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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 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 tudomány izgalmas kaland.” (Kosztolányi Dezső) 

 

A tavalyi évben megismerkedtünk a kémia alapjaival: bepillantottunk a részecskék világába, 

különbséget tettünk a fizikai és a kémiai változások között, képet kaptunk a kémiai 

reakciókról. Remélem, megkedveltétek ezt a csodás tárgyat.  

Ebben az évben tovább építkezünk, és megismerkedünk a periódusos rendszerrel. Lépésről 

lépésre felfedezzük a különböző kémiai elemeket. Megnézzük a legfontosabb fizikai és 

kémiai tulajdonságaikat, vizsgáljuk a reakcióikat, feltérképezzük az előfordulásukat, 

előállításukat, valamint az élettani hatásukat. Mindezt sok érdekes és izgalmas kísérlettel 

tárjuk fel, melyből egyre többet Ti magatok is elvégezhettek a laborrend szigorú betartása 

mellett. 

Megnézzük, milyen kapcsolata van a fizikával, földrajzzal, biológiával, hogyan egészítik, 

segítik egymást. Történelem- és társadalomalakító tevékenységéről is meggyőződhetünk, sőt 

megvizsgálhatjuk, milyen kapcsolata lehet az irodalommal, a művészetekkel. 

Lényeges, hogy mindig meglásd a kémiában azt, ami téged, családodat, környezetedet érint. 

Maradj kíváncsi, merj kérdezni, próbálj minél több helyes információt gyűjteni az adott 

témáról. Keresd meg azt, ami téged érdekel, ami neked tetszik. Hidd el, minden ember találhat 

a kémiában olyan dolgot, ami számára izgalmas, érdekes, szép, amiért érdemes tanulni. 

Kívánom, hogy Te is megtaláld a kémiában a számodra legérdekesebb, legszebb részt, hogy 

boldogan és vidáman teljen az idő, amíg ezzel a nagyszerű tudománnyal ismerkedsz! 
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A HALOGÉN ELEMEK 

 

Képzési, nevelési cél: 

1) A halogén elemek fizikai és kémiai tulajdonságainak összefüggése 

2) A klór oxidáló hatásának megismerése 

3) A klór reakciója vízzel, fémekkel 

4) Élettani hatásuk, Semmelweis Ignác munkássága 

5) Háztartásban előforduló vegyszerek hatása, biztonságos használata 

 

Gondolatébresztő:  

A halogén jelentése sóképző. Ide tartoznak a hetedik főcsoport elemei: a fluor, klór, bróm, jód 

és az asztácium. 

Reklámokból sokszor hallani, hogy klórmentes egy-egy tisztítószer, vagy azt, hogy nem 

viszünk be a szervezetünkbe elegendő jódot, ezért használjunk jódozott sót. Brómtartalmú 

vegyületekkel is találkozhatunk, például a nyugtató hatású gyógyszerek alkalmazása közben. 

Most ezekkel az anyagokkal ismerkedünk meg. 

 

 

Anyagok vizsgálata: 

1) Vizsgáljuk meg a jódot és a brómot! Mit mondhatunk róluk? 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 
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1. Tanári kísérlet: Klórgáz előállítása, fizikai tulajdonságai 

 

Szükséges anyagok: 

kálium-permanganát 

tömény sósav 

desztillált víz 

koncentrált kénsav  

Szükséges eszközök: 

gázfejlesztő készülék 

2 db gázfelfogó henger 

500 cm
3
-es főzőpohár 

3 db üveglap 

derékszögben hajlított üvegcső,  

gumicső 

 

Végrehajtás:  

VEGYIFÜLKE ALATT VÉGEZZÜK A KÍSÉRLETET! A gázfejlesztő készülék csiszolatait 

kenjük be koncentrált kénsavval. Az alsó lombikjába papírtölcséren keresztül tegyünk 15-20 g 

kristályos kálium-permanganátot, csepegtető tölcsérébe pedig 5 cm
3
 víz és 15 cm

3
 tömény 

sósav elegyét. A lombikot gumicső csatlakozással derékszögben meghajlított üvegcsővel 

kössük össze úgy, hogy az üveg üveghez érjen. Az üvegcsövet vezessük bele egy gázfelfogó 

hengerbe. Nyissuk meg a tölcsér csapját, s töltsünk meg 2 gázfelfogó hengert klórgázzal. A 

henger száját üveglappal takarjuk le. 

Figyeljük meg a gáz színét, szagát, levegőhöz viszonyított sűrűségét! Ezután a kivezető 

csövet helyezzük vízzel félig telt 500 cm
3
- es főzőpohárba, melybe univerzál indikátor-oldatot 

csepegtettünk. 

 

Tapasztalat:  

 

Klórgáz 

színe  

szaga  

sűrűsége  
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1) Mi történt a főzőpohárban lévő vízzel? 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Magyarázat: 

…………………………………………………………………...……………………………… 

…………………………………………………………………………...……………………… 

 

Fontos: Ha valaki kisebb mérgezést szenvedne, akkor vigyük azonnal friss levegőre, vagy 

szagoltassunk vele 2 mol/dm
3
 koncentrációjú ammóniaoldatot, melyet etil-alkohollal 

kevertünk! 

 

2. Tanári kísérlet: Nátrium égése klórgázban 

 

Szükséges anyagok: 

klórgáz 

nátrium 

Szükséges eszközök: 

gázfelfogó henger 

perforált kémcső 

kémcsőfogó  

 

Végrehajtás: 

VEGYIFÜLKE ALATT VÉGEZZÜK A KÍSÉRLETET! 

Lencse nagyságú, kérgétől megtisztított nátriumot tegyünk alulról kilyuggatott kémcsőbe, és 

kis lángon olvasszuk meg. A megolvadt és meleg nátriumot tartalmazó kémcsövet engedjük a 

klórgázzal teli hengerbe. 

 

Tapasztalat: 

…………………………………………………………………………...……………………… 

1) Milyen színűre festi a lángot a nátrium? 

..……………………………………………………………………...……………………… 
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2) Milyen tulajdonságú anyag keletkezik? 

.……………………………………………………………………...……………………… 

 

Magyarázat: 

1) Milyen kötésű anyag keletkezik? Hogyan jön létre? 

.……………………………………………………………………...……………………… 

.……………………………………………………………………...……………………… 

.……………………………………………………………………...……………………… 

.……………………………………………………………………...……………………… 

 

3. Tanári kísérlet: A klórgáz oxidáló, színtelenítő hatása 

 

Szükséges anyagok: 

klórgázzal teli henger 

etil-alkohol 

piros virág 

desztillált víz 

1%-os fukszinoldat (egyfajta festékanyag) 

klóros víz  

Szükséges eszközök:  

2 db 200 cm
3
-es főzőpohár 

üvegbot  

 

Végrehajtás:  

A piros virágot áztassuk be néhány percre etil-alkohol-oldatba, hogy a rajta levő viaszréteg 

leoldódjék. Ezután mossuk le desztillált vízzel és tegyük bele egy klórgázzal teli hengerbe. A 

hengert üveglappal zárjuk le.  

A másik főzőpoharat töltsük meg félig 1%-os fukszinoldattal. A színes oldathoz töltsünk 15-

20 cm
3
 klóros vizet, és keverjük össze az oldatot. 
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Tapasztalat: 

1) Milyen lesz a virág színe? Mi történik a festékoldattal? 

..…………………………………………………………………...……………………… 

 

Magyarázat:  

..…………………..……………………………………………………...……………………… 

..…………………..……………………………………………………...……………………… 

..…………………..……………………………………………………...……………………… 

 

 

 
 

1. ábra: Semmelweis, az anyák megmentője 
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Töltsük ki a táblázatot! 

 

Név Képlet Szín Halmazállapot Jellemzők 

    

veszélyes  

mérgező 

teflon alapanyaga 

klór    

 

 

 

 

  vörösbarna  

 

 

 

 

 I2   

 

 

 

 

 

  2. ábra: Halogének 
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A HALOGÉNEK VEGYÜLETEI 

 

Képzési, nevelési cél: 

1) Legfontosabb halogénvegyületek megismerése 

2) Ismerkedés az üvegmaratással 

3) A sósav a kémiában és a háztartásban 

 

Gondolatébresztő: 

Klórtartalmú vegyületekkel találkozhatunk a háztartásban, sok tisztítószerben megtalálható. 

Gondoljunk csak a hypora, vízkőoldóra, háztartási sósavra. Veszélyes anyagok, de 

körültekintően alkalmazva őket távol tarthatjuk lakásunktól a baktériumokat. Nagyon fontos, 

hogy a vegyszereket ne keverjük, mert mérgező klórgázt is előállíthatunk! 

 

1. Tanári kísérlet: Üvegmaratás 

 

Szükséges anyagok: 

40%-os hidrogén-florid-oldat 

paraffin 

Szükséges eszközök: 

üveglap 

tű 

főzőpohár 

vasháromláb azbesztes dróthálóval 

Bunsen-égő 

Végrehajtás:  

Üveglapot megolvasztott paraffinnal kenjük be. Ezután tűvel karcoljunk bele valami jelet. A 

jellel ellátott részt vegyük körül paraffinból készített réteggel, hogy a hidrogén-fluorid-oldat 

ne folyhasson le róla. A jelre cseppentsünk annyi hiodrogén-fluorid-oldatot, hogy a karcolt 

részt 1-2mm-es rétegben befedje. Az üveglapot fülke alá állítjuk, majd 5-6 perc várakozás 

után nagyobb főzőpohárban előkészített kb.90°C-os vízbe mártjuk. A paraffinréteg leolvadása 

után az üveget szárazra töröljük. 
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Tapasztalat: 

1) Mit tapasztalunk az üveglapon?  

……………..……………………………………………………...……………………… 

 

Magyarázat: 

..…………………..……………………………………………………...……………………… 

..…………………..……………………………………………………...……………………… 

..…………………..……………………………………………………...……………………… 

 

2. Tanulókísérlet: (páros munka) Sósav kémhatása, reakciója fémekkel 

 

Szükséges anyagok: 

1:1 arányban higított koncentrált sósav 

lakmusz indikátor 

granulált cink 

vasforgács 

vörösréz forgács 

kalcium-oxid 

réz-oxid 

Szükséges eszközök: 

6 db kémcső 

gyújtópálca 

Bunsen-égő 

cseppentő 

 

Végrehajtás: 

Az első kémcsövet töltsétek meg félig sósavval, és csepegtessetek bele pár csepp lakmusz 

indikátort. 

A többi kémcső aljára tegyetek sorra cinket, vasforgácsot, vörösréz forgácsot, kalcium-oxidot 

és réz-oxidot. Ezután mindegyikbe öntsetek sósavat úgy, hogy a kémcső félig legyen töltve. 

Azokhoz a kémcsövekhez, ahol gázfejlődést tapasztaltok, tartsatok égő gyújtópálcát.  
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Tapasztalat: 

1) Hogyan változik a lakmusz színe a sósavban? 

……………..……………………………………………………...……………………… 

2) Mi történik a fémekkel? 

……………..……………………………………………………...……………………… 

3) Mi tapasztalunk az égő gyújtópálca hatására? 

……………..……………………………………………………...……………………… 

4) Hogyan változik meg a kalcium-oxid és a réz-oxid sósav hatására? 

……………..……………………………………………………...……………………… 

 

Magyarázat:  

1) Milyen kémhatást jelez a lakmusz? Miért? 

……………..……………………………………………………...……………………… 

2) Milyen gáz fejlődött?  

……………..……………………………………………………...……………………… 

……………..……………………………………………………...……………………… 

3) A réz miért nem reagált a sósavval? 

……………..……………………………………………………...……………………… 

……………..……………………………………………………...……………………… 

4) Mi történt a fém-oxidokkal? 

……………..……………………………………………………...……………………… 

……………..……………………………………………………...……………………… 

 

3. Tanári kísérlet: Ammónia és hidrogén-klorid reakciója 

 

Szükséges anyagok: 

ammónia oldat 

sósav 

Szükséges eszközök: 

2 db gázfelfogó henger 

üveglap 
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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: 

1) Milyen halmazállapotú anyagokat reagáltatunk? 

……………..……………………………………………………...……………………… 

2) Miért a sósavas hengert helyezzük felülre? 

……………..……………………………………………………...……………………… 

……………..……………………………………………………...……………………… 

3) Milyen anyag keletkezik? 

……………..……………………………………………………...……………………… 

 

Magyarázat: 

……...……………..…………………………………………………...……………………… 

 

3. ábra: Szalmiáksó előállítása 
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KÉN ÉS VEGYÜLETEI 

 

Képzési, nevelési cél: 

1) A kén szerkezetének megismerése 

2) Fizikai tulajdonságok feltérképezése 

3) Fémekkel való reakciójának tapasztalása 

4) Jellemző vegyületeinek megismerése 

5) Élettani hatása 

 

Gondolatébresztő: 

A kén a hatodik főcsoport eleme. Az oxigén alatt helyezkedik el. Külső elektronhéján hat 

elektron tartózkodik. Sárga színű, szilárd anyag.  

Az egyik legrégebbi anyag, már az ókorban is használták. Elemi állapotban is megtalálható, 

és vegyületei is gyakoriak. 

 

1. Tanulókísérlet: Kén oldódása vízben 

 

Szükséges anyagok:  

kén 

víz 

Szükséges eszközök:  

főzőpohár 

üvegbot 

vegyszeres kanál 

Végrehajtás: 

Szórjunk kénport főzőpohárba, majd oldjuk vízben! 

 

Tapasztalat:  

1) Oldódik a kén vízben? 

……………..……………………………………………………...……………………… 
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2) Miért? 

……………..……………………………………………………...……………………… 

……………..……………………………………………………...……………………… 

 

2. Tanulókísérlet: A kén olvadása 

 

Szükséges anyagok:  

kén 

víz 

Szükséges eszközök: 

kémcső 

kémcsőfogó 

Bunsen-égő 

főzőpohár 

 

Végrehajtás:  

Szórj a kémcsőbe két kanál kénport, majd fogd a kémcsövet kémcsőfogóba. Óvatosan 

melegítsed Bunsen-égő lángjánál. Figyeld meg a színét és a sűrűségét! Miután a kén forrni 

kezd, öntsd a vízzel telt főzőpohárba. 

 

Tapasztalat: 

……………..……………..……………………………………………...……………………… 

……………..……………..……………………………………………...……………………… 

……………..……………..……………………………………………...……………………… 

 

Magyarázat:  

……………..……………..……………………………………………...……………………… 

……………..……………..……………………………………………...……………………… 

……………..……………..……………………………………………...……………………… 

……………..……………..……………………………………………...……………………… 

……………..……………..……………………………………………...……………………… 

……………..……………..……………………………………………...……………………… 
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3. Tanári kísérlet: A kén reakciója cinkkel 

 

Szükséges anyagok:  

kénpor 

cinkpor 

Szükséges eszközök:  

azbesztes drótháló 

vasháromláb 

Bunsen-égő 

gyújtópálca 

Végrehajtás: 

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

helyezett azbesztes dróthálóra, majd hevítsük! 

 

Tapasztalat: 

……………..……………..……………………………………………...……………………… 

 

Magyarázat: 

1) Miért kellett melegíteni a keveréket? 

…………...…………..……………………………………………...……………………… 

…………...…………..……………………………………………...……………………… 

2) Írjuk le a reakció egyenletét! 

…………...…………..……………………………………………...……………………… 

 

Higannyal már szobahőmérsékleten reakcióba lép => Hasznos tudni akkor, hogyha a 

lázmérőnk eltörik! (A higanygőzök mérgezőek.) 

Hg + S  HgS 

A fém-szulfidokból sósav hatására kén-hidrogén válik szabaddá, ami záptojás szagú. 

FeS + 2 HCl  FeCl2 + H2S 
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Kékes lánggal ég, és kén-dioxid keletkezik belőle (boros hordók fertőtlenítése) 

S + O2  SO2 

 

Felhasználása: 

 fertőtlenítő, gombaölő hatása miatt növényvédő szerként 

 sebhintőporokban, bőrgyógyászati krémekben 

 gumiipar 

 kénsavgyártáshoz 

 hordók fertőtlenítésére 

 

A kénsav (H2SO4) 

Fizikai tulajdonságai: 

 színtelen 

 olajszerű sűrűségű folyadék 

 maró, roncsoló hatású 

 legtöményebb oldata 98%-os 

 vízelvonószer 

 

4. Tanulókísérlet: Híg kénsav reakciója fémekkel 

 

Szükséges anyagok:  

vas 

réz 

híg kénsav 

 

Szükséges eszközök:  

2 db kémcső 

cseppentő 

gyújtópálca 

borszeszégő 

Végrehajtás: 

Szórjunk az egyik kémcső aljára rézreszeléket, a másik aljára pedig vasreszeléket! Öntsünk a 

rájuk híg kénsavat! Tartsunk a kémcső szájához égő gyújtópálcát! 
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Tapasztalat:  

1) Mi történik a rézzel és a vassal? 

…………...…………..……………………………………………...……………………… 

 

Magyarázat:  

……………..……………..……………………………………………...……………………… 

……………..……………..……………………………………………...……………………… 

……………..……………..……………………………………………...……………………… 

……………..……………..……………………………………………...……………………… 

 

5. Tanári kísérlet: Tömény kénsav reakciója fémekkel 

 

Szükséges anyagok: 

vas 

réz 

tömény kénsav  

 

Szükséges eszközök:  

2 db kémcső 

cseppentő 

gyújtópálca  

borszeszégő 

Végrehajtás: 

Szórjunk az egyik kémcső aljára vas-, a másikba rézreszeléket. Öntsünk rájuk 20-20 cm
3
 

tömény kénsavat! 

 

Tapasztalat: 

1) Melyik kémcsőben történt változás? 

…………...…………..……………………………………………...……………………… 

2) Miért? 

…………...…………..……………………………………………...……………………… 

…………...…………..……………………………………………...……………………… 
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3) Mi történt a vassal? Miért? 

…………...…………..……………………………………………...……………………… 

…………...…………..……………………………………………...……………………… 

4) Hogyan kell hígítani a kénsavat? Miért? 

…………...…………..……………………………………………...……………………… 

 

 

4. ábra: Kéntelep 
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GÁZFEJLŐDÉSSEL JÁRÓ REAKCIÓK 

 

Képzési, nevelési cél:  

1) Gázfejlődéssel járó reakciók megismerése 

2) A fejlődő gázok kimutatása (oxigén, szén-dioxid, hidrogén…) 

3) Gázfejlődés a háztartásban 

 

Gondolatébresztő: 

Sok gázt ismerünk, egyik nélkülözhetetlen, míg egy másik mérgező. Egyesekre szükségünk 

van, míg másokat jobb, ha nem állítunk elő. Egy biztos, jó ismerni őket és a hatásukat is. 

Jó tudni, hogyan keletkezik az oxigén, de jó tisztába lenni azzal is, hogy mikor keletkezhet 

szén-dioxid, és melyek a veszélyei. Érdemes hatásukat kihasználni, például egy finom 

sütemény készítésénél is. 

 

1. Tanulókísérlet: Kálium-permanganát hevítése 

 

Szükséges anyagok: 

kálium-permanganát 

Szükséges eszközök:  

kémcső 

kémcsőfogó 

borszeszégő 

gyújtópálca 

Végrehajtás:  

Tegyünk egy kémcsőbe kevés kálium-permanganátot. A kémcsövet fogjuk meg 

kémcsőfogóval, majd borszeszégő lángja felett óvatosan melegítsük! Majd tegyünk a kémcső 

szájához parázsló gyújtópálcát! 
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Tapasztalat: 

1) Mi jelezte a gázfejlődést? 

…………...…………..……………………………………………...……………………… 

2) Mi történt a parázsló gyújtópálcával? 

…………...…………..……………………………………………...……………………… 

 

Magyarázat: 

1) Milyen gázt állítottunk elő? Miből következtethetünk erre? 

…………...…………..……………………………………………...……………………… 

…………...…………..……………………………………………...……………………… 

 

2. Tanulókísérlet: Sósav reakciója kalcium-karbonáttal és cinkkel 

 

Szükséges anyagok:  

mészkő 

granulált cink 

sósav 

Szükséges eszközök: 

két kémcső 

vegyszeres kanál 

gyújtópálca 

borszeszégő 

 

Végrehajtás: Két kémcsövet készítsünk elő. Az egyikbe tegyünk mészkövet, a másikba 

pedig cinket. Öntsünk mindkettőre sósavat, és gyújtópálcával közelítsünk a kémcsövekhez! 

 

Tapasztalat:  

1) Miben hasonlított a két kísérlet? 

…………...…………..……………………………………………...……………………… 

2) Miben tért el a két kísérlet?  

…………...…………..……………………………………………...……………………… 

…………...…………..……………………………………………...……………………… 
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Magyarázat: 

1) Milyen gázok keletkeztek?  

…………...…………..……………………………………………...……………………… 

…………...…………..……………………………………………...……………………… 

 

3. Tanári kísérlet: A cukor és szódabikarbóna hőbomlása 

 

Szükséges anyagok:  

cukor 

szódabikarbóna 

alkohol 

homok 

Szükséges eszközök:  

agyagos háló 

porcelántégely 

vasháromláb 

borszeszégő 

gyújtópálca 

 

Végrehajtás:  

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. 

 

Tapasztalat: 

…………...…………..……………………………………………...………………...………… 

 

Magyarázat: 

…………...…………..……………………………………………...………………...………… 

…………...…………..……………………………………………...………………...………… 

…………...…………..……………………………………………...………………...………… 

…………...…………..……………………………………………...………………...………… 
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1) Otthon édesanya, nagymama mit használ a sütemények lazítására? 

…………...…………..……………………………………………...……………………… 

2) Hogyan fejtik ki hatásukat?  

…………...…………..……………………………………………...……………………… 

…………...…………..……………………………………………...……………………… 

3) A must erjedésekor milyen gáz fejlődik? 

…………...…………..……………………………………………...……………………… 

4) Mire kell vigyázni, ha be akarunk menni ilyenkor a pincébe? 

…………...…………..……………………………………………...……………………… 

…………...…………..……………………………………………...……………………… 

 

Otthoni kísérlet: A buborékok ereje 

 

Végrehajtás:  

Tégy egy üdítős palackba három kiskanál élesztőt és két kiskanál cukrot! 

Önts rá 150ml meleg vizet! Húzd rá a léggömböt az üveg nyakára, és várj egy órát! Rajzold 

le, hogy mi történt! 

 

Tapasztalat:  

…………...…………..……………………………………………...………………...………… 

 

Magyarázat:  

…………...…………..……………………………………………...………………...………… 

…………...…………..……………………………………………...………………...………… 

…………...…………..……………………………………………...………………...………… 

…………...…………..……………………………………………...………………...………… 
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CSAPADÉKKÉPZŐDÉSSEL JÁRÓ REAKCIÓK 

 

Képzési, nevelési célok: 

1) Az oldódás feltételei 

2) A csapadék fogalma 

3) A csapadékok feloldása 

4) Csapadékképződés gyakorlati felhasználása 

 

Gondolatébresztő: 

Az oldatok oldószerből és oldott anyagból állnak. Az oldandó anyag és az oldószer 

részecskéinek elkeveredését a hőmozgás okozza. A kémiai reakciók nagyrészt vizes 

oldatokban játszódnak le. Ha két vizes oldat összeöntésekor vízben rosszul oldódó anyagot 

kapunk, csapadékképződéssel járó reakcióval állunk szemben. 

 

1.Tanulókísérlet: Sokféle levegő 

 

Szükséges anyagok: 

meszes víz 

Szükséges eszközök: 

bicikli pumpa 

2 db főzőpohár 

szívószál 

Végrehajtás: 

Önts meszes vizet két főzőpohárba! Az egyikbe bicikli pumpa hajlítható csövén át engedj 

kevés levegőt a vízbe, a másikba szívószál segítségével fújj bele! 

 

Tapasztalat: 

Egészítsd ki a szöveget! 

1) Pumpán keresztül vezetett levegő hatására, …………………… képződtek a meszes 

vízben, de mást nem tapasztaltunk. 
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2) Amikor szívószálon át fújtunk, szintén ……………………. képződtek, és a meszes víz 

…………………………….. vált. 

 

Magyarázat: 

1) Miért képződtek buborékok a meszes vízben? 

…………...…………..……………………………………………...……………………… 

2) Milyen gázt fújtunk szívószállal a meszes vízbe? 

…………...…………..……………………………………………...……………………… 

3) Miért vált zavarossá a víz? 

…………...…………..……………………………………………...……………………… 

…………...…………..……………………………………………...……………………… 

…………...…………..……………………………………………...……………………… 

4) A mindennapokban meszeléskor is ez a folyamat játszódik le. Miért? 

…………...…………..……………………………………………...……………………… 

…………...…………..……………………………………………...……………………… 

5) Miért kell várni festés után a beköltözéssel? A reakcióegyenlet elárulja. 

…………...…………..……………………………………………...……………………… 

…………...…………..……………………………………………...……………………… 

 

2. Tanulókísérlet: Kalcium-karbonát leválása 

 

Szükséges anyagok: 

meszes víz 

szénsav 

Szükséges eszközök: 

főzőpohár 

cseppentő 
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Végrehajtás:  

Kalcium-hidroxid (meszes víz) oldatához csepegtessünk szénsavat! 

 

Tapasztalat: 

1) Milyen változást figyeltünk meg? 

…………...…………..……………………………………………...……………………… 

 

 

Magyarázat:  

1) Milyen anyag a fehér csapadék? 

…………...…………..……………………………………………...……………………… 

 

3. Tanulókísérlet: Mészkő oldása szódavízben 

 

Szükséges anyagok: 

mészkő 

szódavíz 

Szükséges eszközök: 

főzőpohár 

vasháromláb 

drótháló 

borszeszégő 

 

Végrehajtás:  

Főzőpohárba tegyünk mészkődarabkát, majd oldjuk fel szódavízben! Ezután forraljuk fel az 

oldatot! 

 

Tapasztalat: 

…………...………...……..……………………………………………...……………………… 
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Magyarázat: 

…………...………...……..……………………………………………...……………………… 

…………...………...……..……………………………………………...……………………… 

…………...………...……..……………………………………………...……………………… 

 

1) Hol játszódik le hasonló folyamat a természetben? 

…………...…………..……………………………………………...……………………… 

 

4. Tanári kísérlet: Színes csapadékok 

 

Szükséges anyagok: 

Pb
2+

, Hg
2+

, Ni
2+

, Cu
2+

, Fe
3+

, Co
2+ 

iont tartalmazó oldat 

nátrium-hidroxid-oldat 

Szükséges eszközök: 

főzőpoharak 

 

Végrehajtás:  

Pb
2+

, Hg
2+

, Ni
2+

, Cu
2+

, Fe
3+

, Co
2+

ionokat tartalmazó oldatokba öntsünk 2 mol/dm
3
-es  NaOH-

oldatot! Jegyezzük fel a csapadékok színét! Töltsük ki a táblázatot! 

 

Kation + 2 mol/dm
3
NaOH 

Pb
2+ 

 

Hg
2+ 

 

Ni
2+ 

 

Cu
2+ 

 

Fe
3+ 

 

Co
2+ 
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5. ábra: Csapadékképződés 

5. Tanulókísérlet: Ionvadászat 

 

Szükséges anyagok:  

kálium-klorid-oldat (0,5 mol/dm
3
) 

kálium-bromid-oldat (0,5 mol/dm
3
) 

kálium-jodid-oldat (0,5 mol/dm
3
) 

ezüst-nitrát-oldat (0,1 mol/dm
3
) 

Szükséges eszközök: 

kémcsőállvány  

3 db sorszámozott kémcső az 

ismeretlenekkel 

védőszemüveg 

 

Végrehajtás:  

1) Három kémcsőben a következő oldatokat találod valamilyen sorrendben: kálium-klorid, 

kálium-bromid és kálium-jodid.  

2) Ezüst-nitrát-oldat segítségével határozd meg, hogy melyik kémcső melyik vegyület 

oldatát tartalmazza!  

3) Ismertesd a tapasztalatokat, indokold a változásokat!  

4) Írd le a folyamatok reakcióegyenleteit! 

a) Mit tapasztalsz? 

...……...…………..……………………………………………...……………………… 
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b) A kiváló anyagok színe alapján azonosítsd az oldatokat! 

...……...…………..……………………………………………...……………………… 

...……...…………..……………………………………………...……………………… 

c) Írd fel a reakciók egyenleteit! 

...……...…………..……………………………………………...……………………… 

...……...…………..……………………………………………...……………………… 

...……...…………..……………………………………………...……………………… 
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A KÉMIAI REAKCIÓ SEBESSÉGE 

 

Képzési, nevelési cél: 

1) A reakciósebesség meghatározása 

2) A sebesség befolyásolása 

 

Gondolatébresztő: 

A szervetlen kémiában a reakciók jelentős része gyorsan (nagy sebességgel) megy végbe. 

Gondoljunk csak a magnézium égésére, a nátrium és a víz reakciójára. Más folyamatokhoz 

idő kell, egyesekhez 1-2 perc, másokhoz napok, évek, mint például a vas rozsdásodásához. 

 

1. Tanári kísérlet: Egy gyors reakció 

 

Szükséges anyagok:  

ezüst-nitrát 

kálium-jodid 

Szükséges eszközök: 

kémcső 

 

Végrehajtás: Kémcsőbe tegyünk ezüst-nitrát oldatot! Adjunk hozzá kálium-jodid-oldatot! 

 

Tapasztalat: 

1) Milyen volt a reakció sebessége? 

...……...…………..……………………………………………...……………………….… 

2) Milyen színváltozás kísérte ezt a reakciót? 

...……...…………..……………………………………………...…………………….…… 
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2. Tanulókísérlet: Egy lassabb reakció és gyorsított változata 

 

Szükséges anyagok:  

brómos víz 

hangyasav 

 

Szükséges eszközök:  

két főzőpohár 

vasháromláb 

drótháló 

Bunsen-égő 

stopper-óra 

hőmérő 

Végrehajtás:  

Tölts két 100 cm
3
-es főzőpohárba 20 cm

3
 brómos vizet, illetve 20 cm

3
 desztillált vizet! 

Nagyon óvatosan kísérletezz! 

1) Az egyik főzőpoharat melegítsd fel 60 
o
C-ra! 

2) Mérj ki két kémcsőbe 10-10 cm
3
 hangyasav-oldatot! 

3) A két kémcső tartalmát egyszerre öntsd a két főzőpohárba! 

4) Mérd az elszíntelenedés idejét! 

 

Tapasztalat:  

1) Milyen színváltozás kísérte a reakciókat? 

...……...…………..……………………………………………...……………………….… 

2) Milyen volt a reakció sebessége, amikor nem melegítettük a főzőpoharat? 

...……...…………..……………………………………………...…………………………. 

3) A reakciósebesség, amikor melegítettük a főzőpoharat? 

...……...…………..……………………………………………...……………………….… 

4) Milyen színváltozás kísérte a reakciókat? 

...……...…………..……………………………………………...…………………………. 
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Magyarázat:  

…………...………...……..……………………………………………...……………………… 

…………...………...……..……………………………………………...……………………… 

…………...………...……..……………………………………………...……………………… 

 

3. Tanári kísérlet: Hidrogén-peroxid bomlása 

 

Szükséges anyagok:  

hidrogén-peroxid 

mangán-dioxid 

Szükséges eszközök: 

Erlenmeyer-lombik 

vegyszeres kanál 

 

A hidrogén-peroxid bomlékony vegyület, vízre és oxigénre bomlik. Ez azonban lassan 

megy végbe.  

 

Végrehajtás:  

Erlenmeyer-lombikba tegyünk tömény hidrogén-peroxidot, majd adjunk kis kanál mangán-

dioxidot hozzá! 

 

Tapasztalat: 

…………...………...……..……………………………………………...……………………… 

 

Magyarázat: 

…………...………...……..……………………………………………...……………………… 

…………...………...……..……………………………………………...……………………… 

…………...………...……..……………………………………………...……………………… 

…………...………...……..……………………………………………...……………………… 
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4. Tanári kísérlet: Hidrogén-peroxid bomlása másképp, avagy az elefánt fogkrémje 

 

Szükséges anyagok:  

hidrogén-peroxid 

kálium-jodid 

ételfesték 

mosogatószer 

Szükséges eszközök: 

magas mérőhenger 

vegyszeres kanál 

borszeszégő 

gyújtópálca 

 

Végrehajtás:  

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

köbcenti mosogatószert, ételfestéket, majd késhegynyi kálium-jodidot. 

 

Tapasztalat:  

…………...………...……..……………………………………………...……………………… 

 

Magyarázat: 

…………...………...……..……………………………………………...……………………… 

…………...………...……..……………………………………………...……………………… 

 

A keletkezett habban parázsló gyújtópálcával az oxigén kimutatható. 

 

A reakciók sebességét befolyásolhatjuk: 

 hőmérséklet emelésével 

 katalizátorral 

 koncentráció emeléssel 

 

 

6. ábra: Elefánt fogkrém 

 

  

http://www.ozdijag.hu/


34 

 

 

 

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 

AZ I. FŐCSOPORT ELEMEI ÉS VEGYÜLETEI 

 

 

Képzési, nevelési célok: 

1) Legfontosabb alkálifémek felismerése, tulajdonságaik vizsgálata 

2) Fontosabb reakcióik megismerése 

3) Szervezetre gyakorolt hatásuk fontosságának megértése 

4) Ismertebb vegyületeik, hatásaik 

 

Gondolatébresztő  

Mindenki látott már tűzijátékot, és gyönyörködött benne. Vajon hány ember gondolkodott el 

azon, hogy milyen anyagok okozzák a fénycsóvák színét? 

Sokszor hallani intéseket arról, hogy kevesebb sót használjunk étkezéseinknél. De miből is 

épül fel a só, és milyen élettani hatásai vannak? 

Aki járt már az Alföldön, láthatta, mit is takar a szikes elnevezés. 

Most ezekkel az anyagokkal ismerkedünk meg egy kicsit kémiás szemmel. 

 

Szükséges anyagok: 

nátrium 

kálium 

víz 

fenolftalein indikátor 

 

Szükséges eszközök:  

szűrőpapír 

csipesz 

kés 

üvegkád 

papírcsónak 

 

1) Figyeljük meg a nátriumot tartalmazó üveget! Hogyan kell tárolni? 

...……...…………..……………………………………………...……………………….… 
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2) Próbáljuk megmagyarázni, hogy miért kell így tárolni?  

...……...…………..……………………………………………...……………..………… 

...……...…………..……………………………………………...…………….…………… 

 

1. Tanári kísérlet: A nátrium tulajdonságainak vizsgálata 

 

Végrehajtás: 

Csipesszel vegyünk ki egy kis nátriumot az üvegből, és tegyük szűrőpapírra. Késsel tisztítsuk 

meg a kérgétől! Nézzük meg a friss vágási felület színét! 

 

Egészítsd ki a szöveget! 

1) A nátrium késsel vágható, ……………………… fém. 

2) A friss vágási felületen ………………………………. színű.  

3) Levegőn állva hamar ……………………………… 

 

2. Tanári kísérlet: A nátrium reakciója vízzel 

 

Végrehajtás:  

Üvegkádba fenolftaleines vizet teszünk. Kis darab kérgétől megtisztított nátriumot 

beledobunk a vízbe! Mit tapasztalunk? Figyeljük a nátrium alakját, helyzetét, a víz színét! 

 

Tapasztalat:  

…………...………...……..……………………………………………...……………………… 

 

Magyarázat:  

…………...………...……..……………………………………………...……………………… 

…………...………...……..……………………………………………...……………………… 

…………...………...……..……………………………………………...……………………… 

…………...………...……..……………………………………………...……………………… 
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3. Tanári kísérlet: Hajókázás 

Az előző kísérletet ismételjük meg úgy, hogy a nátriumot papírcsónakba tesszük! Mit 

tapasztalunk?  

 

Tapasztalat:  

…………...………...……..……………………………………………...……………………… 

 

Magyarázat:  

…………...………...……..……………………………………………...……………………… 

…………...………...……..……………………………………………...……………………… 

 

4. Tanári kísérlet: Kálium reakciója vízzel 

 

Végrehajtás:  

Az előző kísérletekhez hasonlóan végezzük, de most kérgétől megtisztított kálium darabot 

teszünk vízbe. (Másik üvegkádat használjunk!) 

 

Tapasztalat: 

…………...………...……..……………………………………………...……………………… 

…………...………...……..……………………………………………...……………………… 

…………...………...……..……………………………………………...……………………… 

 

               7. ábra: Nátrium reakciója vízzel 
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5. Tanulókísérlet: Alkáli vegyületek tulajdonságai, kémhatása 

 

Szükséges anyagok csoportonként 

nátrium- klorid 

nátrium-hidroxid 

nátrium-karbonát 

nátrium-foszfát 

nátrium-nitrát  

desztillált víz 

Szükséges eszközök 

kémcső 

vegyszeres kanál 

univerzális indikátor 

 

 

Végrehajtás: 

Tegyünk kémcsövekbe a fenti anyagokból, de ne keverjük össze őket. Öntsünk hozzájuk 

desztillált vizet, és rázogatással segítsük az oldódást. Adjunk az oldathoz pár csepp 

univerzális indikátort.  

Töltsd ki a táblázatot! 

 

Anyag kémiai 

neve 
Köznapi név Fizikai tulajdonság Kémhatás 

nátrium-klorid  

 

 

nátrium-hidroxid   

nátrium-karbonát   

nátrium-foszfát   

nátrium-nitrát   

 

Nézzünk utána a felhasználásuknak! 
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A II. FŐCSOPORT ELEMEI, VEGYÜLETEI 

 

Képzési, nevelési cél: 

1) A II. főcsoport elemeinek megismerése 

2) Tulajdonság és belső szerkezet kapcsolatának meglátása 

3) Vegyületeik szerepe a mindennapokban 

4) Élettani hatásuk 

 

Gondolatébresztő:  

A kalcium, magnézium élettani hatásáról sokat hallani. Hiányuk csontritkuláshoz, 

izomrángáshoz, idegsejtek nem megfelelő működéséhez vezethet. 

Vegyületeikkel gyakran találkozunk, gondoljunk csak a tojásra, krétára, mészkőre, mészre, 

gipszre. Nézzük meg a legfontosabb kémiai ismertetőiket! 

 

1. Tanári kísérlet: Kalcium és víz reakciója 

 

Szükséges anyagok: 

kalcium 

víz 

fenolftalein indikátor 

 

Szükséges eszközök: 

kémcső 

vegyszeres kanál 

gyújtópálca 

borszeszégő 

 

Végrehajtás:  

Kémcsőbe töltsünk vizet, tegyünk bele fenolftalein indikátort. Dobjunk bele kevés kalciumot! 

Kis idő múlva tartsunk a kémcső szájához égő gyújtópálcát! 
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Tapasztalat: 

…………...………...……..……………………………………………...……………………… 

…………...………...……..……………………………………………...……………………… 

 

Magyarázat:  

…………...………...……..……………………………………………...……………………… 

…………...………...……..……………………………………………...……………………… 

 

2. Tanulókísérlet: Kalcium-karbonát kimutatása 

 

Szükséges anyagok:  

mészkő 

kréta 

tojáshéj 

csigaház 

sósav 

Szükséges eszközök: 

kémcsövek 

vegyszeres kanál 

gyújtópálca 

borszeszégő 

 

 

Végrehajtás:  

Kémcsövekbe tegyünk mészkövet, krétát, tojáshéjat, csiga vagy kagyló vázát, majd 

cseppentsünk rájuk sósavat! Helyezzünk égő pálcát a kémcsőbe! 

 

Tapasztalat: 

…………...………...……..……………………………………………...……………………… 

 

Magyarázat: 

…………...………...……..……………………………………………...……………………… 

…………...………...……..……………………………………………...……………………… 

…………...………...……..……………………………………………...……………………… 
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3. Tanári kísérlet: „Mészégetés”, mészoltás 

 

Szükséges anyagok: 

mészkő 

desztillált víz 

fenolftalein 

Szükséges eszközök: 

tégelyfogó 

kémcső 

cseppentő  

Bunsen-égő 

 

Végrehajtás: 

Tégelyfogóba tegyünk mészkövet, majd erős lángban izzítsuk pár percig. Lehűlés után dobjuk 

desztillált vizet tartalmazó kémcsőbe! Adjunk hozzá kevés fenolftalein indikátort. Mit 

tapasztalunk? 

 

Tapasztalat:  

…………...………...……..……………………………………………...……………………… 

 

Magyarázat: 

1) Mire bomlik a mészkő hő hatására? 

...……...…………..……………………………………………...…………………….…… 

2) Milyen színű a keletkezett anyag? Mi lesz belőle vízben oldva? 

...……...…………..……………………………………………...……………………….… 

...……...…………..……………………………………………...………………….……… 

3) Írjuk le a mészégetés és a mészoltás folyamatát! 

...……...…………..……………………………………………...………………….……… 

...……...…………..……………………………………………...……………….………… 

...……...…………..……………………………………………...……………….………… 

...……...…………..……………………………………………...……………….………… 
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A gipsz (CaSO4×2H2O) Kristályvíztartalmú kalcium-szulfát, hevítés hatására elveszíti 

kristályvíztartalmát, és por lesz belőle. Vízben oldva enyhén melegszik és nő a térfogata, 

mialatt felveszi a kristályvizét, és megszilárdul. Ezért használjuk kötőanyagnak, öntvények 

készítésére, törött végtagok rögzítésére. 

 

4. Tanulókísérlet: Gipszminta készítése 

 

Szükséges anyagok: 

gipsz 

víz 

Szükséges eszközök: 

öntőforma 

 

 

Végrehajtás: 

Öntőformát előkészítünk. Gipszport elkeverünk vízzel, és az öntőformába öntjük. Megvárjuk, 

amíg megszilárdul.  

 

 

8. ábra: Gipsz dekorációk 
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AZ ALKÁLI-ÉS AZ ALKÁLIFÖLDFÉMEK LÁNGFESTÉSE 

 

Képzési, nevelési cél: 

1) A fémek lángfestésének mechanizmusa 

2) Gerjesztett állapot 

 

Gondolatébresztő: 

A tűzijáték mindenkit elkápráztat, az a sok szín és forma. De vajon hogyan, miből készítik? 

Biztos, hogy kell hozzá éghető anyag, és olyan „csodaszer”, ami a színtelen lángot színesre 

festi. Ecsetre fel! 

 

1. Tanári kísérlet: Lángfestés 

 

Szükséges anyagok: 

bárium-klorid 

kálium-klorid 

kalcium-klorid 

stroncium-klorid 

nátrium-klorid 

cink 

sósav 

Szükséges eszközök: 

porcelántégelyek 

csipesz 

Bunsen-égő 

 

Végrehajtás: 

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

1) bárium-klorid 

2) kálium-klorid 

  

http://www.ozdijag.hu/


43 

 

 

 

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) kalcium-klorid 

4) stroncium-klorid 

5) nátrium-klorid 

Majd egyenként dobjunk a tégelybe kevés cinket! A Bunsen égő lángját tartsuk a tégelyek 

fölé! 

 

Tapasztalat: 

1) ...……...…………..……………………………………………...……………….………… 

2) ...……...…………..……………………………………………...……………….………… 

3) ...……...…………..……………………………………………...……………….………… 

4) ...……...…………..……………………………………………...………………….……… 

5) ...……...…………..……………………………………………...………………….……… 

 

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 külső pályáján 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. 

 

9. ábra: Lángfestés 
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2. Tanulókísérlet: Lángfestés másképp 

 

Szükséges anyagok  

bárium-klorid 

kálium-klorid 

kalcium-klorid 

stroncium-klorid 

nátrium-klorid: 

etil-alkohol 

Szükséges eszközök: 

porcelántégelyek 

csipesz 

Bunsen-égő 

 

Végrehajtás: 

Porcelántégelyekbe etil-alkoholt töltünk, majd különböző sókat szórunk bele. Végül az 

alkoholt meggyújtjuk.  

1) Mit tapasztalunk?  

……....………...……..……………………………………………...……………………… 

 

 

3. Tanári kísérlet: „Görögtűz” 

 

Szükséges anyagok? 

stroncium-nitrát 

sellak 

Szükséges eszközök: 

konzervdoboz 

drót 

Bunsen-égő 

kerámiabetétes drótháló 

dörzsmozsár 

Végrehajtás: 

Olvaszd össze a 10 g kristályvizes stroncium- nitrátot és 2,5 g sellakot a következőképpen!  
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Hevítsd a stroncium-nitrátot a konzervdobozban a kristályvízének elvesztéséig (közben 

kevergesd a drótdarabbal)!  

Vedd le a lángról, majd langyos állapotában keverd hozzá a sellakot! Az így kapott keveréket 

kerámiabetétes dróthálón, kevergetés közben olvaszd össze a kásás állapot eléréséig! Kihűlés 

után dörzsmozsárban porítsd, majd gyújtsd meg a keveréket! 

 

1) Milyen színű lett láng? Mi okozta? 

...……...…………..……………………………………………...……………………….… 

 

4. Tanári kísérlet: „Bengáli tűz” 

 

Szükséges anyagok: 

keményítő 

víz 

bárium-nitrát 

alumíniumpor 

vaspor 

Szükséges eszközök: 

főzőpohár 

vegyszeres kanál 

papírtekercs 

porcelánmozsár 

 

 

Végrehajtás:  

2 g keményítő és 1 cm
3
 víz felhasználásával készíts csirizt! A 15 g bárium-nitrátot, 1,5 g 

alumíniumport és a 12 g vasport keverd össze porcelánmozsárban a csirizzel! Töltsd meg a 

papírtekercset a keverékkel! Jól szárítsd ki, majd gyújtsd meg! 

 

1) Mit tapasztaltunk? Miért? 

...……...…………..……………………………………………...………………….……… 
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AZ ALUMÍNIUM 

 

Képzési, nevelési cél:  

1) Az alumínium fizikai tulajdonságának megismerése 

2) Az alumínium amfoter jellege 

3) Az alumínium oxidrétegének jelentősége 

4) Reakcióinak jelentősége 

5) Az alumíniumgyártás 

 

Gondolatébresztő:  

Az alumínium a harmadik főcsoport eleme, a p-mezőben helyezkedik el. Agyagezüstnek is 

nevezték, régen az ára annyi volt, mint az aranyé. Sok ékszert is készítettek belőle, de ezek 

nem voltak tartósak. Ára akkor csökkent, amikor elektromos úton elő tudták állítani. 

 

1. Tanulókísérlet: Az alumínium amfoter tulajdonsága 

 

Szükséges anyagok:  

alumíniumreszelék 

ecet 

nátrium-hidroxid oldat 

Szükséges eszközök: 

2 db kémcső 

vegyszeres kanál 

 

 

Végrehajtás: 

Két kémcsőbe tegyünk alumíniumreszeléket. Öntsünk az elsőhöz ecetet, a másodikhoz 

nátrium-hidroxidot. Rázzuk össze az oldatokat! 

 

Tapasztalat: 

…………...………...……..……………………………………………...……………………… 
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Magyarázat: 

…………...………...……..……………………………………………...……………………… 

 

2. Tanári kísérlet: Alumínium reakciója vízzel 

 

Szükséges anyagok:  

1 tömeg%-os higany(II)-klorid-oldat 

desztillált víz 

alumíniumdrót 

fenolftaleinoldat 

Szükséges eszközök:  

400 cm
3
-es főzőpohár 

2 db kémcső 

csipesz 

törlőruha 

 

Végrehajtás: 

5 cm hosszú alumíniumdrótot áztassunk kémcsőben lévő higany-klorid oldatban néhány 

percig, majd vegyük ki csipesszel, desztillált vízzel öblítsük le, s töröljük meg. A főzőpoharat 

töltsük meg félig desztillált vízzel, s adjunk hozzá néhány csepp fenolftaleinoldatot.  Vízzel 

telt kémcsövet szájával lefelé állítsuk a főzőpohárba, majd csipesszel helyezzük az 

alumíniumdrótot a kémcső szája alá. 

 

Tapasztalat: 

…………...………...……..……………………………………………...……………………… 

…………...………...……..……………………………………………...……………………… 

 

Magyarázat: 

…………...………...……..……………………………………………...……………………… 

…………...………...……..……………………………………………...……………………… 

…………...………...……..……………………………………………...……………………… 

…………...………...……..……………………………………………...……………………… 
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3. Tanári kísérlet: Az alumínium égése 

 

Szükséges anyagok:  

alumíniumpor 

Szükséges eszközök:  

borszeszégő 

vegyszeres kanál 

 

Végrehajtás: 

Alumíniumport szórjunk borszeszégő lángjába! 

 

Tapasztalat:  

…………...………...……..……………………………………………...……………………… 

 

Magyarázat:  

…………...………...……..……………………………………………...……………………… 

…………...………...……..……………………………………………...……………………… 

 

4. Tanári kísérlet: Termitreakciók 

 

Szükséges anyagok: 

vas(III)-oxid 

alumíniumpor 

vaspor 

kálium-permanganát 

magnéziumpor 

magnéziumszalag 

 

Szükséges eszközök: 

konzervdoboz 

virágcserép 

vasháromláb 

homokkal teli tál 

fémtál 

Bunsen-égő 

porcelánmozsár 

vegyszeres kanál 
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Végrehajtás: 

A KÍSÉRLETET FÜLKE ALATT VÉGEZZÜK! 

Porcelánmozsárban keverjünk össze 30 g vas(III)-oxidot és 8 g alumíniumport, majd a 

keveréket tegyük a konzervdoboz aljára. A keverék közepére csináljunk bemélyedést, és 

tegyük bele a következő gyújtókeveréket: 1 g vasport összekeverünk 1 g elporított kálium-

permanganáttal, majd a gyújtókeverékre 1 g magnéziumport szórunk, a közepébe pedig 5-6 

cm hosszú magnéziumszalagot szúrunk. A konzervdobozt a vasháromlábra állított virágcserép 

közepébe tesszük, a vasháromláb alá homokkal teli tálat helyezünk, melynek közepén vízzel 

telt fém tál van. Gyújtsuk meg! 

 

Tapasztalat:  

…………...………...……..……………………………………………...……………………… 

…………...………...……..……………………………………………...……………………… 

 

Magyarázat: 

…………...………...……..……………………………………………...……………………… 

…………...………...……..……………………………………………...……………………… 

…………...………...……..……………………………………………...……………………… 

 

Felhasználása: 

 elektromos vezetékek 

 csomagolófólia 

 vékony lemezek 

 háztartási edények 

 repülőgépek szerkezeti elemei 

 járműkarosszériák 

 

Előállítás: Bauxitból kioldják az alumínium vegyületeket, timföldet készítenek. Majd a 

timföld elektrolízisével előállítják a fém alumíniumot. 
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A VASCSOPORT 

 

 Képzési, nevelési cél: 

1) A vascsoport elemeinek, fizikai, kémiai tulajdonságai 

2) Élettani hatásuk megismerése 

3) Előfordulásuk a természetben 

4) Előállításuk 

5) Felhasználásuk 

 

Gondolatébresztő: 

A vascsoport elemei: vas, kobalt, nikkel. Érdekesség, hogy egymás melletti elemek, mégis 

jobban hasonlítanak egymásra, mint az alattuk lévőre. Nagy sűrűségű, magas olvadáspontú 

anyagok. Mágneses mező hatására erősen mágnesezhetőek, ferromágnesek. 

 

1. Tanulókísérlet: A vaspor égése 

 

Szükséges anyagok: 

vaspor 

Szükséges eszközök: 

vegyszeres kanál 

borszeszégő 

Végrehajtás: 

Gyújtsuk meg a borszeszégőt, majd kanállal szórjunk a lángjába vasport.  

 

Tapasztalat: 

…………...………...……..……………………………………………...……………………… 

 

Magyarázat: 

…………...………...……..……………………………………………...……………………… 
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2. Tanári kísérlet: Savak hatása a vasra 

 

Szükséges anyagok: 

vasreszelék 

vasszeg 

híg sósav 

híg kénsav 

tömény kénsav 

Szükséges eszközök: 

3 db kémcső 

gyújtópálca 

borszeszégő 

csipesz 

 

Végrehajtás: 

Tegyünk két kémcsőbe vasreszeléket, a harmadikba pedig vasszeget! Öntsünk az első 

kémcsőre híg sósavat, a másodikra híg kénsavat! A harmadik kémcsőbe tömény kénsavat 

tegyünk! Égő gyújtópálcával mutassuk ki a gázokat, ahol tapasztaltunk fejlődést! Majd a 

vasszeget tegyük híg kénsavba! 

 

Tapasztalat:  

1) Melyik kémcsőben történt gázfejlődés? 

...……...…………..……………………………………………...………………….……… 

2) Mi történt a harmadik kémcsőben? 

...……...…………..……………………………………………...…………………….…… 

3) Milyen lett az oldat színe? 

...……...…………..……………………………………………...…………………….…… 

 

Magyarázat:  

1) Milyen gáz fejlődött az első két kémcsőben? 

...……...…………..……………………………………………...…………………….…… 

2) Miből következtethetünk rá? 

...……...…………..……………………………………………...…………….…………… 

...……...…………..……………………………………………...………………….……… 
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3) Tömény kénsavban miért nem tapasztaltunk semmit? 

...……...…………..……………………………………………...…….…………………… 

4) A passzivált szeggel mi történt a híg kénsavban?  

...……...…………..……………………………………………...……….………………… 

5) Milyen kénsavat lehet acéltartályban szállítani? Miért? 

...……...…………..……………………………………………...…………….…………… 

6) Írjuk le a reakcióegyenletet! 

...……...…………..……………………………………………...……………….………… 

...……...…………..……………………………………………...………………….……… 

Az oldat zöld színét a vas(II)-ionok okozzák, majd levegőn tovább oxidálódik és vas(III)-

ion lesz belőle, ami sárga színű. 

Fe
2+

↔Fe
3+

 

 

3. Tanulókísérlet: Helycsere 

 

Szükséges anyagok: 

réz-szulfát 

víz 

vaslemez 

Szükséges eszközök: 

főzőpohár 

 

Végrehajtás: 

Főzőpohárban készítsünk réz-szulfát-oldatot! Majd helyezzünk bele vaslemezt! 

 

Tapasztalat: 

1) Milyen történt a vaslemezzel? 

...……...…………..……………………………………………...……………….………… 

2) Milyen lett az kék réz-szulfát-oldat színe? 

...……...…………..……………………………………………...……………….………… 
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Magyarázat: 

1) Milyen részecskeátmenet történt? Írd le bővebben! 

...……...…………..……………………………………………...……….………………… 

...……...…………..……………………………………………...………….……………… 

2) Miért történhetett meg a reakció? Gondolj a redukálósorra! 

...……...…………..……………………………………………...…………….…………… 

...……...…………..……………………………………………...…………………….…… 

 

Érdekesség: 

A kobalt vegyületeiben fordul elő. A B12-vitamin alapja. Vízmentes sói kék színűek, vizes 

közegben vöröses. Fontos ötvöző fém, gátolja a rozsdásodást, ellenállóvá teszi az anyagokat. 

A nikkel is fontos ötvöző anyag, Kr.1700-1400-ban már használták a „fehér rezet”, mely 5-

30%-ban tartalmazott nikkelt. Legismertebb ötvözete az alpakka, mely nikkel-réz-cink 

ötvözete. A vízmentes nikkel só sárga, míg hidratálva zöld. 

 

 

10. ábra: Fazola kapu 
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A RÉZCSOPORT 

 

Képzési, nevelési cél: 

1) Rézcsoport helye a periódusos rendszerben 

2) Fizikai és kémiai reakcióik 

3) A réz ötvözetei, azok szerepe a kultúrában, a mindennapokban 

4) Az arany, az ezüst hatása a gazdaságra 

5) Élettani hatásuk 

 

Gondolatébresztő: 

A csoport három, az ősidők óta ismert fémet tartalmaz: a rezet, az ezüstöt, és az aranyat. Az 

emberiség történetében nagy jelentősége volt a réznek, hisz kezdetben ez volt az egyetlen 

elérhető fém. 

Fontos megemlíteni, hogy a réz és az arany színesfém. Az előbbi vörös, az utóbbi sárga. 

Kiváló elektromos vezetők. Az ezüst és az arany nemesfém. 

 

1. Tanulókísérlet: Rézdrót égése 

 

Szükséges anyagok: 

rézdrót 

Szükséges eszközök: 

Bunsen-égő 

csipesz 

Végrehajtás:  

Vékony rézdrótot tartsunk lángba! 

 

Tapasztalat:  

1) Mi történt a rézdróttal?  

...……...…………..……………………………………………...………….……………… 

2) Milyen színűvé vált? 

...……...…………..……………………………………………...………….……………… 
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Magyarázat: 

…………...………...……..……………………………………………...……………………… 

…………...………...……..……………………………………………...……………………… 

 

2. Tanári kísérlet: A réz kémiai tulajdonságai 

 

Szükséges anyagok: 

rézforgács 

sósav 

híg kénsav 

cc.kénsav 

1:1 hígítású salétromsav 

Szükséges eszközök: 

4 db kémcső 

kémcsőfogó 

borszeszégő 

 

Végrehajtás:  

Szórjunk kevés rézforgácsot négy kémcsőbe, majd öntsünk az első kémcsőbe híg sósavat, a 

másodikba híg kénsavat, a harmadikba tömény kénsavat, az utolsóba 1:1 hígítású 

salétromsavat. Melegítsük óvatosan a tömény kénsavat tartalmazó kémcsövet.    

 

Tapasztalat: 

…………...………...……..……………………………………………...……………………… 

…………...………...……..……………………………………………...……………………… 

  

Magyarázat: 

…………...………...……..……………………………………………...……………………… 

…………...………...……..……………………………………………...……………………… 

…………...………...……..……………………………………………...……………………… 

…………...………...……..……………………………………………...……………………… 

…………...………...……..……………………………………………...……………………… 

…………...………...……..……………………………………………...……………………… 
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3. Tanulókísérlet: Titkosírás réz-szulfát-oldattal 

 

Szükséges anyagok:  

1 tömeg%-os réz-szulfát-oldat 

ammóniaoldat 

 

Szükséges eszközök:  

írólap 

cseppentő 

Bunsen-égő  

kristályosító csésze 

vasháromláb  

drótháló 

Végrehajtás: 

Szívj fel a cseppentőbe réz-szulfát-oldatot, majd csepegtetve írj vele az írólapra. A lapot égő 

láng felett óvatosan szárítsd meg. Tegyél vasháromlábon lévő kristályosítócsészébe kevés 

ammóniaoldatot, s melegítsd enyhén. Tartsd a papírlapot a csésze fölé.   

 

Tapasztalat: 

…………...………...……..……………………………………………...……………………… 

 

Magyarázat: 

…………...………...……..……………………………………………...……………………… 

 

11. ábra: Rézérc 
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Feladatok 

1) Miről kapta a réz a nevét (Cuprum)? 

……....………...……..…………………………………………….……………………… 

2) Milyen ötvözet a sárgaréz? 

……....………...……..……………………………………………...……………………… 

3) Miből áll a bronz? 

……....………...……..……………………………………………...……………………… 

4) Rézkupolák zöld színét mi okozza? 

……....………...……..……………………………………………...……………………… 

……....………...……..……………………………………………...……………………… 

5) A réz élettani hatásáról mit hallottál? 

……....………...……..……………………………………………...……………………… 

6) Miért jó a rézpénz, vagy a rézkilincs? 

……....………...……..……………………………………………...……………………… 

7) Milyen savat használjunk, ha ezüstöt akarunk elválasztani aranytól? 

……....………...……..……………………………………………...……………………… 

8) Mivel lehet megtisztítani a megfeketedett ezüstöt? 

……....………...……..……………………………………………...……………………… 

9) Mivel lehet az aranyat oldani? 

……....………...……..……………………………………………...……………………… 

10) Egy tárgy, ékszer aranytartalmát karátban mérik. Hány karátos a színarany? 

……....………...……..……………………………………………...……………………… 

11) Egy 14 karátos arany ékszer hány százalék tiszta aranyat tartalmaz? 

……....………...……..……………………………………………...……………………… 

……....………...……..……………………………………………...……………………… 

……....………...……..……………………………………………...……………………… 
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