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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 és rágózni szigorúan tilos! 

 Hosszú hajúak hajukat összefogva dolgozhatnak csak a laborban! 

 A laborban a védőköpeny használata minden esetben kötelező!  Ha a 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 eszközökhöz 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 maró hatású 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! 

Vízzel nem oldható! 

 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 és/vagy a tanári utasításoknak 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 

 

„Tanulj a tegnapból, élj a mának és reménykedj a holnapban. A legfontosabb azonban, hogy 

ne hagyd abba a kérdezést.” (Albert Einstein) 

 

Pontosan nem tudjuk meghatározni, hogy az ember mikor végzett először kémiai jellegű 

tevékenységet. Már csak azért sem, mivel valószínűleg az írásos emlékek előtti időről lehet 

szó. Persze akkor még nem is gondoltak úgy egy-egy tevékenységre mint kémiai reakcióra. 

A természet gondoskodott arról, hogy bővelkedjünk kémiai elemekben, vegyületekben, 

gondoljunk csak a földre, a hegyekre, a vízre, a levegőre, az élőlényekre. Ezekkel minden nap 

valamilyen kapcsolatba kerülünk. Így voltak vele az ősemberek is. Először csak látták, 

tapasztalták a különböző eseményeket, majd megfigyelték az ok-okozati összefüggéseket. 

Sokszor egy-egy véletlen kapcsán ismertek fel dolgokat, például finomabb a hús, ha megsütik. 

Ezeket a tapasztalatokat továbbadták egymásnak, és így könnyebben boldogultak a 

mindennapokban. Aztán már nem elégedtek meg a tapasztalatokkal, és keresték azok 

magyarázatát. Tudatosan kezdtek élni.  

Mi, XXI. századi emberek rengeteg tapasztalatot, magyarázatot készen kapunk. De főleg amíg 

kicsik voltunk, ezeket az ismereteket szerettük magunk felkutatni, megtanulni. Biztos 

mondták, hogy meleg a tűz, de sokkal jobb volt felfedezni, megtapasztalni. Nem mellesleg 

mélyebb nyomokat hagyott bennünk az ilyen felismerés.  

Manapság annyi információval, tudással rendelkezik a társadalom, hogy ezeket nem tudjuk 

felfedezni egyenként, kénytelenek vagyunk elődeink tudására, tapasztalására, magyarázatára 

hagyatkozni. Ez nem jelenti azt, hogy mindent vakon el kell hinni. Az alapokat, a 

legfontosabb dolgokat érdemes megtapasztalni, megérteni. Szilárd alapokra aztán bátran 

építkezhetünk, és az információáradatban nem veszünk el, meg tudjuk különböztetni a 

lényegest a lényegtelentől, a hamisat az igaztól. Kritikusan tudunk gondolkodni.  
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Ebben nyújt segítséget a kémia számunkra. Eddigi tapasztalatainkat kibővítve, mélyebbre 

áshatunk a miértek után. Kideríthetjük, hogy miből épülnek fel a különböző anyagok, milyen 

változás kíséri az egyes reakciókat. Fontos, hogy az ismereteket arra használd, hogy szebbé, 

jobbá tedd környezetedet, óvd a természet értékeit! 

 Merj kérdezni, mert egy jó kérdés többet ér a felületes tudásnál. A tanultakra építve 

gondolataidat helyesen fogalmazd meg! Próbáld a kémiát globálisan tanulni, mely kiegészíti, 

segíti a fizikát, a biológiát, a földrajzot, és matematikai alapokon nyugszik! A kémia 

ugyanakkor a társadalomtudományokkal is barátságban van, alakítja a történelmet, hatással 

van az irodalomra, alapot szolgáltat a művészeteknek. Ne veszítsd el gyermeki 

kíváncsiságodat, a tudományos híreket mindig megfelelő kritikával szemléld, járj utána az 

igazságnak! Légy tudatosan élő, gondolkodó ember! 
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1. AZ ANYAGOK TULAJDONSÁGAI ÉS VÁLTOZÁSAI - 

ENERGIAVÁLTOZÁSOK 

 

Képzési, nevelési célok: 

 Az anyagok tulajdonságainak felismerése, csoportosítása 

 Halmazállapotok és halmazállapot-változások vizsgálata 

 Az anyagok változásainak csoportosítása 

 A kölcsönhatást kísérő energiaváltozások megismerése 

 

Gondolatébresztő: 

A mindennapi életből számos élőlényt és élettelen tárgyat ismerünk. Egy dolog közös bennük, 

mindegyik anyagból épül fel. Az anyagokat jellemző tulajdonságaikról ismerjük fel. Egyesek 

színtelenek, mások színesek, vannak olyanok, amelyek szagát messziről felismerjük, míg 

mások szagtalanok. Találunk nagyon sok éghető anyagot, viszont lesz olyan, amit nem tudunk 

elégetni. A változások során energiaváltozás is történhet, nőhet, illetve csökkenhet a 

környezet energiája. 

 

1. Felismered az alábbi anyagokat tulajdonságaikról? 

 

Színtelen folyadék, életünkhöz nélkülözhetetlen, forráspontja 100 
o
C 0,1 MPa nyomáson: víz 

Vörös színű fém, az elektromos áramot jól vezeti: réz 

Szürke színű fém, a mágnessel kölcsönhatásba lép: vas 

Fekete, szilárd, éghető anyag: ásványi szén 

Színtelen, jellegzetes szagú folyadék, hígítva savanyításra is használhatjuk: ecet 

http://www.ozdijag.hu/
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2. Egészítsd ki az alábbi szöveget! 

 

Az anyagok egyes tulajdonságait közvetlenül érzékszerveinkkel állapíthatjuk meg, például: 

szín, szag halmazállapot, keménység. 

Más tulajdonságaikat méréssel lehet meghatározni, ilyen például: olvadáspont, forráspont, 

elektromos ellenállás. 

Ezek együttesen alkotják az anyagok fizikai tulajdonságait. 

Azokat a tulajdonságokat, melyek vizsgálata más anyag keletkezésével jár együtt, kémiai 

tulajdonságnak nevezzük. 

 

1. Tanári kísérlet: A jód hevítése 

 

 

 

Jód szublimációja 
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Végrehajtás: A főzőpohárba tegyünk kevés jódkristályt, majd állítsuk az azbesztes 

dróthálóval ellátott vasháromlábra! A főzőpohár száját fedjük be vízzel telt gömblombikkal! 

Bunsen-égővel óvatosan melegítsük! Írjuk le, hogy mit tapasztalunk! 

 

Tapasztalat: 

A jód melegítés hatására nem olvad meg, hanem rögtön lila színű gőzzé alakul, hideg 

gömblombik alján pedig szilárd jódkristály válik ki. 

 

Magyarázat: 

A jód jellemző halmazállapot-változását, amikor szilárd anyag közvetlen gőzzé alakul 

szublimációnak nevezzük. 

 

A változás során csak a jód halmazállapota változott meg, ami fizikai tulajdonság, ezért ez a 

reakció fizikai reakció.  

 

  

Szükséges anyagok:  

jódkristály, víz 

 

Szükséges eszközök: 

vegyszeres kanál, főzőpohár, gömblombik, 

vasháromláb, Bunsen-égő, azbesztes drótháló 

gyufa 
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2. Tanulókísérlet: Az alumínium égése 

 

Szükséges anyagok: 

alumíniumpor 

Szükséges eszközök:  

fém, vegyszeres kanál, borszeszégő, gyufa 

 

Végrehajtás: Borszeszégő lángjába vegyszeres kanál segítségével szórjunk alumíniumport! 

Óvatosan kísérletezz! Védőszemüveg használata kötelező! 

 

Tapasztalat:  

Az alumínium szikrázva ég, a reakció során fehér por keletkezik. 

 

3. Tanári kísérlet: Magnéziumszalag égése 

 

Szükséges anyagok: 

magnéziumszalag 

Szükséges eszközök:  

csipesz, Bunsen-égő 

 

Végrehajtás: Egy kis darab magnéziumszalagot fogjunk meg csipesszel, majd tartsuk a 

Bunsen-égő lángjába! Vigyázat! Ne nézzünk közvetlenül a lángba! 

 

Tapasztalat: 

A magnézium vakító lánggal égett, és fehér porszerű anyag keletkezett. 

 

Magyarázat: 

A magnézium égés során oxigénnel egyesült, a fehér por pedig a magnézium-oxid. 
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4. Tanulókísérlet: A cukor bomlása 

 

Szükséges anyag: 

cukor 

 

Szükséges eszközök: 

kémcső, vegyszeres kanál, kémcsőfogó, 

borszeszégő 

 

Végrehajtás: Kanál segítségével tegyünk cukrot a kémcsőbe, majd fogjuk meg 

kémcsőfogóval! Óvatosan kezdjük el melegíteni a kémcsövet! Figyeljük meg, mi történik a 

cukorral, és vizsgáljuk meg a kémcső falát! 

 

Tapasztalat: 

A cukor kezdetben barna színű olvadékká változik, majd további melegítés hatására 

megfeketedik. A kémcső fala párás lesz.  

 

Magyarázat: 

A cukor karamellre, majd szénre és vízre bomlik. 

 

Összegzés:  

 A magnézium égését fény kíséri, ami energialeadásra utal, tehát a magnézium energiát ad le 

környezetének. A magnézium belső energiája csökken, a környezeté pedig nő. Ezt a változást 

exoterm változásnak nevezzük. (A Bunsen-égővel csak a magnézium gyulladási 

hőmérsékletét biztosítottuk.) 

A cukor környezetétől (borszeszégőtől) energiát vett fel, tehát nőtt a belső energiája, míg 

környezetének csökkent. Ezt a változást endoterm változásnak nevezzük. 
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2. AZ OLDATOK 

 

Képzési, nevelési célok:  

 Mindennapi anyagok oldószerei 

 Az oldódás szabályai, folyamata 

 Az oldatok összetevői 

 Az oldat töménysége 

 

Gondolatébresztő: 

Tapasztalatból tudjuk, hogy egyes anyagokat könnyen lehet vízben oldani, míg más anyagok 

oldása vízben lehetetlen. A legismertebb példa az, amikor a ruhánkra cseppent zsírt vízzel 

nem tudjuk oldani. Az oldat olyan összetett rendszer, melyet az oldott anyag és az oldószer 

alkotnak.  

 

Hogyan készülnek a következő oldatok? Egészítsd ki a táblázatot! 

 

OLDAT OLDÓSZER OLDOTT ANYAG 

LIMONÁDÉ VÍZ CITROMLÉ, CUKOR 

TEA VÍZ 
TEAFŰ, CITROMLÉ, 

CUKOR 

SZÓDAVÍZ VÍZ SZÉN-DIOXID 

JÓDTINKTÚRA ALKOHOL JÓD 

SZIRUP VÍZ CUKOR 
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1. Tanulókísérlet: A jód oldódása különböző oldószerekben 

 

Szükséges anyagok:  

jód, víz, alkohol 

Szükséges eszközök: 

tanulónként: 3db kémcső, üvegbot, 

vegyszeres kanál 

 

Végrehajtás: A kémcsövekbe pár szem jódkristályt rakunk, majd az elsőbe vizet, a 

másodikba alkoholt, a harmadikba benzint öntünk. Figyeljük meg a színváltozásokat! 

Tartsunk fehér papírt a kémcsövek mögé, hogy jobban lássátok a színváltozást! 

 

Tapasztalat: 

Vízben a jód, enyhén sárga színnel, alkoholban barna színnel, míg benzinben lila színnel 

oldódott. 

 

Magyarázat: 

A jód a vízben rosszul oldódik, csak enyhén történt színváltozás, alkoholban és 

benzinben jól oldódik, intenzív színváltozás. (Az eltérő színnel való oldódásnak az az 

oka, hogy az oldószer tartalmaz-e oxigént. Másképp deformálja a jódmolekulák 

elektronfelhőjét az oxigént tartalmazó oldószer jód körül kialakított szolvátburka, 

ezáltal másképp lép kölcsönhatásba a látható fénnyel.  

 

 

A jód oldódása 
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2. Tanulókísérlet: Kénpor, kősó oldása vízben 

 

Szükséges anyagok: 

kénpor, kősó, víz 

Szükséges eszközök:  

tanulópáronként két főzőpohár, üvegbot, 

vegyszeres kanál 

 

Végrehajtás: Az egyik főzőpohárba egy kis kanál kénport, a másikba pedig kősót teszünk. 

Mind a két anyagot vízben oldjuk. Vizsgáljuk meg a különböző anyagok oldódását! 

 

Tapasztalat: 

A kénpor nem oldódott a vízben, a kősó pedig igen. 

 

Magyarázat: 

A oldódás függ az oldott anyagok minőségétől. Hasonló a hasonlóban-elv. 

 

3. Tanári kísérlet: Kálium-nitrát oldódása különböző hőmérsékletű vízben 

 

Szükséges anyagok: 

kálium-nitrát, víz 

 

Szükséges eszközök: 

főzőpohár, vegyszeres kanál, üvegbot, 

vasháromláb, azbesztes drótháló, Bunsen-égő 

 

Tapasztalat:  

Meleg vízben jóval több kálium-nitrát oldódott. 

Magyarázat: 

Az oldódás függ a hőmérséklettől is.  
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A következő ábra különböző anyagok oldódását szemlélteti. Mit tudunk leolvasni belőle? 

 

 

 

A hidrogén-klorid, az ammónia, a kén-dioxid gáz-halmazállapotú anyagok. Melegítés 

hatására csökken az oldhatóságuk. Nátrium-klorid oldhatósága alig változik, a kálium-

kloridé pedig nő. 

 

Fontos! Az oxigén oldhatósága is csökken, ha a víz melegebb. Ilyenkor a halak a víz alján 

helyezkednek el, nehezebb őket kifogni. Az oxigénhiányos víz az élőlények pusztulásához 

vezet, ami elmocsarasodást idézhet elő! 
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4. Tanári kísérlet: Kálium-nitrát és nátrium-hidroxid oldódása vízben 

 

Szükséges anyagok:  

kálium-nitrát, nátrium-hidroxid, víz 

 

Szükséges eszközök:  

három kémcső, vegyszeres kanalak, üvegbot, 

Bunsen-égő, vasháromláb, azbesztes drótháló 

 

Végrehajtás: A kémcsövekbe tegyünk desztillált vizet. Az elsőbe tegyünk kálin-nitrátot és 

segítsük az oldódást. Hasonlítsuk össze a kémcsövek hőmérsékletét egyidejűleg. Majd a 

harmadik kémcsőbe tegyük bele a nátrium-hidroxidot, oldjuk, és hasonlítsuk össze a 

desztillált vizet tartalmazó kémcsővel. 

 

Tapasztalat: 

Kálium-nitrát oldásánál a kémcső hidegebb, nátrium-hidroxid oldásánál melegebb lett. 

 

Magyarázat: 

Kálium-nitrát oldása endoterm, nátrium-hidroxid oldása exoterm folyamat.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Oldódást kísérő energiaváltozások 

 

  

Nátrium-hidroxid, víz 

Nátrium-hidroxid- 

oldat 

∆E<0 

E E 

∆E>0 

Kálium-nitrát oldat 

Kálium-nitrát, víz 
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A kísérletek alapján egészítsd ki a szöveget! 

Az oldódás függ: 

 oldószer anyagi minőségétől 

 az oldott anyag anyagi minőségétől 

 a hőmérséklettől 

  

http://www.ozdijag.hu/


18 

 

 

 

 
 

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 

3. KÜLÖNBÖZŐ TÖMÉNYSÉGŰ OLDATOK KÉSZÍTÉSE 

 

Képzési, nevelési célok: 

 oldatok töménységének kiszámítása 

 meghatározott töménységű oldat készítése a mindennapokban 

 elmélet alkalmazása a gyakorlatban 

 

Gondolatébresztő: 

Számtalanszor kerülünk olyan helyzetbe, ahol különböző töménységű oldatokat kell 

csinálnunk, például befőtt készítésekor, vagy permetezőszer alkalmazásakor, vagy „kanalas” 

orvosság készítésekor. Ilyenkor nagyon fontos, hogy az utasításoknak megfelelő módon 

járjunk el. Ha nem így teszünk, vagy nem lesz elég hatásos az oldat, vagy éppen túl sok 

hatóanyagot tartalmaz és ezáltal lesz káros. 

Sokszor kerül a kezünkbe tej, üdítő, vagy láttunk már alkoholos üveget is. Ha az egyes 

anyagok összetételét megnézzük, találunk érdekes jelzéseket, például a tej 2,8 %-os 

zsírtartalmú, vagy épp a sör 2 %-os alkoholtartalmú. Mit is jelentenek ezek a jelölések? 

 

    

Híg és tömény oldat 
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Az oldatok töménysége 

1. Tanári kísérlet: Különböző töménységű réz-szulfát-oldat készítése 

 

Szükséges anyagok: 

kristályos réz-szulfát, víz 

 

Szükséges eszközök: 

főzőpoharak, üvegbot, vegyszeres kanál, 

mérleg, Bunsen-égő, vasháromláb, 

azbesztháló, cérna, gyújtópálca 

 

Végrehajtás: Három főzőpohárba mérjük ki sorban a következő anyagokat, és készítsünk 

oldatokat! 

1. 100 g víz és 2 g kristályos réz-szulfát 

2. 100 g víz és 10 g kristályos réz-szulfát 

3. 100 g víz és 25 g kristályos réz-szulfát (A vizsgálat után tegyük félre az oldatot!) 

 

Tapasztalat:  

Mindhárom oldat színe kék lesz. Az első oldat a leghalványabb, a második már sötétebb 

kék, míg a harmadik a legmélyebb kék.  

 

Magyarázat: 

A sötétebb szín egyre töményebb oldatot jelez. 

 

2. Tanári kísérlet: A félretett oldatot melegítsük, és oldjunk fel benne még 25 g réz-

szulfátot! Tegyünk az oldatba cérnát és óvatosan hagyjuk kihűlni! 

 

Tapasztalat:  

A cérnán kék színű kristályok válnak ki. 

  

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 

 

Magyarázat: 

Forrón telített oldat hűlés hatására túltelítetté vált, ez nem stabilis állapot. Az oldódás 

ellentétes folyamata játszódik le. 

 

Az oldatokat töménységük alapján jellemezhetjük: 

1. telítetlen oldat: adott hőmérsékleten az oldószer még több oldott anyagot is fel tud 

oldani (1. és 2. oldat) 

2. telített oldat: adott hőmérsékleten az oldószer már nem képes több anyag feloldására 

(3. oldat) 

3. túltelített oldat: forrón telített oldat lehűléskor túltelítetté válik ,azaz több oldott 

anyagot tartalmaz, mint amennyit ugyanazon a hőmérsékleten a telített oldat 

 

A tömegszázalék 

 

Az oldat töménységét jellemezhetjük az oldott anyag és az oldat tömegének az arányával. 

 

Tömegszázalék = oldott anyag tömege / oldat tömege×100 

 

2. Tanulókísérlet: Különböző töménységű sóoldatok készítése 

 

Szükséges anyagok: 

konyhasó, víz 

 

Szükséges eszközök: 

tanulópáronként 3db főzőpohár, üvegbot, 

vegyszeres kanál, mérleg, mérőhenger 
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Végrehajtás: A főzőpoharakba sorban mérjük ki a következő anyagokat, és készítsünk 

belőlük oldatot! 

1. 2,5 g sót és 97,5 g vizet 

2. 5 g sót és 95 g vizet 

3. 10 g sót és 90 g vizet 

 

Számoljuk ki  a három oldat tömegszázalékát! 

Megoldás: 

1. 2,5g/100g×100 = 2,5% 

2. 5g/100g×100 = 5% 

3. 10g/100g×100 = 10% 

 

Egy kis gondolkodás: 

1. Kati levest főz, de amikor megkóstolja túl sós. Mit tegyen? 

Hígítania kell egy kis vízzel, amíg a kívánt ízű nem lesz a leves. 

2. A méz „ikrásodásának”, azaz a cukor kikristályosodásának mi lehet az (egyik) oka? 

A méz túltelített oldat. A cukor kristályok alacsonyabb hőmérsékleten 

kiválhatnak. Melegítéssel megszüntethető a kristályok kiválása. 

3. A sütemények készítésénél sokszor porcukrot ajánlanak. Miért érdemes megfogadni a 

tanácsot? 

A porcukor nagyobb felülettel rendelkezik, így jobban fog oldódni. (Nem ropog a 

fogunk alatt.) 

4. Miről nevezetes a Holt-tenger? 

A temészetben keletkező túltelített oldat. A vízének nagy a sótartalma (oldott 

anyag). Párolgás hatására csökken az oldószer (a víz), az oldat túltelítetté válik. 

Ezért az oldott anyag kiválik. 
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Holt- tenger 
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4. A KEVERÉKEK SZÉTVÁLASZTÁSA 

 

Képzési, nevelési célok: 

 A keverékek jellemzői 

 Szétválasztásuk alkotóik eltérő tulajdonságaik alapján 

 Gyakorlati jelentőségük 

 

Gondolatébresztő: 

Mindenki ismeri Hamupipőke történetét, akinek hamu közül kellett kiválogatnia a borsót és a 

lencsét. Szegény lány! Hogyan segíthettünk volna neki kémiai vagy fizikai módszerrel?  

Mit tegyünk, ha kémiailag tiszta vízre van szükségünk, de nekünk csapvizünk van? 

Hogyan lesz szilárd cukor a cukoroldatból? 

A felsorolt anyagok közös tulajdonsága, hogy mind összetett anyag (hamus borsó, csapvíz, 

cukoroldat). Az összetevők aránya változó. Vannak olyanok, ahol korlátlanul változhat az 

összetétel, és vannak, ahol csak bizonyos határok között. Az alkotók szétválasztása az eltérő 

tulajdonságaikon alapszik, pl.: részecskék mérete, mágnesezhetőség, forráspont.  

 

1. Tanulókísérlet: Vas-és kénpor szétválasztása 

 

Szükséges anyagok:  

kénpor, vaspor 

Szükséges eszközök: 

kristályosító csésze, mágnes 

 

Végrehajtás: Kristályosító csészébe tegyünk egy kisebb kanál kénport, és ugyanannyi 

vasport! Keverjük össze őket! Majd mágnessel közelítsünk a keverék felé! 

 

Tapasztalat:  

A mágnes magához vonzza a vasat, a kénport pedig nem. 
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Magyarázat: 

A vas mágnesezhető, a kénpor azonban nem. 

 

2. Tanulókísérlet: Homokos víz megtisztítása ülepítéssel, szűréssel 

 

Szükséges anyagok: 

homok, víz 

Szükséges eszközök: 

főzőpoharak, üvegbot, tölcsér, szűrőpapír 

 

Végrehajtás: Főzőpohárba szórjunk homokot, majd öntsük rá vizet. Keverjük össze! Majd 

egy kicsit hagyjuk állni! 

 

Tapasztalat: 

Hol helyezkedik el a homok zöme? A pohár alján. 

Mi az oka ennek? A homoknak nagyobb a sűrűsége. 

Milyen szétválasztási módszert alkalmaztunk? Ülepítést. 

Öntsük le óvatosan a vizet a homokról! Tiszta a víz? Nem. 

Hogyan lehetne tisztítani rajta? Szűréssel. 

Végezzük el a műveletet! 

 

Tapasztalat:  

A szűrőpapíron fennakadtak a homokrészecskék, a leszűrt víz tiszta lesz. 

 

Magyarázat:  

A homok szemcséi nagyobbak a szűrőpapír pórusainál, ezért fennakadnak benne, a víz 

részecskéi pedig kisebbek, azok átjutnak. 
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3. Tanulókísérlet: Réz-szulfát-oldat szétválasztása bepárlással 

 

Szükséges anyag: 

réz-szulfát-oldat 

 

Szükséges eszközök: 

főzőpoharak, üvegbot, Bunsen-égő, 

azbesztháló, vasháromláb, óraüveg 

 

Végrehajtás: Réz-szulfát-oldatot melegítsünk főzőpohárban! A pohár tetejére helyezzünk 

óraüveget! 

 

Milyen színű a kiindulási oldat? Kék. 

Melyik összetevőt távolítottuk el melegítéssel? A vizet. 

Milyen szétválasztási műveletet alkalmaztunk? Bepárlást. 

 

4. Otthoni kísérlet: Konyhasó kristályosítása 

 

Szükséges anyagok: 

konyhasó, víz 

Szükséges eszközök: 

pohár 

 

Végrehajtás: Készítsünk telített konyhasóoldatot! A már nem oldódó sót szűrjük le! Az 

oldatot ne takarjuk le, Tegyük biztonságos helyre! Várjunk pár napot! Nézzük meg, hogy mi 

történt az oldattal! 

 

Tapasztalat: 

A kősó kristályok formájában vált ki. 
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Magyarázat: 

Állás során a víz elpárolgott, az oldott anyag kivált. 

 

Hogyan nevezzük ez a folyamatot? Kristályosítás. 

Melyik összetevőt kapjuk meg bepárlással és kristályosítással? Az oldott anyagot. 

 

Összefoglalva: 

 

Keverék Eljárás Termék 

folyadék és benne nem 

oldódó anyag 

ülepítés 

szűrés 

szilárd anyag 

folyadék 

oldat 
bepárlás 

kristályosítás 

szilárd anyag 

(az oldószer eltávozik) 

 

    

Kristályképződés 
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5. SAV-BÁZIS REAKCIÓK 

 

Képzési, nevelési cél:  

 protonátmenettel járó reakciók 

 sav, bázis elnevezés, lúg fogalma 

 pH fogalma 

 pH a mindennapokban 

 szökőkút-elv 

 

Gondolatébresztő: 

A savas anyagokról az jut eszünkbe, hogy savanyúak, ilyen például a citromsav, ecetsav. 

Maró hatásúak, akár a háztarásban használt sósav. A lúgos anyagokról is van tapasztalatunk. 

Ezek síkossá teszik a bőrünket, mint például a szappan, de töményebb formában ezek az 

anyagok is maró tulajdonságúak. Savak és lúgok vízben való oldása protonátmenettel járó 

reakció. A kémhatás kimutatására színjelző anyagokat, indikátorokat használunk. 

 

Indikátorok színváltozásai 
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1. Tanári kísérlet: Ammónia szökőkút előállítása 

 

Szükséges anyagok: 

nátrium-hidroxid, koncentrált ammóniaoldat, 

horzsakő, desztillált víz, fenolftaleinoldat 

 

Szükséges eszközök: 

250 cm
3
-es frakcionáló lombik, gumidugó, 

Bunsen-állvány, lombikfogó dióval, 

gázszárítócső, 500 cm
3
-es hosszú nyakú 

gömblombik derékszögben hajlított üvegcső, 

Bunsen-égő, egyfuratú dugó üvegcsővel, 

üvegkád 

 

Végrehajtás: A frakcionáló lombikot állványba erősítjük és 50 cm
3
 koncentrált 

ammóniaoldatot öntünk bele és néhány szem horzsakövet adunk hozzá. A lombik száját 

gumidugóval jól lezárjuk és az elvezetőcsövét szilárd nátrium-hidroxiddal töltött 

gázszárítócsővel kapcsoljuk össze. A gázelvezető másik végéhez derékszögben meghajlított 

üvegcsövet csatlakoztatunk. A végéhez nyílásával lefelé fordított gömblombikot tartunk, és 

óvatosan melegíteni kezdjük az oldatot. A gömblombikot megtöltjük ammóniagázzal, és 

nyílását továbbra is lefelé tartva a kihúzott végű üvegcsövet tartalmazó gumidugóval lezárjuk. 

(Az üvegcső kihúzott vége a lombik belseje felé mutasson!) 

A lombikot szájával lefelé fordítva félig fenolftaleines vízzel telt üvegkádba helyezzük. A víz 

alatt ujjunkat elvesszük az üvegcsőről, és várunk, amíg abba kevés víz felszívódik. Ezután az 

üvegcső végét ismét befogjuk, kiemeljük a lombikot a vízből és a csőben lévő vizet 

körbeforgatjuk. Ezt követően a lombikot újra lefelé fordítjuk, s víz alá merítjük. Az üvegcső 

aljáról hirtelen elvesszük az ujjunkat. 

 

Tapasztalat:  

 

Mi történt a lombikkal miután víz alá merítettük? 

Szökőkútszerűen tört fel bele a víz. 
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Milyen színű lett a víz?  

Piros (ciklámen) 

Miért volt szükség a horzsakőre?  

Az egyenletes melegítés miatt volt rá szükség, hiszen eloszlatja a buborékokat, így nem 

hevül túl az oldat, illetve nem vezet robbanáshoz sem.  

 

Magyarázat:  

Miért szájával lefelé fordított gömblombikba fogjuk fel az ammóniagázt? 

Azért mert a levegőtől kisebb sűrűségű. 

Hogyan oldódik az ammónia vízben? 

Nagyon jól, már pár cseppben is feloldódott. 

Miért szökött a víz felfelé? 

Azért mert a vízben való oldódás során a gömblombikban csökkent a nyomás, és a 

nagyobb nyomású helyről a kisebb nyomású helyre áramlott a víz. Nyomáskiegyenlítés 

történt. 

Miért változott pirosra a víz színe? 

Azért mert lúgos kémhatású anyag keletkezett, amit a fenolftalein indikátor piros 

színnel jelez. A lúgos kémhatást az oxóniumionok túlsúlya okozza. 

 

Írjuk fel a reakcióegyenletet! Nevezd el a keletkezett ionokat! 

 

NH3 + H2O ↔ NH4
+
  + OH

- 

NH4
+: 

ammóniumion  

OH
-: 

hidroxidion 

 

Indikátorok: Természetes vagy mesterséges színanyagok, melyek jellemzően változtatják a 

színüket a különböző kémhatású anyagokban. 
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2. Tanulókísérlet: Vízből bor, borból víz 

 

Szükséges anyagok: 

fenolftalein indikátor, nátrium-hidroxid, 

sósav, szódabikarbóna, ételfesték, 

mosogatószer 

Szükséges eszközök: 

főzőpoharak, vegyszeres kanál 

 

Végrehajtás: 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! 

 

Tapasztalat:  

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

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

 

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. 
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6. SAVAK ÉS LÚGOK AZONOSÍTÁSA 

 

Képzési, nevelési cél: 

 savak, lúgok kimutatása 

 természetes és mesterséges indikátorok 

 kémhatás a természetben 

 

Gondolatébresztő: 

A természetben nagyon sok változatos színnel találkozhatunk. Gondoljunk csak a virágokra, 

gyümölcsökre! Más a színe egy adott virágnak akkor, amikor éppen kinyílik, és más, amikor 

már elhervadt. A szilva színe is fokozatosan változik az érés közben. Először zöld, majd piros, 

majd kékes, lilás színű lesz. Milyen színű szilvát szakítsunk le, hogy ízletes gyümölcsöt 

ehessünk? 

 

1. Tanulókísérlet: Indikátorok színe lúgokban 

 

Szükséges anyagok: 

ammóniaoldat, fenolftaleinoldat, 

lakmuszoldat, univerzál indikátor 

Szükséges eszközök: 

kémcsövek, üvegtölcsér, gumikesztyű 

 

 

Végrehajtás: Három kémcsőbe tegyünk ammóniaoldatot, majd tegyünk beléjük különböző 

indikátorokat! Majd jegyezzük fel a színváltozásokat! 

1. fenolftaleinoldat 

2. lakmuszoldat 

3. univerzál indikátor 
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Tapasztalat: 

1. fenolftalein piros (ciklámen) 

2. lakmusz kék 

3. univerzál indikátor kék 

 

2. Tanulókísérlet: Indikátorok színe savakban 

 

Szükséges anyagok: 

háztartási sósav, fenolftaleinoldat, 

lakmuszoldat, univerzál indikátor 

Szükséges eszközök: 

kémcsövek, üvegtölcsér gumikesztyű 

 

Végrehajtás: Három kémcsőbe tegyünk háztartási sósavat, majd vizsgáljuk a kémhatást 

különböző indikátorokkal! 

1. fenolftaleinoldat 

2. lakmuszoldat 

3. univerzálindikátor 

 

Tapasztalat:  

1. fenolftaleinoldat színtelen 

2. lakmuszoldat  piros 

3. univerzál indikátor piros 

 

Melyik indikátor ad bővebb információt az adott anyag kémhatásáról? Miért? 

Az univerzál indikátor, mert az adott kémhatás erősségét is megmutatja. 
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3. Tanulókísérlet: Oldatok közömbösítése 

 

Szükséges anyagok:  

nátrium-hidroxid-oldat, sósav, univerzál 

indikátor 

Szükséges eszközök: 

főzőpohár, cseppentők, büretta tartóval 

 

Végrehajtás: Főzőpohárba öntsünk 10cm
3
 nátrium-hidroxid-oldatot! Cseppentsünk hozzá pár 

csepp univerzál indikátort! Bürettából fokozatosan csepegtessünk hozzá sósavat, majd 

figyeljük a színváltozásokat! 

 

Tapasztalat:  

A nátrium-hidroxid univerzál indikátor hatására kék színű. Sósavat adagolva hozzá, az 

oldat színe zöld, majd sárga, végül piros. 

 

Magyarázat:  

A kezdetben lúgos oldatban az univerzál indikátor kék színű. Savat csepegtetve bele 

csökken a lúgosság mértéke, majd semleges lesz a kémhatás. Ezt jelzi a színváltozás 

(zöld, sárga). További savat öntve bele az oldat színe piros lesz, mert az oldat savassá 

válik. 

 

Savas és lúgos anyagok kölcsönhatását közömbösítésnek nevezzük. Ha a közömbösítés 

semleges kémhatást eredményez, akkor semlegesítésről beszélünk. 
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7. HÁZTARTÁSI ANYAGAINK KÉMHATÁSA 

 

Képzési, nevelési cél: 

 logikus gondolkodásra való nevelés 

 problémamegoldó képesség fejlesztése 

 

 

Tisztítószerek 

 

Gondolatébresztő: 

A királyfi beleszeretett a szegény szolgálólányba. Édesapja a király azonban nem nézte jó 

szemmel a fiatalok kapcsolatát. Megparancsolta a szolgáinak, hogy a fiatalok nem 

találkozhatnak, nem üzenhetnek egymásnak. Nagy volt az ifjak bánata. Egyszer a királyi 

család szennyesét vitték a szolgálólányhoz, hogy mossa ki. Az őrök minden ruhát átkutattak, 

de nem találtak semmit. Így odaadták a lánynak, aki el kezdte mosni a ruhákat. Amint 

beszappanozta a királyfi ingét, ciklámenes elszíneződést figyelt meg rajta. Üzenetet kapott a 

királyfitól. A lány boldogan készült a találkára. Hogy üzenhetett a királyfi? 
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Fenolftalein indikátorral, mely lúgos kémhatásnál ciklámen színnel jelez. Semleges és 

savas közegben színtelen. 

 

1. Tanulókísérlet: Háztartási anyagok kémhatása 

 

Szükséges anyagok: 

háztartási sósav, hypo, szódavíz, meszes víz, 

ecet, szappanoldat, fenolftalein indikátor 

lakmuszpapír 

Szükséges estközök:  

kémcsövek, csipesz, gumikesztyű 

 

 

Végrehajtás: Hat kémcsőbe sorban a következő anyagok vannak: 

1. háztartási sósav 

2. hypo 

3. szódavíz 

4. meszes víz 

5. ecet 

6. szappanoldat 

 

Vizsgáljuk meg a kémhatásukat fenolftalein indikátorral és lakmuszpapírral! Jegyezzük fel a 

színváltozásokat, majd határozzuk meg, az anyagok kémhatását! 
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Tapasztalat: Színváltozások 

 

Anyagok Indikátorok Kémhatás 

 Fenolftalein Lakmusz  

1. háztartási sósav színtelen piros savas 

2. hypo ciklámen kék lúgos 

3. szódavíz színtelen piros savas 

4. meszes víz ciklámen kék lúgos 

5. ecet színtelen piros savas 

6. szappanoldat ciklámen kék lúgos 

 

Fenolftalein indikátorral pontosan meg lehet-e állapítani az oldat kémhatását?  

Nem, mert egyértelműen csak a lúgos kémhatást jelzi, savas és semleges közegben 

egyaránt színtelen marad. 

 

2. Tanulókísérlet: A talaj kémhatásának vizsgálata 

 

Szükséges anyagok: 

talajminták, víz, indikátorok (univerzális 

indikátor, savas, lúgos, fenolftalein oldat) 

Szükséges eszközök:  

kémcső, főzőpohár, üvegbot, tölcsér, vatta, 

vegyszeres kanál, tiszta rongy 

 

Végrehajtás: A főzőpohárba tegyünk egy vegyszeres kanál talajmintát, öntsünk rá 30 ml 

vizet és az üvegbottal keverjük össze! Hagyjuk pár percig ülepedni, majd szűrjük le! Egy 

kémcsőbe 10 ml szűrletet öntünk, és a rendelkezésünkre álló indikátorokkal vizsgáljuk meg! 

  

http://www.ozdijag.hu/


37 

 

 

 

 
 

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 

 

A kalcium, köznapi nevén mész szabályozza a talaj pH értékét, kémhatását! Ha sok meszet 

tartalmaz a talaj, akkor lúgos kémhatású: pH> 7,5, kevés mész esetében savas, pH 6,5-4,0 

között van. 

A hazánk talajainak nagy része meszes-lúgos. A savas esőt okozó légköri gázok okozzák a 

talaj elsavanyodását!  

Talajjavítás:  

Mésztartalmú anyagok kiszórásával, pétisó, cukor, papírgyári mésziszap, őrölt égetett mész 

CaO, dolomit por CaMg (CO3) oldat. 

 

Tapasztalat: 

Egyes talajminták esetében az indikátorok színváltozásának leírása. 

 

Magyarázat 

A talajminták kémhatásának és pH-értékének megadása. Nézd meg az alábbi adatokból, hogy 

az általad vizsgált talajminták milyen kémhatásúak és mennyi a pH értékük? 

 

Talaj kémhatása pH-érték 

erősen savanyú pH< 4,5 

savanyú 4,5-5,5 

gyengén savanyú 5,5-6,5 

semleges 6,6-7,5 

gyengén lúgos 7,5-8,2 

lúgos 8,2-9,0 

erősen lúgos pH> 9,0 
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Érdekesség: A meszes talajt kedveli: a rózsa, az orgona, a levendula, a szőlő, a mandula, a 

füge, a bab és a cukkini. A savanyú talajt kedveli: a begónia, az erdei fenyő, az áfonya és az 

eper. 

 

 

Meszes talajt kedvelő levendula 

 

Savas talajt kedvelő eper és áfonya 
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8. A LEVEGŐ ÖSSZETÉTELE 

 

Képzési, nevelési célok: 

 A levegő összetevői 

 Az összetevők tulajdonságai 

 Az összetevők aránya, az arányok változása 

 A levegő szennyezése 

 Természetvédelem 

 

Gondolatébresztő: 

Színtelen, szagtalan, légnemű anyag. Nem látjuk, nem érezzük a szagát, nem érezzük a súlyát. 

Olyan, mintha nem is lenne. Szoktuk is mondani, hogy a pohár üres. Tényleg az? 

 

Adott egy szoba. A hossza öt méter, szélessége négy méter, a magassága pedig legyen három 

méter. Számoljuk ki a szobában lévő levegő súlyát, ha tudjuk, hogy 1 m
3
 levegő súlya kb.1,2 

kg! 

 

A szoba térfogatát megkapjuk, ha a hosszúságát összeszorozzuk a szélességével és a 

magasságával. 

V = 5 m×4 m×3 m = 60 m
3
, ebből számolva a levegő súlya 60×1,2 = 72 kg 

 

A levegő fizikai tulajdonságát érzékeljük, méréssel megállapíthatjuk a tömegét, a légnyomást. 

Most vizsgáljuk meg, milyen anyagok építik fel! 
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1. Tanulókísérlet: Az égéshez levegő kell 

 

Szükséges anyagok: 

gyertya, víz 

Szükséges eszközök: 

üvegkád, gyurma, gyufa, üveghenger 

 

Végrehajtás: Üvegkád aljára gyertyát ragasztunk, majd a kádba vizet öntünk. Meggyújtjuk a 

gyertyát, és föléje üveghengert borítunk. Figyeljük meg, hogy mi történik a gyertyával! 

Vizsgáljuk meg, hogy mi történt a kádban lévő vízzel!  

 

A látottak alapján egészítsd ki a szöveget! 

 

A gyertya elaludt, mert „elfogyasztotta” a burában lévő oxigént. A vízszint megemelkedett, 

mert az elfogyott oxigén helyére húzódott. A víz csak a bura egyötöd részét töltötte be, mert a 

levegő négyötöd részét más anyagok alkotják. Ezek az anyagok az égést nem táplálják, 

mert a gyertya elaludt. 

 

A levegő különböző gázok keveréke. Fő összetevője a nitrogén és az oxigén. Kis 

mennyiségben állandó alkotórésze a szén-dioxid, a vízpára, a por, a korom és a nemesgázok. 

 

Oxigént termelő esőerdő 
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A levegő összetevői: 

 

a, nitrogén 

a levegő 78 térfogat %-a 

nem éghető, az égést nem táplálja 

a fehérjék építőköve 

vegyipari alapanyag 

 

b, oxigén 

 színtelen, szagtalan, szobahőmérsékleten gáz 

 a Föld leggyakoribb eleme 

 a levegő térfogatának 21 %-át alkotja 

 a földkéreg tömegének fele 

 óceánok, ásványok és kőzetek is tartalmazzák 

 az élet alapfeltétele 

Előállítása:  

 a levegő frakcionált desztillációjával 

 2. zöld növények fotoszintézisével 

 szén-dioxid + víz  oxigén + szőlőcukor 

 3. a kálium-permanganát hevítésével 

 

c, szén-dioxid 

 nagy sűrűségű gáz 

 az égést nem táplálja 

 zárt helyen veszélyes, mert kiszorítja az oxigént 

 

d, nemesgázok 
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2. Tanulókísérlet: Oxigén előállítása kálium-permanganáttal 

 

Szükséges anyag: 

kálium-permanganát 

 

Szükséges eszközök: 

kémcső, kémcsőfogó, borszeszégő, 

gyújtópálca 

 

Végrehajtás: A kémcsőbe tegyünk egy kanálnyi kálium-permanganátot, majd fogjuk meg 

kémcsőfogóval. Óvatosan melegítsük, s figyeljük meg, hogy milyen hangot ad. Dugjuk be a 

parázsló gyújtópálcát a kémcsőbe! 

 

Tapasztalat: 

Pattogó hangot hallottunk, és a parázsló gyújtópálca lángra lobbant. 

 

Magyarázat: 

A kálium-permanganátból melegítés hatására oxigén szabadul fel. A pattogó hangot 

azért halljuk, mert a szilárd anyag kémiai bomlása után gáz szabadul fel, ez adja ki a 

jellegzetes sercegő hangot.  

 

3. Tanári kísérlet: A szén-dioxid hatása az égésre 

 

Szükséges anyagok: 

gyertyák, szódabikarbóna, ecet 

Szükséges eszközök:  

üvegkád, gázfejlesztő 

 

Végrehajtás: Üvegkádba különböző nagyságú gyertyákat rakunk, majd meggyújtjuk őket: 

gázfejlesztő készülékben szén-dioxid gázt fejlesztünk ecet és szódabikarbóna segítségével, 

majd óvatosan az üvegkádba vezetjük. Mit tapasztalunk? 
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Tapasztalat: 

A gyertyák elaludtak. Először a legkisebb, majd végül a legnagyobb. 

 

Magyarázat:  

A szén-dioxid nagyobb sűrűségű a levegőtől, ezért a mélyebb helyeken helyezkedik el, és 

mivel az égést nem táplálja, a gyertya elalszik. 

 

4. Tanulókísérlet: Oxigén előállítása fotoszintézissel  

 

Szükséges anyagok: 

zöld vízi növény, víz 

Szükséges eszközök: 

üvegkád, befőttesüveg, kartonlap 

 

Végrehajtás: Az üvegkádat töltsük meg vízzel. Vízinövény hajtását beletesszük egy 

befőttesüvegbe, majd vízzel teletöltjük. Lezárjuk a száját kartonlappal, óvatosan belefordítjuk 

a kádba. A kartonlapot kihúzzuk, és az üvegkádat napra tesszük. Figyeljük a változásokat! 

 

Tapasztalat:  

A leveleken levegőbuborékok tűnnek fel és a felszín irányába kezdenek emelkedni. 

 

Magyarázat:  

A zöld növények napfény hatására oxigént szabadítanak fel. 
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9. ÉGÉS, TŰZOLTÁS 

 

Képzési, nevelési célok:  

 Az égés fajtáinak meghatározása 

 Az égés feltételeinek megismerése 

 A tűz szerepe életünkben 

 Irinyi János munkássága 

 A tűzoltás folyamata, feltételei 

 

Gondolatébresztő: 

A tűz nagyon fontos szerepet töltött, tölt be az emberiség történetében. Általa indult el a 

fejlődés, a technikai haladás. Ugyanakkor veszélyes eszköz is. Sokszor okozott már pusztítást 

közvetlenül, vagy közvetetten. Becsüljük meg „Prométheusz ajándékát”, és csak a jó dolgokra 

használjuk! Ehhez az kell, hogy ismerjük az égés, a tűz legfontosabb tulajdonságait, 

feltételeit, fajtáit, legyünk tisztába a tűzoltás szabályaival. 

 

1. Tanulókísérlet: Benzin és ecet égése 

 

Szükséges anyagok:  

benzin, ecet 

Szükséges eszközök:  

óraüvegek, cseppentő, gyújtópálca, 

borszeszégő, főzőpohár 

 

Végrehajtás: Az egyik óraüvegre cseppentsünk ecetet, a másikra benzint, majd próbáljuk 

meggyújtani őket!  

 

Az égő benzinre tegyünk egy pillanatra főzőpoharat, majd vegyük le róla! 

  

http://www.ozdijag.hu/


45 

 

 

 

 
 

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 

 

Tapasztalat: 

Az ecetet nem tudtuk meggyújtani, a benzin meggyullad. Oxigéntől elzártan elalszik, de 

amint ismét oxigént kap, lángra lobban. 

 

Magyarázat:  

Az égésnek három feltétele van: éghető anyag, égést tápláló közeg (oxigén), gyulladási 

hőmérséklet. 

 

2. Tanári kísérlet: Széntartalmú anyagok égése 

 

Szükséges anyagok: 

petróleum, faszén 

Szükséges eszközök:  

fogó, porcelántál, Bunsen-égő, gyújtópálca 

 

Végrehajtás: Gyújtsuk meg a porcelántálba helyezett petróleumot, tartsunk lángba faszenet! 

 

Tapasztalat:  

Hogyan égett a petróleum? 

Lánggal égett. 

Mit tapasztalunk a faszén égésénél? 

A faszén izzott. 

Mi volt a közös tulajdonság a két égésnél? 

Mind a két esetben valamilyen fényjelenség kísérte az égést. 

 

Magyarázat:  

Mire utal a fényjelenség? 

A fényjelenség magas hőmérsékletre (gyulladási hőmérsékletre) utal, ahol gyors égés 

játszódik le. 

  

http://www.ozdijag.hu/


46 

 

 

 

 
 

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 

 

Miért égnek különbözően a látott anyagok? 

Lánggal égnek az éghető gázok, és azok az anyagok, amelyekből az égés során keletkezik 

éghető gáz, gőz. Amely anyagból nem képződik éghető gáz vagy gőz, azok izzanak.  

 

Azt az égést, amihez nem szükséges magas hőmérséklet, és nem kíséri fényjelenség, lassú 

égésnek nevezzük. 

 

Írj néhány példát a lassú égésre! 

A fa korhadása, a vas rozsdásodása, légzés. 

 

3.Tanári kísérlet: A kockacukor égése 

 

Szükséges anyagok: 

kockacukor, hamu 

Szükséges eszközök: 

csipesz, borszeszégő, óraüveg 

 

Végrehajtás: 

Próbáljunk meggyújtani kockacukrot! Mit tapasztalunk? 

Nem sikerül. Csak megbarnul és folyóssá válik. 

Forgassuk meg hamuban a cukrot, és úgy próbáljuk meggyújtani! 

 

Tapasztalat: 

A cukor meggyullad. 

Magyarázat:  

A hamu katalizátorként működött, segítette a reakció beindítását. 

  

http://www.ozdijag.hu/


47 

 

 

 

 
 

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. Tanári kísérlet: Az éghetetlen zsebkendő 

 

Szükséges anyagok: 

alkohol, víz 

Szükséges eszközök: 

zsebkendő, csipesz, főzőpohár, borszeszégő 

 

Végrehajtás: alkohol és víz 1:1 arányú elegyébe mártsunk zsebkendőt, csepegtessük le, majd 

gyújtsuk meg! 

 

Tapasztalat:  

A zsebkendőn lévő alkohol lángol, kék színű lánggal ég, de a maga a zsebkendő nem 

gyullad meg.  

 

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. 

 

A tűzoltás 

 

Az égés egyik feltételét kell megszüntetni. Tűzoltásra leggyakrabban használt anyag a víz. 

Lehet-e mindent vízzel oltani? Nem. 

 

Miért? Mivel olthatunk még tüzet? 

 

A víznél kisebb sűrűségű égő folyadékokat (benzin, olaj) azért nem, mert a víz tetején 

helyezkednek el, és érintkeznek a levegővel. Oltás homokkal, habbal, porral történhet. 

Égő elektromos berendezéseket sem, mert áramütést szenvedhetünk. Ezek oltása oltó 

készülékkel történhet. 
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Tűzoltás 
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10. KÉMIAI REAKCIÓK 

 

Képzési nevelési célok: 

 A kémiai reakció fogalma, csoportosítása 

 Tömegmegmaradás törvénye 

 Tömegszázalék felidézése 

 

Gondolatébresztő: 

Környezetünkben számtalan változás, kölcsönhatás, reakció játszódik le. De melyiket 

nevezhetjük kémiai reakciónak? Minden olyan változást, ahol új anyag jön létre. A kiindulási 

anyagok kötései felszakadnak, és új kötések jönnek létre. Számtalan módon csoportosíthatjuk 

a kémiai reakciókat, például a résztvevő anyagok száma szerint, energiaváltozás szerint, 

részecskeátmenet szerint. A kémiai reakciókra érvényes a tömegmegmaradás törvénye, azaz a 

kiindulási anyagok együttes tömege megegyezik a keletkezett anyagok tömegének 

összegével. 

 

1. Tanári kísérlet: Hypo és sósav reakciója 

 

Szükséges anyagok: 

hypo, sósav 

Szükséges eszközök:  

kristályosító csésze, 2 cseppentő 

  

Végrehajtás: Vegyifülke alatt öntsünk egy kristályosító csészébe kevés sósavat, majd 

cseppentsünk hozzá pár csepp hypot. 

 

Tapasztalat: 

Zöldessárga, szúrós szagú gáz fejlődik   
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Magyarázat: 

Hypo és sósav reakciójakor klórgáz szabadul fel. A klórgáz erősen mérgező gáz, 

belélegezve tüdővizenyőt és fulladást okoz. Sem a laboratóriumban, (tanári engedély és 

felügyelet nélkül) sem otthon nem szabad összeöntened ezt a két anyagot! 

 

2. Tanulókísérlet: Réz(II)-szulfát reakciója nátrium-hidroxiddal 

 

Szükséges anyagok: 

réz(II)-szulfát, nátrium-hidroxid, desztillált 

víz  

Szükséges eszközök: 

2 főzőpohár, mérleg, 2 kanál, 2 üvegbot 

 

Végrehajtás: Mérjétek meg az üres főzőpohár tömegét! Mindkét főzőpoharat töltsétek meg 

egynegyed részéig vízzel. Az elsőbe tegyetek egy kanál réz(II)-szulfátot, a másodikba pedig 

egy kanálnyi nátrium-hidroxidot. Mérjétek le egyenként az oldatok tömegét. (Ne felejtsétek el 

kivonni a főzőpohár tömegét!) Öntsétek össze a két oldatot! Határozzátok meg a keletkezett 

anyag tömegét! 

 

Tapasztalat: 

Milyen színű lesz a keletkezett anyag? 

Világoskék színű csapadék keletkezik. 

Hogyan változik a kiindulási anyagok és a keletkezett anyag tömege? 

 

Kiindulási anyagok tömege: 

Keletkezett anyag tömege: 

A kiindulási anyagok tömege egyenlő a keletkezett anyag tömegével. 
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Magyarázat: 

 

A két oldat reakciójakor réz-hidroxid keletkezik, mely világoskék csapadék. 

Tömegmegmaradás törvénye: a kiindulási anyagok együttes tömege megegyezik a 

keletkezett anyagok együttes tömegével.   

 

3. Tanári kísérlet: Ammónia és hidrogén-klorid reakciója 

 

Szükséges anyagok: 

ammónia oldat, sósav 

Szükséges eszközök: 

két gázfelfogó henger, üveglap 

 

Végrehajtás: Öblítsünk át egy gázfelfogó hengert ammónia-oldattal, egy másikat sósavval. 

Fedjük le a hengereket üveglappal. A sósavat tartalmazó hengert nyílásával lefelé helyezzük 

az ammóniás hengerre. Vegyük ki az üveglapot. 

 

Tapasztalat: 

Milyen halmazállapotú anyagokat reagáltatunk? 

Gáz-halmazállapotú 

Miért a sósavas hengert helyezzük felülre? 

Az ammóniának kisebb a sűrűsége, a sósavból távozó hidrogén-kloridnak pedig 

nagyobb a sűrűsége. Így könnyebben tudnak keveredni a gázok. 

Milyen anyag keletkezik? 

Fehér színű füst keletkezik. 

 

Magyarázat: 

Ammónium-klorid (szalmiáksó) keletkezett   NH3 + HCl = NH4Cl 

Milyen reakció játszódott le? Miért? 

Kémiai, mert a reakció során új anyag keletkezik. 
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11. OXIDÁCIÓ, REDUKCIÓ 

  

Képzési, nevelési cél: 

 Egyesülés, bomlás, égés, oxidáció, redukció megismerése, köznapi és kémiai 

értelemben 

 

Gondolatébresztő: 

Történetileg először oxidációnak az oxigén felvételét, míg a leadását redukciónak nevezték. 

Később a tudás gyarapodásával már általánosíthatták a fogalmat, az oxidáció és a redukció 

elektronátmenettel járó reakcióként lettek meghatározva. Az elektronleadást oxidációnak, míg 

a felvételt redukciónak nevezzük. Így azokat a reakciókat is tudjuk értelmezni, ahol nem 

szerepel oxigén. 

 

1. Tanulókísérlet: A réz oxidálása, és a réz-oxid redukálása 

 

Szükséges anyagok: 

rézgombolyag, denaturált szesz 

Szükséges eszközök: 

Bunsen-égő, csipesz, kémcső 

 

Végrehajtás: A rézgombolyagot fogd meg csipesszel, majd tartsd a Bunsen-égő lángjába. Pár 

perc múlva vedd ki, majd mártsd bele denaturált szeszbe! 

 

Tapasztalat:  

A rézdrót fekete lesz, majd az alkoholban visszanyeri eredeti színét   

 

Magyarázat: 

A réz először egyesül az oxigénnel, és fekete réz-oxid keletkezik, a réz-oxidot az alkohol 

redukálja, és így újra réz keletkezik. 
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Mi történt a rézzel? 

A réz egyesült az oxigénnel, oxigént vett fel, oxidálódott.   

 

Írjuk fel a reakció egyenletét!  

réz + oxigén = réz-oxid 

2 Cu + O2  = 2 CuO  

 

Mi történt a réz-oxiddal? 

Leadta az oxigént, azaz redukálódott. 

 

Köznapi értelemben az oxigénfelvételt oxidációnak, az oxigénleadást redukciónak 

nevezzük. 

 

2. Tanulókísérlet: Az alumínium vizsgálata 

 

Szükséges anyagok: 

alumíniumlemez 

Szükséges eszközök: 

dörzspapír 

 

Végrehajtás: Dörzsöld meg a papírral az alumíniumlemez felületét!  

 

Tapasztalat: 

Az alumíniumlemez csillogóbb lett. 

 

Magyarázat:  

Az alumínium felületén védő oxidréteg van, melyet dörzspapírral eltávolíthatunk. 
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Írjuk fel a reakció egyenletét!   

alumínium  +  oxigén  =  alumínium-oxid 

4 Al  +  3 O2 = 2 Al2O3 

 

Mi történt az alumíniummal köznapi értelemben? 

Az alumínium egyesült az oxigénnel, tehát oxidálódott.   

 

Mi történt az alumíniummal kémiai értelemben?  

Az oxigénatom felvett két elektront, oxidion lett belőle: O + 2e
-
→ O

2- 

Az alumíniumatom leadott három elektront és alumínium- ion lett belőle: 

Al → Al
3+

 + 3e
-
 

 

Kémiai értelemben az az anyag, amelyik elektront ad le oxidálódik, amelyik elektront vesz 

fel, redukálódik. Az oxidáció és a redukció mindig egymással párhuzamosan játszódik le.  Az 

elektronátmenettel járó reakciókat redoxireakciónak nevezzük.   

Az az anyag, amely könnyen vesz fel oxigént, vagy könnyen ad le elektront jó redukálószer. 

Az az anyag, amely könnyen von el elektront más anyagtól, jó oxidálószer. 

 

Redoxireakciók gyakorlása 

 

1. Kálium égésének egyenlete (Jelöld a részfolyamatokat, írd le melyik milyen szerepet 

tölt be a redoxireakciókban!) 

kálium + oxigén = kálium-oxid 

4 K  + O2 = 2 K2O 

4 K → 4 K
+
 +4 e    oxidálódott, redukálószer 

O2 + 4e- → 2 O
2-

  redukálódott, oxidálószer   
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2.  Nátrium égése klórgázban 

nátrium + klór = nátrium-klorid  

2 Na  + Cl2 = 2 NaCl   

2 Na → 2 Na
+
 + 2 e- oxidálódott, redukálószer  

Cl2 + 2e- →2 Cl
-          

 redukálódott, oxidálószer   

 

3. Magnézium és bróm reakciója 

magnézium + bróm =magnézium-bromid  

Mg  + Br2 = MgBr2   

Mg → Mg
2+

 + 2 e- oxidálódott, redukálószer  

Br2 + 2e- → 2 Br
-
 redukálódott, oxidálószer 

 

 

A megismert kémiai reakciók összefoglalása 
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12. ALAPVETŐ TÁPANYAGOK 

 

Képzési, nevelési cél:  

 A környezetünkben előforduló anyagok megfigyelése, kémiai összetételének 

vizsgálata 

 Felhasználásuk következtében bekövetkezett változások megfigyelése 

 

Gondolatébresztő: 

Környezetünkben, háztartásunkban körülnézve nem is gondolnák, hogy mindenfelé kémiai 

anyagokat találunk. Egy korszerű háztartás számos vegyipar által előállított anyagot használ. 

Tulajdonképpen szinte mindennek van valami köze a kémiához.  

Táplálékaink mint energiaforrások nagyon fontos kémiai anyagokat tartalmaznak. A 

szervezetünknek alapvető anyagokra van szüksége: fehérjékre, zsírokra-olajokra és 

szénhidrátokra. Emellett még védő és kiegészítő hatású tápanyagokra is kellenek a helyes 

működéséhez. 

 

A szénhidrátok 

 

Milyen kémiai elemek építik fel a szénhidrátokat? 

Szén, hidrogén és oxigén. 

Soroljunk fel ismert szénhidrátokat! 

Gyümölcscukor, szőlőcukor, tejcukor, répacukor, keményítő, cellulóz 

Figyeljük meg a bemutatott szénhidrátok színét! Milyen színűek? 

Fehérek. 
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1. Tanulókísérlet: Szénhidrátok oldódása vízben 

 

Szükséges anyagok: 

szőlőcukor, gyümölcscukor, répacukor, 

keményítő 

Szükséges eszközök:  

kémcsövek, vegyszeres kanál, kémcsőfogó, 

borszeszégő 

 

Végrehajtás: Tegyünk kémcsövekbe szőlőcukrot, gyümölcscukrot, répacukrot, keményítőt! 

Oldjuk fel vízben őket! Mit tapasztalunk? 

 

Tapasztalat:  

 

Melyik anyag oldódik vízben? 

A szőlőcukor, a gyümölcscukor, a répacukor. 

Melyik anyag nem oldódik vízben?  

A keményítő. 

Vizsgáljuk meg a keményítő oldódását meleg vízben! Mit tapasztalunk?  

A keményítő sok vizet felvesz és csirizzé alakul.  

Mire lehet használni a csirizt? 

Ragasztásra, például a könyvkötészetben. 

 

2.Tanári kísérlet: A cukor elszenesedése 

 

Szükséges anyagok: 

 répacukor, kénsav 

Szükséges eszközök:  

főzőpohár 

 

Végrehajtás: Egy főzőpohárba tegyünk répacukrot, majd öntsünk rá kénsavat! 
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Tapasztalat: 

Milyen színű anyagot kapunk? 

Feketét. 

Mi történt a cukorral?  

Fejfújódott. 

 

Magyarázat: 

A kénsav erős vízelvonószer. A cukorból elvonja a víz alkotó elemeit, csak a szén marad 

vissza, amit a keletkező gázok felfújnak. 

 

Mi a szerepe a szénhidrátoknak a szervezetünkben? 

Energiaforrások a tápcsatornába kerülve viszonylag rövid idő alatt gyorsan megemelik 

a vércukorszintet, így sok energiát szolgáltatnak időlegesen, pl. a szőlőcukor serkenti az 

agy működését.  

 

Milyen veszélye lehet a túlzott szénhidrátfogyasztásnak? 

A fölöslegük zsírrá alakul, elhízást okoz.  

A zöld növények hogyan állítják elő a szőlőcukrot? 

Fotoszintézissel. Fény hatására szén-dioxidból és vízből oxigént és szőlőcukrot állítanak 

elő.  
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3. Tanulókísérlet: A keményítő kimutatása 

 

Szükséges anyagok: 

keményítő, víz, kálium-jodidos jódoldat, 

burgonya, rizs, liszt, alma 

Szükséges eszközök:  

kémcsövek, cseppentő, üvegbot, kémcsőfogó, 

borszeszégő 

 

Végrehajtás: Híg keményítőoldatba csepegtessünk 2-3 csepp kálium-jodidos jódoldatot! 

Milyen színt ad a kálium-jodidos jódoldat a keményítővel? 

Kék színt ad.  

 

Cseppentsünk különböző anyagokra kálium-jodidos jódoldatot!  

1. burgonya (friss vágási felületre) 

2. liszt (oldjuk meleg vízben, majd hűtsük) 

3. rizs (meleg vízben oldjuk, majd hűtsük) 

4. alma (friss vágási felületre) 

 

Tapasztalat: 

Az oldat kék színű lett a burgonya, a liszt, a rizs esetében, de az almánál nem. 

Mire utal a színváltozás? 

A burgonya, a liszt, a rizs tartalmaz keményítőt, de az alma nem. 

 

4. Tanulókísérlet: A hamis tejföl kimutatása 

 

Szükséges anyagok: 

tejföl, hamis tejföl (lisztezett), kálium-jodidos 

jódoldat 

Szükséges eszközök:  

óraüvegek, cseppentő, kanál 
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Végrehajtás: A tejfölökből kis mintát veszünk, majd kálium- jodidos jódoldatot csepegtetünk 

a mintákra. 

 

Tapasztalat: 

Melyik tejföl a hamis? 

Amelyik a jódoldat hatására megkékül. 

Miért? 

Mert az a tejföl keményítőt tartalmaz. Azaz valószínűleg liszttel „javították” az állagát.  

 

A fehérjék 

 

Az élő szervezetek legfontosabb anyagai, az élőlények testszöveteinek fő alkotórésze. 

Mi a fehérjék tudományos neve? 

Protein, görög szó, jelentése: legfontosabb. 

Soroljunk fel fehérjetartalmú ételeket! 

Húsok, tojás tejtermék, szója, dió és egyéb magvak, kender 

Miért veszélyes a magas láz? 

Mert a fehérjék magas hőmérséklet hatására kicsapódnak, a szervezetünk jelentősen 

megváltozik, és így már nem tudják betölteni szerepüket. Ez a kicsapódás ráadásul már 

nem visszafordítható folyamat.  

 

Zsírok, olajok 

 

Az élő szervezetekben keletkeznek. Részben energiaforrások, részben tartalék tápanyagok. 

Lehetővé teszik a zsírban oldódó vitaminok felszívódását.  

 

Zsírok, olajok oldódnak-e vízben?  

Nem.  
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Hol helyezkedik el az olaj a vízben? Miért? 

A víz felszínén úszik, mivel kisebb a sűrűsége, mint a víznek. 

Lehet-e vízzel oltani az égő olajat? 

Nem, mert a víz felett helyezkedik el, így levegőt kap. Homokkal, habbal, és porral lehet 

oltani. 

Miben lehet feloldani az olajat? 

Apoláris oldószerekben, például benzinben. 

 

Tápanyagaink 
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