyója). Glükóz oxidálása lúgos közegben (lila, kék, zöld, 

sárga, színtelen színek váltakozása) - kémiai kaméleon. Szén-diszulfidos foszfor 

párolgás hatására ugató kutya hangját utánozza. 

 

Nevelési cél: A természettudományok iránti érdeklődés felkeltése. 

 

Kísérletek:  

1. fekete kígyó: porcukor és szódabikarbóna keverékét alkohol segítségével golyó 

alakúvá formáljuk, majd meggyújtjuk 

2. fáraó kígyója, avagy a homoki vipera: higany (II)-rodanid pasztilla melegítése 

3. kaméleon: glükóz oxidálása lúgos közegben 

4. ugató kutya: párolgó foszforos széndiszulfid 
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6. Foglalkozás 

 

Az óra száma: 11-12. 

 

Az óra címe: A szürke ötven árnyalata 

Tananyag: A fémek jellemzése, reakcióik, előfordulásuk, felhasználásuk, vegyületeik, 

ötvözeteik 

 

Koordináció: Fizika: a fémek fizikai jellemzőik, megmunkálásuk. Technika: A fémek 

felhasználása, gyakorlati jelentőségük. Földrajz: fémásványok, ércek előfordulása. 

Történelem: Fémekről elnevezett korok, fémek társadalomra gyakorolt hatása, a pénzek, 

fegyverek készítése. Irodalom: Mesék, melyekben fémek szerepelnek (arany, ezüst). Biológia: 

Fémek élettani hatása. Művészet: Fémből készült alkotások 

 

Kísérletek:  

1. cink és kénpor reakciója 

2. nátrium, kálium reakciója vízzel 

3. Szaturnusz fája (ólom-acetát és cink reakciója) 

4. alkimisták próbálkozása (rézlemez és cink-klorid reakciója – ötvözet készítése) 
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7. Foglalkozás 

 

Az óra száma: 13-14.  

 

Az óra címe: Valami kell még 

Tananyag: Katalizátor szerepe a kémiai reakciókban 

 

Koordináció: Biológia: Biokatalizátorok, Vegyipar fontos eszköze a különböző anyagok 

előállításánál (vanádiun-pentoxid kénsavgyártásnál), viszont nem mindig jó a 

jelenlétük (a füstszemcsék katalizálják a nitrogén és oxigén egyesülését) 

 

Kísérletek:  

1. hidrogén-peroxid bomlása barnakő hatására, kálium-permanganát hatására 

2. az elefánt „fogkrémje” (hidrogén peroxid bomlás kálium-jodid hatására+habképző 

anyag) 

3. alumínium és jód reakciója 

4. kockacukor égése hamu hatására 
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8. Foglalkozás 

 

Az óra száma: 15-16. 

 

Az óra címe: Vulkánok modellezése, avagy tűzijáték a javából 

Tananyag: Szikrázó, heves tűztüneménnyel járó kémiai folyamatok előállítása, vulkán 

kitörésének modellezése. 

 

Koordináció: Földrajz: Működő és szunnyadó vulkánok a világban. Hatása az élőlényekre, a 

társadalomra. 

 

Kísérletek:  

1. szódabikarbóna és ecet reakciója 

2. kálium-permanganát és glicerin reakciója 

3. ammónium-dikromát hevítése 

4. szikraeső (króm (III)-oxid fúvása ammóniás gáztérbe) 
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Szakköri tanári segédlet 

 

Kémia 

 

7-8. évfolyam 

 

2015. 

 

 Összeállította: 

 Tóthné Tamás Ildikó 
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MUNKA-ÉS BALESETVÉDELMI, TŰZVÉDELMI 

SZABÁLYOK 

 

 A szabályokat a labor első használatakor mindenkinek meg kell ismernie, ezek 

tudomásulvételét aláírásával kell igazolnia! 

 A szabályok megszegéséből származó balesetekért az illető személyt terheli a 

felelősség! 

  A laborban csak szaktanári engedéllyel lehet tartózkodni és dolgozni! 

 A laborba táskát, kabátot bevinni tilos! 

 A laborban enni, inni szigorúan tilos! 

 Hosszú hajúak hajukat összefogva dolgozhatnak csak a laborban! 

 A laborban a védőköpeny használata minden esetben kötelező!  Ha feladat indokolja, a 

további védőfelszerelések (védőszemüveg, gumikesztyű) használata is kötelező! 

 Az eszközöket, berendezéseket csak rendeltetésszerűen, tanári engedéllyel és csak az 

adott mérési paraméterekre beállítva lehet használni! 

 A kísérlet megkezdése előtt a tanulónak ellenőriznie kell a kiadott feladatlap alapján, 

hogy a tálcáján minden eszköz, anyag, vegyszer megtalálható. A kiadott eszköz 

sérülése, vagy hiánya esetén jelezni kell a szaktanárnak vagy a laboránsnak! 

 A kísérlet megkezdése előtt figyelmesen el kell olvasni a kísérlet leírását! A kiadott 

vegyszereket és eszközöket a leírt módon szabad felhasználni! 

 Vegyszerekhez kézzel hozzányúlni szigorúan tilos! 

 Az előkészített eszközök és a munkaasztalon lévő csapokhoz csak a tanár 

engedélyével szabad hozzányúlni! 

 A kémcsőbe tett anyagokat óvatosan, a kémcső állandó mozgatása közben kell 

melegíteni! A kémcső nyílását nem szabad magatok és társaitok felé fordítani! 

 Vegyszer szagának vizsgálatakor kezetekkel legyezzétek magatok felé a gázt! 
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 Ha bőrünkre sav vagy maróhatású folyadék ömlik, előbb száraz ruhával azonnal 

töröljük le, majd bő vízzel mossuk le! 

 Elektromos vezetékhez, kapcsolóhoz vizes kézzel nyúlni tilos! 

 Az áramkörök feszültségmentes állapotban kerüljenek összeállításra! Csak a tanár 

ellenőrzése és engedélye után szabad rákötni a feszültségforrásra! 

 Elektromos berendezéseket csak hibátlan, sérülésmentes állapotban szabad használni! 

 Elektromos tüzet csak annak oltására alkalmas tűzoltó berendezéssel szabad oltani! 

 Nyílt láng, elektromos áram, lézer alkalmazása esetén fokozott figyelmet kell fordítani 

a haj, a kéz és a szem védelmére. 

 Égő gyufát, gyújtópálcát a szemetesbe dobni tilos! 

 A gázégőket begyújtani csak a szaktanár engedélyével lehet! 

 A gázégőt előírásnak megfelelően használjuk! 

 Aki nem tervezett tüzet észlel, köteles szólni a tanárnak! 

 Ha bármilyen baleset történik, azonnal jelentsétek tanárotoknak! 

 A tanóra végén rendet kell rakni a munkaasztalon a szaktanár, illetve a laboráns 

irányításával! 

 

  

http://www.ozdijag.hu/
http://www.ozdijag.hu/


20 

 

 

 

TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0055 
„A természettudományos oktatás megújítása és laboratórium 

kialakítása az ózdi BAZ Megyei József Attila Gimnázium, 
Szakképző Iskola és Kollégiumban” 

 
Ózdi József Attila Gimnázium, Szakközépiskola és 

Kollégium  
Cím: 3600 Ózd, Bem út 14.  

www.ozdijag.hu  
www.szechenyi2020.hu 

 
 

 
 
 

TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0055 
„A természettudományos oktatás megújítása és laboratórium 

kialakítása az ózdi BAZ Megyei József Attila Gimnázium, 
Szakképző Iskola és Kollégiumban” 

 
Ózdi József Attila Gimnázium, Szakközépiskola és 

Kollégium  
Cím: 3600 Ózd, Bem út 14.  

www.ozdijag.hu  
www.szechenyi2020.hu 

1-2. ÓRA PROMÉTHEUSZ AJÁNDÉKA VAGY ÁTKA?  

 

GONDOLATÉBRESZTŐ:  

 

Prométheusz, görög isten ellopja a tüzet, megajándékozva az embereket a technikai 

haladással. Az emberek sokszor maguk ellen fordították: lángjában halált okozó fegyvereket 

kovácsoltak, és más „civilizációs” ártalmakat okoztak. Zeusz azzal büntette a lázadó 

Prométheuszt, hogy egy sziklához láncolta, és egy hatalmas sast küldött rá, amely éles 

csőrével mindennap kivájta a máját.  

 

Prométheusz ellopja a tüzet 

 

Az állatokat és az embert is megbabonázza a tűz látványa, az ősember is felismerte a tűz 

értékét. Az égési folyamatok nélkülözhetetlen szerepet töltenek be életünkben. Az égés az 

egyik legfontosabb kémiai kölcsönhatás. Ugyanakkor felelőtlen használata, mind a természet, 

mind a társadalom számára ártalmasak. Ügyeljük a tudatosa és felelős tűzhasználatra! 
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1. FELADAT  

 

Állítsd időrendbe a tűzgyújtás legfontosabb állomásait! 

 

a, mártós gyufa 

b, villámcsapás 

c, fehérfoszforos gyújtó 

d, fadarabok dörzsölése 

e, dörzsgyufa 

f, kovakő 

g, zajtalan gyufa 

 

MEGOLDÁS 

 

1. b, villámcsapás 

2. d, fadarabok dörzsölése 

3. f, kovakő 

4. a, mártós gyufa 

5. c, fehérfoszforos gyújtó 

6. e, dörzsgyufa 

7. g, zajtalan gyufa 
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2. FELADAT  

 

Az égés feltételeinek vizsgálata (éghető anyag, égéstápláló közeg, gyulladási hőmérséklet) 

 

Szükséges eszközök: 

óraüvegek, cseppentők, főzőpohár, Bunsen-égő, gyújtópálca, csipesz, kanál, üvegbot, 

vattapamacs, vasháromláb, agyagos drótháló, rongy, fogó, porcelántál, védő szemüveg, 

gumikesztyű 

 

Szükséges anyagok: 

víz, alkohol, ecet, fehérfoszfor, nátrium,magnézium, alumínium, faszén, kálium-permanganát, 

kénsav 

 

1. Kísérlet 

Vegyünk három óraüveget, majd cseppentsünk az elsőre vizet, a másodikra alkoholt, a 

harmadikra pedig ecetet! Próbáljuk meggyújtani a különböző folyadékokat! 

 

1. Tapasztalat 

Az alkohol meggyullad, míg a víz és az ecet nem gyújtható meg. 

 

1. Magyarázat 

Az alkohol éghető, míg a víz és az ecet nem éghető anyag 
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2. Kísérlet 

Vizsgáljuk meg a fehérfoszfort és a nátriumot! 

 

2. Tapasztalat és Magyarázat –Egészítsd ki a szöveget! 

 

A fehérfoszfort víz alatt tároljuk, mert, a levegőn könnyen oxidálódik, így a felszabaduló hő 

hatására hamar meggyullad. 

A nátriumot petróleum alatt tároljuk, mert igen reakcióképes, és el kell zárni a levegőtől. 

 

3. Kísérlet 

Égessünk magnéziumszalagot, alumíniumport, faszenet! 

 

3. Tapasztalat 

A magnézium vakító fénnyel, az alumínium szikrázva égett, míg a faszén izzott. 

 

3. Magyarázat 

Lánggal égnek azok az anyagok, amelyekből égés közben éghető gázok vagy gőzök 

keletkeznek, amelyekből pedig nem keletkeznek ilyen anyagok, izzással égnek.  

 

4. Kísérlet 

Tűzgyújtás gyufa nélkül: Porcelántálba elporított kálium-permanganátot teszünk. Néhány 

csepp kénsavat csepegtetünk rá. A keletkező zöldes, olajos folyadékba mártsunk üvegbotot, 

amit vattapamacshoz érintünk. Óvatosan kísérletezzünk! 

 

4. Tapasztalat 

A vattapamacs meggyullad. 
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4. Magyarázat 

A kénsav felszabadítja a permanganát-savat, majd vizet von el tőle. A keletkező dimangán-

heptoxid bomlik, és ózon keletkezik, ami meggyújtja a vattát. 

 

5. Kísérlet 

Az égő csipkebokor: alkohol és víz 1:1 arányú elegyébe mártsunk rongyot/papírt/csipkebogyó 

ágát, csepegtessük le, majd gyújtsuk meg! 

 

5. Tapasztalat 

A rongy (vagy más anyag) lángol, kék színű lánggal ég, de nem gyullad meg.  

 

5. Magyarázat 

Az alkohol égésekor keletkező hő többségét a levegő veszi fel, kisebb része pedig a víz 

felmelegítésére, elpárologtatására fordítódik. Ezáltal a rongy nem melegszik fel, nem lesz 

meg a rongy gyulladási hőmérséklete. 
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3-4. ÓRA NEM ÚSSZUK MEG SZÁRAZON 

 

GONDOLATÉBRESZTŐ: 

 

A földi élet szempontjából fontos mozzanat volt a víz megjelenése. A víz az élet 

fenntartásához, az élő anyag működéséhez feltétlenül szükséges. A Föld felszínének 

kétharmadát víz borítja, viszont abból 2% az iható víz. Óvjuk, védjük természeti értékeinket! 

Természetes körülmények között három halmazállapotban is megtalálható. A kémiailag tiszta 

vizet megkülönböztetjük a természetes vizektől. 

 

 

Vízesés 
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Szükséges eszközök:  

Hoffmann-féle vízbontó, Bunsen-égő, gyújtópálca, főzőpoharak, porcelántál, tégelyfogó, 

vasháromláb, agyagos drótháló, izzítótégely, cseppentő, műanyaglap 

 

Szükséges anyagok:  

desztillált víz, csapvíz, konyhasó, olaj, alkohol, kén, ammónium-nitrát, ammónium klorid, 

cinkpor, jég 

 

1. Kísérlet 

Vízbontás: Hoffmann-féle vízbontó segítségével, egyenáram hatására a vizet alkotóelemeire 

bontjuk. 

 

1. Tapasztalat 

Egyenfeszültség hatására a vízből két gáz-halmazállapotú anyag keletkezik, a negatív póluson 

kétszer annyi térfogatú anyag válik ki, mint a másik póluson. Mind a két gáz színtelen, 

szagtalan. A nagyobb mennyiségű gázt éghető, míg a másik az égést táplálja, a parázsló 

gyújtópálca lángra lobban 

 

1. Magyarázat 

Az éghető gáz a hidrogén, ami vízzé ég el, az égést tápláló gáz az oxigén, ami a parázsló 

gyújtópálcát lángra lobbantja. A hidrogén és az oxigén térfogataránya:2:1 

2H2O = 2H2 + O2 

 

2. Kísérlet 

Csapvizet és desztillált vizet egy-egy főzőpohárba öntünk, majd a poharat melegíteni kezdjük. 

 

2. Tapasztalat 

Melegítés hatására a desztillált víz elpárolog, a főzőpohárban nem marad vissza semmi. 

Csapvíz esetében a főzőpoháron fehér foltok maradnak vissza.  
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2. Magyarázat 

A csapvízben oldott anyagok találhatóak (kalcium-ion, magnézium-ion, klorid-ion, hidrogén-

karbonát-ion), melyek a víz elpárolgása után a pohárban maradnak, és fehér elszíneződést 

okoznak. A desztillált víz kémiailag tiszta vegyület, benne nincsenek oldott anyagok, melyek 

párolgás után visszamaradnának.  

 

3. Kísérlet 

4 g ammónium-nitrátot, 0,5 g ammónium-kloridot, és 4 g cinkport összekeverünk, a keveréket 

porcelántálkába, vagy agyaglapra helyezzük és jeget érintünk hozzá. Vigyázzunk, mert a 

reakció azonnal beindul, és igen hevessé válik! (Ha jégkockát használunk célszerű 

tégelyfogóba fogni!) 

Megjegyzés: 

A reakció víz(nyomok) hatására is beindul, ezért a komponenseket csak közvetlenül a 

bemutatás előtt keverjük össze! 

 

3. Tapasztalat 

A reakció hevesen játszódik le, melyet láng- és füstképződés követ. 

 

3. Magyarázat 

Az ammónium-nitrát bomlását kloridionok katalizálják. A reakció exoterm, így az alacsony 

olvadáspontú ammónium-nitrát megolvad, majd megindul a cink oxidációja is. A láng a nagy 

reakcióhő miatt keletkezik. A cink-oxid egy részét a keletkező gáz felfújja, ez okozza a füstöt. 

NH4NO3  N2O + 2 H2O 

Zn + NH4NO3  N2 + ZnO + 2 H2O 
 

4. Kísérlet 

Különböző anyagokat oldunk vízben: konyhasó, alkohol olaj, jód, kén 

 

4. Tapasztalat 

Az olaj és a kénpor nem oldódik, a jód kissé oldódik, míg a konyhasó és az alkohol jól 

oldódik.  

  

http://www.ozdijag.hu/
http://www.ozdijag.hu/


28 

 

 

 

TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0055 
„A természettudományos oktatás megújítása és laboratórium 

kialakítása az ózdi BAZ Megyei József Attila Gimnázium, 
Szakképző Iskola és Kollégiumban” 

 
Ózdi József Attila Gimnázium, Szakközépiskola és 

Kollégium  
Cím: 3600 Ózd, Bem út 14.  

www.ozdijag.hu  
www.szechenyi2020.hu 

 
 

 
 
 

TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0055 
„A természettudományos oktatás megújítása és laboratórium 

kialakítása az ózdi BAZ Megyei József Attila Gimnázium, 
Szakképző Iskola és Kollégiumban” 

 
Ózdi József Attila Gimnázium, Szakközépiskola és 

Kollégium  
Cím: 3600 Ózd, Bem út 14.  

www.ozdijag.hu  
www.szechenyi2020.hu 

 

4. Magyarázat 

A víz poláris oldószer, így az apoláris kén nem oldódik benne, „hasonló a 

hasonlóban”oldódási elv értelmében. Bár a jód is apoláris, de a halogénekkel a víz kémiai 

reakcióba lép. A konyhasó ionvegyület, melyek többsége jól oldódik vízben. Az alkohol 

vízzel kitűnően elegyedik, mivel az alkohol tartalmaz poláris részt. Az olaj apoláris anyag, így 

vízben nem oldódik. 

 

5. Kísérlet 

Vegyünk két egyforma poharat! Az egyiket vízzel, a másikat olajjal töltsük meg. A vízzel teli 

pohárra tegyünk műanyag lapot. A vizes poharat óvatosan fordítsuk meg, és helyezzük az 

olajos pohárra. Lassan mozgassuk a műanyag lapot oldalra, hogy egy kis részen találkozzon a 

víz az olajjal. Várjunk türelmesen! 

 

5. Tapasztalat 

Egy kis idő múlva az olaj helyet cserél a vízzel. 

 

5. Magyarázat 

A víz sűrűsége nagyobb, mint az olajnak, ezért lefelé igyekszik.  
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5-6. ÓRA SZÍNES KÍSÉRLETEK 

 

GONDOLATÉBRESZTŐ: 

 

Környezetünkben nagyon sok színt megtalálhatunk. A szemünk érzékeli. A retina érzékeny a 

fény emberi szem által látható tartományába eső részére, ugyanakkor a különböző 

hullámhosszúságú fényekre másként reagál, ez okozza a különböző színészlelést.  

 

 

Színspektrum 

 

Szükséges eszközök: 

büretta- vagy szűrőállvány, gázfejlesztő készülék, gömblombik, kapillárissal ellátott dugó, 

üvegkád, főzőpoharak, üvegbot, borosüveg, porcelántégely, Bunsen-égő, vegyszeres kanál,  

 

Szükséges anyagok: 

tömény ammóniaoldat, horzsakő, víz fenolftalein indikátor, nátrium-hidroxid, sósav, 

szódabikarbóna, mosogatószer, sárga ételfesték, kálium-permanganát, nátrium-szulfid, Mohr-

só, ammónium-tiocianát, kálium jodid, kálium jodát, nátrium-tioszulfát, cink, nátrium-, 

kálium- kalcium-, stroncium-, bárium-klorid,  
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1. Kísérlet 

Gázfejlesztő készülék frakcionáló lombikjába töltsünk ammóniaoldatot, tegyünk bele 

horzsakövet, majd óvatosan melegítsük! Szájával lefelé fordított gömblombikba fogjuk fel a 

keletkező gázt! Majd dugaszoljuk le a kapillárissal ellátott dugóval! Juttassunk bele pár csepp 

vizet a kapillárison keresztül, és rázzuk össze! Tegyünk az üvegkádba fenolftalein indikátort, 

és gömblombikot fordítsuk bele! 

 

1. Tapasztalat 

Melegítés hatására szúrós szagú gáz keletkezett, mely vízben feloldódott. Üvegkádba téve a 

víz szökőkútszerűen tört fel a gömblombikba, miközben piros színű lett.  

 

1. Magyarázat 

Melegítés hatására gáz-halmazállapotú kis sűrűségű ammónia keletkezett, mely igen jól 

oldódik vízben. Az oldódás protonátmenettel jár, és ammóniumionok és hidroxidionok 

keletkeznek. A hidroxidionok túlsúlya lúgos kémhatást okoz, ezt jelezte piros színnel a 

fenolftalein. Amikor pár csepp vízben feloldottuk az ammóniát, a lombikban kicsi lett a 

nyomás. Így a nagyobb nyomású üvegkádból a kisebb nyomású lombikba szökött a víz. 

 

2. Kísérlet 

Vegyünk négy főzőpoharat! Sorrendbe tegyük bele a következő anyagokat! Az elsőbe 

fenolftalein indikátort, a másodikba nátrium-hidroxid pasztillát, a harmadikba sósavat, a 

negyedikbe pedig szódabikarbónát, ételfestéket, mosogatószert! Öntsünk az első pohárba 

vizet, majd az első pohár tartalmából öntsünk a másodikba, abból a harmadikba, és végül a 

negyedikbe! Figyeljük meg a változásokat! 
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2. Tapasztalat 

Az eső pohárban színtelen, a második pohárban piros, a harmadik pohárban ismét 

színtelen/fehér, a negyedik pohárban sárgaszínű lett a folyadék, és hab képződött rajta. 

 

2. Magyarázat 

Sav-bázis reakciók történtek, amit fenolftalein indikátorral tudtunk jelezni. Az első pohárban 

semleges kémhatású víz volt, ahol az indikátor színtelen. A második pohárban lúgos anyag 

volt, amit piros színnel jelez az indikátor. A harmadik pohárban sav volt, mely az előző lúgos 

anyagot közömbösítette, ismét színtelenné vagy esetleg fehér színűvé vált az oldat. Fehér 

színt akkor kapunk, ha feleslegben alkalmaztuk a fenolftaleint. A negyedik pohárban a 

maradék sav a szódabikarbónával szén-dioxidot alkotott, mely a mosogatószerrel habot 

képezett. 

 

3. Kísérlet 

Egy borosüveget töltsünk meg savanyított (4:1) kálium-permanganát-oldattal! készítsünk hét 

főzőpoharat, és tegyük bele a következő anyagokat! 

1. semmit 

2. nátrium-szulfidot 

3. nátrium-szulfidot és szódabikarbónát 

4. Mohr-sót és ammónium-tiocianátot 

5. Mohr sót, ammónium-tiocianátot és szódabikarbónát 

6. kálium-jodidot, kevés kálium-jodátot és szódabikarbónát 

7. nátrium-tioszulfát 

Minden pohárba öntsünk a borosüvegből! 
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3. Tapasztalat 

1. vörös szín:   vörösbor 

2. színtelen:    víz 

3. színtelen és pezseg  szódavíz 

4. enyhén sárgás   fehérbor 

5. enyhén sárgás és pezseg  pezsgő 

6. feketés barnás és pezseg  Coca-cola 

7. fehér    tej 

 

3. Magyarázat 

1. A savanyított KMnO4 vöröses színű 

2.  MnO4
-
 +5SO3

2-
 +6H

+ 
= 2Mn

2+
 +5SO4

2-
+ H2O  színtelen 

3. HCO3
- 
+H

+ 
=H2O + CO2 

4. MnO4
-
 + 5Fe

2+
 + 8H

+
 = Mn

2+
 +5Fe

3+
 +4H2O 

(Fe(H2O)6)
3+

 + SCN
-
 = (Fe(H2O)5(SCN))

2+
 + H2O  kis konc. sárga 

5. CO2 miatt pezseg 

6. 2MnO4
-
 + 10I

-
 + 16H

+
 = 2Mn

2+
 + 5I2 +8H2O 

5I
-
 + IO3

-
 + 6H

+
 = 3I2 + 3H2O  sötétbarna 

7. 8MnO4
-
 + 5S2O3

2-
 + 14H

+
 = 8Mn

2+
 + 10SO4

2-
 + 7H2O 

3S2O3
2-

 + 2H
+
 = 4S + 2SO4

2-
 + H2O  fehéren opalizál 

 

4. Kísérlet 

Porcelántégelyekbe öntsünk hígított sósavat és egyenként rakjuk bele a következő anyagokat!  

1. bárium-klorid 

2. kálium-klorid 

3. kalcium-klorid 

4. stroncium-klorid 

5. nátrium-klorid 
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Majd egyenként dobjunk a tégelybe kevés cinket! A Bunsen égő lángját tartsuk a tégely fölé! 

 

4. Tapasztalat 

1. fakózöld lánggal ég a keletkezett anyag 

2. fakó lila lánggal ég a keletkezett anyag 

3. téglavörös lánggal ég a keletkezett anyag 

4. bíborvörös lánggal ég a keletkezett anyag 

5. sárga lánggal ég a keletkezett anyag 

 

4. Magyarázat 

Sósav és cink hatására hidrogén keletkezik, ami éghető anyag. Az elemek atomjaiban az 

elektronok mindig a legkisebb energiájú szabad helyet foglalják el. Hő hatására az atomok 

külsőpályáján lévő elektronjai gerjesztődnek, ezáltal magasabb energiaszintű pályára 

kerülnek. Ez az állapot nem tartós. Visszakerülve az eredeti pályájukra az elektronok, a felvett 

energiát fény (foton) formájában kisugározzák. Ha a fény hullámhossza a látható fény 

tartományába esik, akkor az adott fémre jellemző színt észlelünk. 
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7-8. ÓRA TITKOSÍRÁS 

GONDOLATÉBRESZTŐ 

 

Az emberek többségét izgatja a misztika, a titok. Ki ne szeretne kincs után vadászni, 

megfejtve számos érdekes rejtjelet. A kémia is számos titkot rejt. Az így elkészített titkos 

térképet megfejthetjük, ha ismerünk egy-két jellemző színváltozással járó kémiai reakciót.  

 

 

Titkosírás kurkumával 

Szükséges eszközök: 

papírlap, ecset, borszeszégő 

 

Szükséges anyagok: 

burgonya, jódoldat, nátrium-hidroxid, fenolftalein, szódabikarbóna, kurkumaoldat, kobalt-

klorid, réz-szulfát, ammóniaoldat 
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1. Kísérlet 

Burgonya levével írjunk valamit! Majd kicsit később jódoldattal hívjuk elő! 

 

1. Tapasztalat 

Az írás megkékül. 

 

1. Magyarázat 

A burgonyában lévő keményítő barna jódoldattal jellemző kék elszíneződést mutat. A 

jódmolekulák elektronszerkezetének másképp torzul a keményítőben, így más frekvenciájú 

fényt nyelnek el, mint vizes oldatban. 

 

2. Kísérlet 

Nátrium-hidroxid-oldattal rajzoljunk valamit! Majd fenolftalein-oldattal hívjuk elő! 

 

2. Tapasztalat 

A rajz piros színű lesz. 

 

2. Magyarázat 

A lúgos kémhatást, amit a hidroxidionok túlsúlya okozza, a fenolftalein piros színnel jelzi.  

 

3. Kísérlet 

Szódabikarbóna-oldatot készítünk. Ezzel az oldattal írjunk valamit! Majd kurkumaoldattal 

hívjuk elő! 

 

3. Tapasztalat 

Az írás barna színnel tűnik elő. 
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3. Magyarázat 

A kurkuma hatóanyaga a kurkumin indikátorként viselkedve lúgos közegben barna színt 

mutat. 

 

4. Kísérlet 

Kobalt-klorid-oldattal írjunk valamit! Majd melegítsük a lapot! 

 

4. Tapasztalat 

Az írás kék színnel tűnik elő. 

 

4. Magyarázat 

A vízmentes kobalt-klorid kék színű kristályokat képez. Hexahidrátja rózsaszín. Melegítés 

hatására a hidratált komplex kobalt(II)-ionokról lehasadnak a vízmolekulák.  

 

5. Kísérlet 

Réz-szulfát-oldattal írjunk valamit! Száradás után tartsuk a lapot ammóniaoldat felé! 

 

5. Tapasztalat 

Az írás kék színnel jön elő.  

 

5. Magyarázat 

Cu
2+

(aq) kék színű 

Cu
2+

 színtelen 

Réz-tetraamin komplex képződik, melynek színe kék. 
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9-10. ÓRA KAMÉLEON ÉS MÁS ÁLLATOK 

 

GONDOLATÉBRESZTŐ 

 

Szívesebben és könnyebben megérthetünk dolgokat, ha van mihez kötni. Érdeklődőbbek, 

nyitottabbak leszünk egy-egy kísérletre, ha érdekes nevet adunk nekik. Ebben a témakörben 

megfigyelhetünk hőbomlásos, katalizátoros, illetve párolgás során lezajló reakciókat, melyek 

színe, alakja, kinézete hasonlít egy-egy állatra. 

 

 

Fekete kígyó 

 

Szükséges eszközök. 

vasháromláb, agyagos háló, védőkesztyű, porcelán tál, Bunsen égő, gyújtópálca, főzőpohár, 

cseppentő, gömblombik, nagyobb henger,  

 

Szükséges anyagok: 

szódabikarbóna, porcukor, alkohol, homok, higany-rodanid, kálium-permanganát, glükóz, 

nátrium-hidroxid, szén-diszulfid, fehérfoszfor, szűrőpapír 
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1. Kísérlet / fekete kígyó 

Szódabikarbóna és porcukor keverékét (1:8 arányban) alkohollal összegyúrjuk, golyó alakúvá 

formáljuk. Homokot rakunk az agyagos hálóra, rátesszük a golyókat, kevés alkoholt öntünk 

rá, és meggyújtjuk. 

 

1. Tapasztalat 

Kis idő múlva a fehér golyócskából fekete „kígyók” bújnak elő. 

 

1. Magyarázat 

Az alkohol égése során keletkező hő a cukor bomlását idézi elő. Vízre és cukorszénre bomlik. 

A víz elpárolog a keletkező hőtől, a visszamaradt cukorszenet a szódabikarbóna 

hőbomlásából keletkező szén-dioxid felfújja. Kígyóra hasonlító alakzatok jelennek meg. 

 

2. Kísérlet / fáraó kígyója 

Higany (II)-rodanid pasztillát hőálló porcelán tálba tesszük, és meggyújtjuk. 

Higany (II)-rodanidot higany (II)-nitrátból kálium-rodanid segítségével állíthatunk elő. 

(Néhány csepp salétromsavval megsavanyított vízben oldjunk fel higany(II)-nitrátot. Öntsünk 

hozzá kálium-rodanid-oldatot. A keletkező csapadékot szűrjük le és mossuk át. Etil- 

alkoholból vagy forró vízből átkristályosítható lesz a higany(II)-rodanid. A kísérletet fülke 

alatt végezzük! Szigorúan tanári kísérlet! 

 

2. Tapasztalat 

A pasztillából könnyű, sárgás habszerű anyag tekeregve nő ki.  

 

2. Magyarázat 

Az égéstermékek között keletkező ként a keletkező gázok és gőzök nagy térfogatúra fújják 

fel, sárga kígyóra hasonlítva.  
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3. Kísérlet 

1-2 kálium-permanganát kristálykát feloldunk vízben, ebből az oldatból 5-10 cseppet 

lombikba csepegtetünk, majd felhígítjuk vízzel. Kétujjnyi glükózt/fruktózt feloldunk 15ml 

vízben. Ezt az oldatot is cseppentővel adagoljuk a lombikhoz (10-12 csepp). Majd 10-12 ml 

10%-os nátrium-hidroxid-oldatot csepegtetünk a lombikba. Várunk. 

 

3. Tapasztalat 

A kálium-permanganát kezdeti lila színe kék, zöld, sárga, majd színtelen lesz. (A végső szín 

függ az anyagok mennyiségétől) 

 

3. Magyarázat 

A mangán oxidációs állapotát követhetjük nyomon. Ahogy fokozatosan redukálódik, úgy 

változik a színe is. 

Mn
7+

 ibolya 

Mn
6+

 zöld 

Mn
5+

 kék 

Mn
4+

 barna 

Mn
3+

 rózsaszín 

Mn
2+

 színtelen (hússzínű) 

 

4. Kísérlet / ugató kutya 

Széndiszulfidban feloldunk fehérfoszfort. Szűrőpapírt egy nagyobb méretű henger szájára 

teszünk. A szűrőpapírra csepegtetünk egy kis fehérfoszforos szén-diszulfidos-oldatot. 

Türelmesen várakozunk. A fehérfoszfor mérgező, és könnyen meggyullad! Óvatosan 

kísérletezzünk! 
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4. Tapasztalat 

Kis idő múlva a szűrőpapír meggyullad, kutya ugatására hasonlító hangot adva a hengerbe 

esik. 

 

4. Magyarázat 

A szén-diszulfid elpárolog, és mivel nagy a sűrűsége, a hengerben foglal helyet. A 

fehérfoszfor alacsony hőmérsékleten meggyullad, begyújtja a szén-diszulfidot, miközben 

levegőt szív be. Ennek a hangja emlékeztet a kutya ugatására.  
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11-12. ÓRA A SZÜRKE ÖTVEN ÁRNYALATA 

 

GONDOLATÉBRESZTŐ 

 

Életünk, a technikai fejlődés elképzelhetetlen a fémek nélkül. Eddig is jelentős szerepet 

töltöttek be az emberiség életében. A fémek megmunkálhatóságuk miatt alkalmasak 

szerszámok, fegyverek, edények, ékszerek és sok más tárgy készítésére.  

Történelmi időket neveztek el róluk időszámításunk előtt, mely azon alapult, hogy a 

használati tárgyak éppen milyen fémből készültek.  

 

 

Ezüst 

Az alkimisták munkássága is a fémekhez köthető. Napjainkban egyre szélesebb körben 

alkalmazzák a fémeket. Fémek és ötvözeteik utáni kutatás arra irányul, hogy minél 

különlegesebb igénybevételnek feleljenek meg. Ez korunk egyik vívmánya.  

 

Szükséges eszközök:  

vasháromláb, azbesztes drótháló, Bunsen-égő, üvegkád, kés, szűrőpapír, csipesz, főzőpohár, 

gyújtópálca, madzag,  
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Szükséges anyagok:  

cinkpor, kénpor, nátrium, kálium, víz, fenolftalein indikátor, ólom-acetát, cinklemez, 

rézlemez, granulált cink, cink-klorid 

 

1. Kísérlet 

Keverjünk össze cinkport és kénport 2:1 arányban. A keveréket tegyük vasháromlábra 

helyezett azbesztes dróthálóra, majd hevítsük! 

 

1. Tapasztalat 

Melegítés hatására a keverék szikraeső kíséretében hevesen reagál.  

 

1. Magyarázat 

Melegítéssel biztosítottuk az aktiválási energiát, azaz energiatöbbletet adtunk, melynek 

következtében a részecskék átalakulásra képes aktív állapotba kerültek.  

A reakció során cink-szulfid keletkezett.  

Zn + S = ZnS 

 

2. Kísérlet 

Üvegkádat töltsünk meg félig vízzel, adjunk hozzá színtelen fenolftalein indikátort! Tegyünk 

bele jól megtisztított borsó nagyságú nátriumot, majd papírcsónakba ültetett nátriumot, és 

végül káliumot! 

 

2. Tapasztalat 

A nátrium gömb alakúvá vált és a víz felszínén futkosott, miközben piros „csíkot” húzott 

maga után. Egy idő után eltűnt. A csónakba tett nátrium esetében a papírcsónak meggyulladt, 

kálium esetében pedig olyan heves volt a reakció, hogy a kálium meggyulladt és fakó ibolya 

színnel égett, miközben a víz felszínén futkosott. 
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2. Magyarázat 

A nátrium és a kálium sűrűsége kisebb a víz sűrűségétől. Vízzel érintkezve energia szabadul 

fel, mely megolvasztja a fémet, és az a legtökéletesebb formát (gömb) veszi fel. A reakció 

során hidrogén hajtógáz keletkezett, ami ide-oda lökdöste a nátriumot.  

A fenolftaleines víz színének megváltozása lúgos kémhatású anyagra utal, ami a nátrium-

hidroxid. 

Papírcsónak esetében a nátrium nem tudott mozogni, ezért a keletkezett hő egy helyen 

koncentrálódott. A hőtől a hidrogén meggyullad, ami meggyújtja a csónakot. 

Káliummal a reakció olyan heves, hogy a kálium mozgása mellett is lángra lobban a hidrogén. 

A kálium a negyedik periódusban van, könnyebben leszakítható a külső elektronja, mint a 

nátriumnak, amely a harmadik periódusban található. 

2Na + 2H2O = 2NaOH + H2 

2K + 2H2O = 2KOH + H2 

 

3. Kísérlet 

200 cm
3
-es főzőpohár 2/3 részéig öntsünk 0,5 tömeg%-os ólom-acetát-oldatot! Gyújtópálca 

segítségével cinklemezt függesszünk az oldatba úgy, hogy a lemez vége 3 cm-re legyen a 

pohár aljától! 

 

3. Tapasztalat 

A cinklemezen megindul az ólom kiválása, csillogó tűk formájában rakódik le az ólom a 

lemezre. 

 

3. Magyarázat 

A cink az ólom előtt helyezkedik el a redukálósorban Ha fémek reagálnak fémionokat 

tartalmazó oldattal, akkor a fémion leválasztható azzal a fémmel, mely a sorban előtte áll.  

Zn + Pb
2+

 = Pb + Zn
2+
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4. Kísérlet 

Telített cink-klorid-oldatba rézlemezt teszünk. Beleszórunk granulált cinket, majd melegítsük 

addig az oldatot, amíg nem tapasztalunk változást. Majd a további változásig Bunsen-égő 

lángjába tartjuk a rézlemezt. 

 

4. Tapasztalat 

A rézlemezen először ezüst szín jelenik meg, majd aranysárga lesz. 

 

4. Magyarázat 

A réz és a cink érintkezése során a réz potenciálja lesüllyed a cink aktuális potenciáljára. A 

telített oldatban lévő cink-ionok az egyensúlyi folyamatokban képesek a rézlemezen is 

kiválni. Ettől jelenik meg az ezüst szín. Bunsen-égő hatására létrejön a cink és a réz ötvözete, 

a sárgaréz. Ennek a színe nagyon hasonló az arany színéhez.  
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13-14. ÓRA VALAMI KELL MÉG 

 

GONDOLATÉBRESZTŐ 

 

A katalizátorok olyan anyagok, melyek képesek a kémiai reakciók sebességét megnövelni. 

Azzal fejtik ki hatásukat, hogy valamely kiindulási anyaggal kölcsönhatásba lépnek és 

átmeneti terméket képeznek vele. Az átmeneti anyagnak kisebb aktiválási energia kell a 

továbbalakuláshoz, így a reakció gyorsabban megy végbe. A reakció során a katalizátor 

maradandóan nem változik meg. 

 

 

Alumínium és jód reakciója 

 

Szükséges eszközök: Erlenmeyer-lombikok, vegyszeres kanál, gyújtópálca, Bunsen-égő, 

fogó, csipesz, magas mérőhenger, porcelántégely, cseppentő, dörzsmozsár 
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Szükséges anyagok: tömény hidrogén-peroxid, mangán-dioxid, kálium-permanganát, 

mosogatószer, ételfesték, kálium-jodid, kockacukor, hamu, homok, alumíniumpor, jód, víz 

 

1. Kísérlet 

Két Erlenmeyer-lombikba tegyünk tömény hidrogén-peroxidot, majd az egyikhez adjunk kis 

kanál mangán-dioxidot, a másikhoz pedig kálium-permanganátot! 

 

1. Tapasztalat 

Mindkét esetben heves reakció játszódott le, fehér köd keletkezett. 

 

1. Magyarázat 

A mangán-dioxid és a kálium-permanganát is katalizálta a hidrogén-peroxid bomlását. 

Gázban folyékony anyagot oszlatunk, köd keletkezik. 

2H2O2 = 2H2O + O2 

 

2. Kísérlet 

Magas mérőhengerbe 10 cm
3
 tömény hidrogén-peroxidot teszünk. Hozzáadunk néhány 

köbcenti mosogatószert, ételfestéket, majd késhegynyi kálium-jodidot. 

 

2. Tapasztalat 

Heves habképződés játszódik le, melynek során a hab ki is futhat a hengerből. 

 

2. Magyarázat 

A kálium jodid hevesen katalizálja a hidrogén-peroxid bomlását, a keletkező gáz a 

mosogatószerrel habot képez. 
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3. Kísérlet 

 Alumínium- és jódpor keverékébe kis mélyedést csinálunk, melybe vizet cseppentünk. 

 

3. Tapasztalat 

Kis idő elteltével lila füst keletkezik, majd heves tűztünemény mellett egyesül a jód az 

alumíniummal. 

 

3. Magyarázat 

A víz katalizátorként működött, meggyorsította a kémiai átalakulás sebességét, miközben 

önmaga nem szenvedett maradandó változást.  

2Al + 3I2 = 2AlI3 

 

4. Kísérlet 

A kockacukrot fogjuk csipeszbe és egyik oldalát tegyük a borszeszégő lángjába, majd a másik 

oldalát lehetőség szerint friss hamuban forgassuk meg, majd ismét tegyük borszeszégő 

lángjába! 

 

4. Tapasztalat 

Első alkalommal a cukor barna színű lett, el kezdett csepegni. Hamuban forgatás után a 

kockacukor meggyullad és elég. 

 

4. Magyarázat 

A hamuban lévő káliumvegyületek és fém-oxidok katalizálták a cukor égését úgy, hogy 

csökkentették a gyulladási hőmérsékletét. Katalizátor nélkül csak megolvad a cukor és 

folyóssá válik. 
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15-16. ÓRA VULKÁNOK MODELLEZÉSE, AVAGY 

TŰZIJÁTÉK A JAVÁBÓL 

 

GONDOLATÉBRESZTŐ 

 

Különböző típusú vulkánokat ismerünk, melyek kialakulása kissé eltér egymástól. Vagy nagy 

a robbanás, esetleg túl sok gőz, gáz, vagy nem is tör láva a felszínre. Elmondhatjuk, hogy a 

vulkán kitörése legtöbbször heves robbanásokkal kezdődik. A kráteren keresztül izzó gázok 

és gőzök törnek elő, melyek kőzetdarabokat ragadnak magukkal, amik kisebb-nagyobb 

vulkáni bombaként hullnak a felszínre. Ezután kezdődik a vulkán igazi, vad működése. A 

kráteren keresztül az olvadt kőzetolvadék, az izzón folyó láva tör a felszínre. A lávaömlés 

után több évtizedig is szünetelhet a vulkán működése, csak pihen az óriás. Vannak olyan 

vulkánok, melyek már befejezték működésüket, ők a kialudt vulkánok. 

 

Vulkánkitörés 
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A következő kísérletekkel egy-egy vulkán működését modellezzük, érdemes megfelelő 

módon kialakítani a vulkánt a hatás kedvéért. 

 

Szükséges eszközök:  

fémtálca, flakon, porcelántál, üvegbot, Bunsen-égő, drótháló, gyújtópálca 

 

Szükséges anyagok: 

ecet, szódabikarbóna, sár (homok), piros ételfesték, kálium-permanganát, glicerin, 

ammónium-dikromát 

 

1. Kísérlet 

Fémtálcára kis flakont állítunk, melyet kúpszerűen körbeveszünk sárral. A flakonba tesszük a 

szódabikarbónát, az ételfestéket, majd végül az ecetet. 

 

1. Tapasztalat 

Vörös színű hab keletkezik, mely lefolyik a sárhegyre. 

 

1. Magyarázat 

A reakció során szén-dioxid gáz keletkezik. A folyadék és a gáz habot képez, és mivel megnő 

a nyomás távozik a flakonból. 

 

2. Kísérlet 

Porcelántálba tegyünk 5g kálium-permanganátot, majd a közepében csináljunk egy kis 

mélyedést, ahová pár csepp glicerint cseppentünk. Majd álljunk hátrébb! 

 

2. Tapasztalat 

Heves füst, majd lángnyelveket szóró reakció következik be.  
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2. Magyarázat 

14KMnO4 + 2C3H8O3 = 7K2MnO4 + 7MnO2 + 6CO2 +8H2O 

 

3. Kísérlet 

Dróthálóra púpozzunk néhány g ammónium-dikromátot! Égő gyújtópálcával indítsuk el a 

reakciót! 

 

3. Tapasztalat 

Vulkánszerű élénk szikrázást tapasztalunk, miközben a narancsvörös kristályos anyagból zöld 

színű laza por képződik.  

 

3. Magyarázat 

A só két komponense lép reakcióba egymással. A gáz-halmazállapotú termék felfújja a 

króm(III)-oxidot, melynek alakja vulkáni kúpra hasonlít. 

(NH4)2Cr2O7 = N2 + 4 H2O +  Cr2O3 
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