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A LABORATÓRIUMI KÍSÉRLETEZÉS MUNKA- ÉS BALESETVÉDELMI SZABÁLYAI 

1. Tanári felügyelet nélkül a laboratóriumba a tanulók nem léphetnek be, nem 

tartózkodhat annak területén! 

2. A laboratóriumba csak az ottani munkához szükséges eszközöket viheti be! 

3. A kísérleteket csak megfelelő védőruházatban végezheti! Laboratóriumi 

köpenyt mindig viselni kell! Védőkesztyű és védőszemüveg használata a 

kísérletek leírásánál, vagy tanári utasításra történik. 

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

A kísérleti munka elengedhetetlen feltétele a rend és a fegyelem. 

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

vegyszermennyiséget a leírt módon használja! 

6. A vegyszert megkóstolni szigorúan tilos! 

7. Vegyszerhez kézzel hozzányúlni szigorúan tilos! 

8. Ha vegyszert meg kell szagolni, soha ne hajoljon a vegyszeres edény szája 

fölé, hanem kézzel legyezze a gázt maga felé! 

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

A kémcső nyílását soha ne fordítsa saját maga vagy társa felé! 

10. Kísérletezés közben ne nyúljon arcához, szeméhez! A munka elvégzése 

után mindig mosson kezet! 

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

törölje le, majd bő vízzel mossa le!  

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

tanárnak! 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

A következő veszélyjeleket láthatod a vegyszerek címkéjén: 

 

Veszélyjel Mit jelent? 

 

Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz, hő hatására 

robbanhat. 

Mélyhűtött gázt tartalmaz; fagymarást vagy sérülést 

okozhat. 

 

Instabil robbanóanyag. 

Robbanóanyag; teljes tömeg felrobbanásának veszélye. 

Robbanóanyag; kivetés súlyos veszélye. 

Robbanóanyag; tűz, robbanás vagy kivetés veszélye. 

Tűz hatására a teljes tömeg felrobbanhat. 

 

 

Tüzet okozhat vagy fokozhatja a tűz intenzitását, 

oxidáló hatású. 

Tüzet vagy robbanást okozhat; erősen oxidáló hatású. 

 

 

Rendkívül tűzveszélyes gáz. 

Tűzveszélyes gáz. 

Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. 

Tűveszélyes aeroszol. 

Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. 

Tűzveszélyes folyadék és gőz. 

Tűzveszélyes szilárd anyag. 

 

 

Fémekre korrozív hatású lehet. 

Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. 

 

 



5 

 

 

Légúti irritációt okozhat. 

Álmosságot vagy szédülést okozhat. 

Allergiás bőrreakciót válthat ki. 

Súlyos szemirritációt okoz. 

Bőrirritáló hatású. 

Lenyelve ártalmas. 

Bőrrel érintkezve ártalmas. 

Belélegezve ártalmas. 

Károsítja a közegészséget és a környezetet, mert a 

légkör felső rétegeiben lebontja az ózont. 

 

Lenyelve halálos. 

Bőrrel érintkezve halálos. 

Belélegezve halálos. 

Lenyelve mérgező. 

Bőrrel érintkezve mérgező. 

Belélegezve mérgező. 

 

Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. 

Károsítja a szerveket. 

Károsíthatja a szerveket. 

Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő 

gyermeket. 

Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a 

születendő gyermeket. 

Rákot okozhat. 

Feltehetően rákot okoz. 

Genetikai károsodást okozhat. 

Feltehetően genetikai károsodást okoz. 

Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és 

nehézlégzést okozhat. 

 

 

Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó 

károsodást okoz. 

Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást 

okoz. 
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BEVEZETÉS 

Kedves Diákok! 

A természet jelenségeit, változásait a természettudományok vizsgálják. 

A kémia a természettudományok közé tartozik. 

A kémiai alapműveltség azért is szükséges, mert az egész anyagi világot 

kémiai elemek, ezek kapcsolódásával keletkezett vegyületek és a belőlük 

szerveződő rendszerek építik fel. A kémia az anyagok összetételével, 

tulajdonságaival, előállításával és felhasználásával foglalkozik. 

A kémia a mindennapi életünk nélkülözhetetlen része. A vegyipar termékei 

nélkül jelen civilizációnk nem tudna létezni. A civilizáció fejlődésének hatalmas 

ára van, amely gyakran a háborítatlan természet szépségeinek elvesztéséhez 

vezethet, ezért törekedni kell az emberi tevékenység által okozott károk 

minimalizálására, amire csak jól képzett szakemberek képesek. Folytatva a 

kémiai tanulmányokat, a kémiai kísérletek során sokféle szerves anyaggal 

ismerkedhet meg, és a már ismerős anyagoknak is újabb tulajdonságait fogja 

közvetlenül megtapasztalni. 

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

mérgező, melyik veszélyezteti a környezetet.  Megtanulja, hogyan kell bánni az 

anyagokkal, hogy se saját magát ne veszélyeztesse, se a környezetben ne 

tegyen kárt. A gyakorlatok során tanultakat a mindennapi életben is 

hasznosíthatja. 

Általános célmeghatározás 

A kémia tanulása abban segít, hogy később felnőttként életvezetésével, 

otthona és környezete állapotával kapcsolatban megalapozott döntéseket 

hozzon, tudatos fogyasztóvá, felelős és kritikus állampolgárrá váljon, aki a 

tudása révén védett az áltudományos, gyakran manipulatív információkkal, a 

téves vagy hiányos tájékoztatással szemben. 

Témakörök általános ismertetése 

1. Oxigéntartalmú szerves vegyületek széles spektrumát vizsgáljuk ebben a 

témakörben. Az alkoholok, az aldehidek, a ketonok, a karbonsavak, az 

észterek, a felületaktív anyagok, a szénhidrátok fizikai és kémiai tulajdonságai 

mellett a felhasználásukkal, a biológiai jelentőségükkel és élettani hatásaikkal 

is foglalkozunk. 

2. A nitrogéntartalmú szerves vegyületek közül az aminosavakat, a fehérjéket, 

és néhány amidot vizsgálunk meg. 
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Átismételjük a kémiában használatos eszközöket. Írja minden eszköz mellé a 

nevét! Ne felejtse! Ezeket az eszközöket használjuk a kísérletek során. 

ESZKÖZÖK KÉPEI 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

F 

 

G 

 

H 

 

I 

 

J 
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K 

 

L 

 

M 

 

N 

 

O 

 

P 

 

Q 

 

R 

 

S 

 

T 
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1. TÉMAKÖR: OXIGÉNTARTALMÚ SZERVES VEGYÜLETEK 

A témakör célja, hogy megismerjük az oxigéntartalmú szerves vegyületek 

széles spektrumát. Az alkoholok, az aldehidek, a ketonok, a karbonsavak, az 

észterek, a felületaktív anyagok, a szénhidrátok fizikai és kémiai tulajdonságai 

mellett a felhasználásukkal, a biológiai jelentőségükkel és élettani hatásaikkal 

is foglalkozunk. 

A témakörbe tartozó kísérletek: 

27. Etil-alkohol tulajdonságai 

28. Glicerin tulajdonságai 

29. Aldehidek tulajdonságai, kimutatása 

30. Ecetsav tulajdonságai, acetátok 

31. Benzoesav, aszpirin vizsgálata 

32. Etil-acetát előállítása, tulajdonságai 

33. Zsírok és olajok vizsgálata 

34. Elszappanosítási folyamat, szappankészítés 

35. Felületaktív anyagok és a szappan tulajdonságai 

36. Mono- és diszacharidok tulajdonságai 

37. Poliszacharidok tulajdonságai 
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K10.27. KÍSÉRLET: ETIL-ALKOHOL TULAJDONSÁGAI 

Az etil-alkohol, etanol a legismertebb alkohol. Egyértékű, elsőrendű alkohol. 

A vízzel és az apoláris oldószerekkel is kitűnően elegyedő folyadék. Az égése 

során fejlődő hőt hasznosítják a borszeszégő használatakor, benzinnel keverve 

a robbanómotorok üzemanyaga.  

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű, 

védőszemüveg 

       

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

kémcső, kémcsőállvány, porcelántál, 

óraüveg, vegyszeres kanál 

etil-alkohol (96 %-os és abszolút), 

desztillált víz, univerzális indikátor, 

sztearinsav, jód, kihevített réz-

szulfát, kálium-karbonát, gyufa 

Kísérlet leírása  

Megvizsgáljuk az etil-alkohol fizikai tulajdonságait, oldási tulajdonságait, 

párolgását, égését, kisózását. 

Hipotézis: az etil-alkohol poláris és apoláris vegyületeket is oldja. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Tegyen kémcsőbe egy kevés 96 %-os etil-alkoholt! Adjon hozzá egy kevés 

desztillált vizet! Adjon hozzá 1-2 csepp univerzális indikátort! 

Tulajdonságait rögzítse! 

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

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

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

Vízben való oldhatósága:  .................................  

Kémhatása:  ...................................................  

2) Tegyen két kémcsőbe egy kevés etil-alkoholt, adjon egyikhez egy 

jódkristályt, másikhoz sztearinsavat! Rázza össze! Mit tapasztal? 

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

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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Mivel magyarázható az oldódás? 

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

Hogyan nevezzük az alkohol és jód oldatát? Hol használjuk? 

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

3) Cseppentsen egyik óraüvegre 5 csepp „abszolút alkoholt”, másik óraüvegre 

ugyanennyi desztillált vizet! Figyelje meg, melyik párolog gyorsabban!Írja fel a 

tapasztalatát! 

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

Magyarázza meg a tapasztalatát! 

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

4) Tegyen egy kémcsőbe egy kevés „abszolút alkoholt”, két kémcsőbe 96 %-os 

etil-alkoholt ezek közül az egyikbe tegyen még desztillált vizet! Mindhárom 

kémcsőbe tegyen kihevített réz-szulfátot! 

Milyen a kihevített réz-szulfát színe?  ...........................................................  

Mit tapasztal? 

„abszolút alkoholnál”:  ...............................................................................  

96 %-os etil-alkoholnál:  ............................................................................  

hígított etil-alkoholnál:  ..............................................................................  

Az etil-alkohol oldotta-e a réz-szulfátot? Miért? 

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

Miért tapasztalt színváltozást? 

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

5) Tegyen porcelántégelybe egy kevés alkoholt! Gyújtsa meg! Mit tapasztal? 

Milyen lánggal ég? 

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

Tegyen az égő alkohol fölé egy óraüveget! Mit tapasztal? Mi keletkezett az 

alkohol égése során? 

 ...............................................................................................................  
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Írja fel az etil-alkohol égésének reakcióegyenletét! 

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

Energiaváltozás szempontjából hová sorolható ez a reakció? 

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

Hol hasznosítják ezt a tulajdonságát a gyakorlati életben? 

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

Mi a különbség a denaturált szesz és a laboratóriumban használt etil-alkohol 

között? 

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

6) Tegyen kémcsőbe egy ujjnyi 96 %-os etil-alkoholt, majd adjon hozzá 

ugyanannyi desztillált vizet! Rázza össze! 

Az így készített oldatból egy keveset tegyen porcelántálba és próbálja 

meggyújtani! Mit tapasztal? Miért? 

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

Adagoljon a kémcsőbe kálium-karbonátot folyamatosan, mindig várja meg, míg 

az előző adag feloldódik! Addig folytassa, míg a kémcső alján néhány kálium-

karbonát kristály meg nem jelenik tartósan! Mit tapasztal? 

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

A felső rétegből vegyen ki egy keveset cseppentővel és tegye porcelántálba! 

Ismét próbálja meggyújtani! Mit tapasztal? 

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

Magyarázza meg a kísérlet tapasztalatait! 

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

Nézzen utána! Hány százalékos alkoholt használnak a gyógyászatban 

fertőtlenítésre? 

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

Miért alkalmas erre? 

 ...............................................................................................................  
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Nézzen utána! 

Az etil-alkohol túlzott fogyasztása milyen elváltozásokat okozhat az emberi 

szervezetben? 

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

Miért tilos alkoholtartalmú italokat fogyasztani autóvezetés előtt és közben? 

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

Milyen folyamatok okozzák a „másnaposságot” nagyobb mennyiségű alkohol 

fogyasztása után? 

 ...............................................................................................................  
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K10.28. KÍSÉRLET: GLICERIN TULAJDONSÁGAI 

A glicerin háromértékű alkohol, tudományos neve: propán-1,2,3-triol. 

Színtelen, szagtalan, édes ízű, sűrűn folyó nem mérgező folyadék. Erősen 

higroszkópos tulajdonsággal rendelkezik. A zsírok és olajok alkotórésze. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű 

   

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

kémcső, kémcsőállvány, Petri csésze, 

óraüveg, főzőpohár, hőmérő, üvegbot, 

olló 

glicerin, benzin, desztillált víz, 

univerzális indikátor, jég+konyhasó 

hűtőkeverékhez, kobalt(II)klorid-

oldat, szűrőpapír 

Kísérlet leírása  

Megvizsgáljuk a glicerin tulajdonságait, oldhatóságát. Megnézzük, hogy 

mennyire csökken le a glicerin-oldat fagyáspontja. Tanulmányozzuk a glicerin 

nedvességmegkötő képességét. 

Hipotézis: a glicerin egy higroszkópos folyadék. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Figyelje meg a glicerin tulajdonságait! 

Tegyen egy ujjnyi glicerint a kémcsőbe, töltsön rá óvatosan ugyanannyi 

desztillált vizet!  

Hogyan helyezkednek el a folyadékok egymáshoz képest? 

Rázza össze a kémcső tartalmát, majd cseppentsen bele univerzális indikátort! 

Tegyen kémcsőbe egy ujjnyi glicerint, adjon hozzá ugyanannyi benzint! Rázza 

össze! Figyelje a változást! 

A glicerin: 

halmazállapota:  ...........................................  

szaga:  .........................................................  

sűrűsége a vízhez képest:  .............................  

oldhatósága vízben:  ......................................  

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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vizes oldatának kémhatása:  ...........................  

oldhatósága benzinben:  ................................  

Magyarázza meg a glicerin oldhatóságát poláris illetve apoláris oldószerben! 

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

2) Tegyen az egyik kémcsőbe két ujjnyi glicerint, a másodikba ugyanennyi 

desztillált vizet, a harmadikba egy-egy ujjnyi glicerint és desztillált vizet! 

Főzőpohárban készítsen hűtőkeveréket jég és konyhasó keverékéből! 

Tegye a kémcsöveket a hűtőkeverékbe és állítson a főzőpohárba egy hőmérőt 

is! Várjon néhány percet és figyelje meg a változásokat! 

A hűtőkeverék hőmérséklete:  ............................................  

Mi történt? 

A vizet tartalmazó kémcsőben:  ..........................................  

A tiszta glicerint tartalmazó kémcsőben:  .............................  

A vizes glicerin-oldatot tartalmazó kémcsőben:  ....................  

Magyarázza meg a tapasztalatokat! 

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

Miért nem glicerint használnak a gépkocsikban hűtőfolyadékként? 

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

3) Kobalt(II)klorid-oldattal itasson át szűrőpapír csíkot, majd szárítsa meg! 

Milyen színű a kobalt(II)klorid-oldat?  ........................................... 

Milyen színű lett a szárított szűrőpapír csík?  .................................. 

Vágja három részre a szűrőpapírt! 

Két részére cseppentsen glicerint. Ezek közül az egyiket zárja be Petri-

csészébe, a másikat tegye óraüvegre! A harmadik, glicerinmentes darabra 

cseppentsen desztillált vizet! 

Milyen színű lett a papír? Miért? 

 ...............................................................................................................  
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Milyen változás következik be a glicerinnel kezelt, szabadon lévő szűrőpapíron? 

Miért? 

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

Történt-e változás a Petri csészébe bezár szűrőpapírnál? Miért? 

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

A glicerin milyen tulajdonságát bizonyította ez a kísérlet? 

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

Hol használják a glicerinnek ezt a tulajdonságát a gyakorlatban? 

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

Miért nem szabad túlzottan sok glicerint tenni a kozmetikumokba? 

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

Nézzen utána! A glicerint gyógyászatban is használják több területen. Mire 

használják? 

 ...............................................................................................................  
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K10.29. KÍSÉRLET: ALDEHIDEK TULAJDONSÁGAI, KIMUTATÁSA 

Az aldehidek olyan oxovegyületek, amelyek molekuláiban az oxocsoport 

láncvégi szénatomhoz kapcsolódik. A telített nyíltláncú aldehidek a megfelelő 

szénatomszámú elsőrendű alkoholok oxidációjával állíthatók elő. Az aldehidek 

jellemző kimutatási reakciói az ezüsttükörpróba és a Fehling-reakció. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű, 

védőszemüveg 

       

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

kémcső, kémcsőállvány, csipesz, 

cseppentő, vízfürdőhöz főzőpohár 

vasháromláb agyagos dróthálóval, 

Bunsen égő 

rézdrót, etanol, desztillált víz, 

acetaldehid, formalin, Fehling I. és 

Fehling II. reagens, ezüstnitrát-

oldat, ammónia-oldat, tojásfehérje-

oldat, gyufa 

Kísérlet leírása  

Előállítunk acetaldehidet. Megvizsgáljuk az acetaldehid tulajdonságait. 

Elvégezzük az ezüsttükör próbát és a Fehling reakciót. Tojásfehérjét 

reagáltatunk formalinnal. 

Hipotézis: az aldehid csoport kimutatható egy vegyületben ezüsttükör próba és 

Fehling reakció segítségével. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Acetaldehid előállítása. Rézdrótot fogjon csipeszbe és hevítse! Milyen színű 

lett a felülete? Miért? 

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

A még forró rézdrótot merítse etil-alkoholt tartalmazó kémcsőbe! Mit tapasztal? 

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

Szagolja meg a keletkezett terméket! 

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

Milyen folyamat ment végbe? 

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

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 



18 

 

Írja fel a végbemenő folyamat reakcióegyenletét! 

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

2) Vizsgálja meg az acetaldehid tulajdonságait! 

Tegyen egy kevés acetaldehidet kémcsőbe, óvatosan szagolja meg! Töltsön 

hozzá desztillált vizet! Acetaldehid: 

halmazállapota:  .............................................  

színe:  ...........................................................  

szaga:  ...........................................................  

vízben való oldhatósága:  .................................  

3) Töltsön egy ujjnyi ezüstnitrát-oldatot kémcsőbe, majd adjon hozzá annyi 

ammónia-oldatot, hogy a kezdetben kiváló csapadék feloldódjon! Az így nyert 

oldathoz adjon acetaldehidet! 

Vízfürdőn melegítse az oldatot! Figyelje meg a változást! 

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

Szagolja meg a keletkezett terméket! Milyen szagot érez? Mi keletkezett? 

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

Hogyan változott az ezüst oxidációs állapota? 

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

Milyen folyamattal keletkezett acetaldehidből ecetsav? 

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

4) Töltsön kémcsőbe egy ujjnyi Fehling I oldatot, majd adjon hozzá Fehling II 

oldatot addig, míg a kezdetben keletkezett csapadék mélykék színnel 

feloldódik! Ezután adjon hozzá acetaldehidet! 

Melegítse az oldatot! Milyen változás történt? 

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



19 

 

Szagolja meg a keletkezett terméket! Milyen szagot érez? Mi keletkezett? 

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

Hogyan változott a réz oxidációs állapota? 

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

Milyen folyamattal keletkezett acetaldehidből ecetsav? 

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

Milyen reakciókkal lehet azonosítani az aldehid funkciós csoportot? 

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

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

5) Töltsön tojásfehérje oldatot kémcsőbe! Cseppentsen hozzá formalint! Mi 

történt? 

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

Adjon hozzá desztillált vizet! 

Történt változás? 

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

Hol használják a formalinnak ezt a tulajdonságát? 

 ...............................................................................................................  
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K10.30. KÍSÉRLET: ECETSAV TULAJDONSÁGAI, ACETÁTOK 

Az ecetsav a legismertebb karbonsav. Etil-alkohol a levegő oxigénje és az 

ecetsav-baktériumok hatására oxidálódik ecetsavvá. Szúrós szagú színtelen 

folyadék, a vízzel minden arányban elegyedik, vizes oldata savas kémhatású. 

Gyenge sav. A háztartásban széles körű a felhasználása. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű, 

védőszemüveg 

       

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

kémcső, kémcsőállvány, főzőpohár, 

vegyszeres kanál 

tömény ecetsav, híg ecetsav, 

desztillált víz, univerzális indikátor, 

jég esetleg konyhasó a 

hűtőkeverékhez, magnéziumpor, réz-

forgács, réz(II)-oxid por, mészkő, 

nátrium-acetát, ammónium-acetát, 

hurkapálca, gyufa 

Kísérlet leírása  

Megvizsgáljuk az ecetsav tulajdonságait, reakcióját fémekkel, réz-oxiddal, 

mészkővel. Jégecetet készítünk. Megnézzük néhány acetát kémhatását. 

Hipotézis: az ecetsav gyenge szerves sav. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Tegyen kémcsőbe egy kevés ecetsavat, majd adjon hozzá desztillált vizet! 

Cseppentsen bele univerzális indikátort! 

Rögzítse a tapasztalatokat!   

Ecetsav: 

 halmazállapota:  ...............................................  

 színe:  .............................................................  

 szaga:  .............................................................  

 oldhatósága vízben:  ..........................................  

 vizes oldatának kémhatása:  ...............................  

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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Írja fel az ecetsav és víz reakciójának egyenletét! 

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

Írja fel a keletkezett ionok nevét! 

  ...........................  +  ............................  

2) Tegyen kémcsőbe egy kevés tömény ecetsavat, majd állítsa jeget 

tartalmazó főzőpohárba! 

Mit tapasztal? Mivel magyarázható a jelenség? 

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

Honnan származik a „jégecet” elnevezés? 

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

3) Tegyen három kémcsőbe hígított ecetsavat, majd tegyen az elsőbe 

magnéziumport, a másodikba réz-forgácsot, a harmadikba réz(II)-oxid port! 

Mi történik? 

a magnéziumnál: ............................................  

a réznél:  .......................................................  

a réz(II)-oxidnál:  ...........................................  

Írja fel a lejátszódó folyamatok reakcióegyenletét! 

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

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

Miért nem szabad ecetsav tartalmú ételt hosszabb ideig rézedényben tárolni? 

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

4) Tegyen kémcsőbe mészkövet, majd töltsön rá hígított ecetsavat! Mit 

tapasztal?  

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

Mutassa ki a fejlődő gázt! Hol használjuk ezt a folyamatot a háztartásban? 

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



22 

 

5) Sorolja fel, mire használják otthon az ecetsavat! 

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

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

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

6) Tegyen kémcsőbe egy-egy kevés nátrium-acetátot, ammónium-acetátot! 

Adjon hozzájuk desztillált vizet! 

Cseppentsen bele univerzális indikátort! Vizsgált acetátok: 

halmazállapota:  ..........................................................  

 színe:  .......................................................................  

vízben  való oldhatósága:  .............................................  

vizes oldatának kémhatása:  ..........................................  

nátrium-acetát:  ...........................................................  

ammónium-acetát:  ......................................................  

Az alkálifém acetátok vizes oldata lúgos kémhatású. Miért? 

 ...............................................................................................................  
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K10.31. KÍSÉRLET: BENZOESAV, ASZPIRIN VIZSGÁLATA 

A benzoesav a legegyszerűbb aromás karbonsav. Fehér kristályos anyag, 

szublimál. Sói a benzoátok. Nátriumsóját tartósításra használják. Szalicilsav 

(2-hidroxibenzoesav) származéka az acetil-szalicilsav, amely jó fájdalom- és 

lázcsillapító, többfajta néven hozzák forgalomba. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű, 

védőszemüveg 

      

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

kémcső, kémcsőállvány, kémcsőfogó, 

vegyszeres kanál, óraüveg, főzőpohár, 

vasháromláb agyagos dróthálóval 

benzoesav, szalicilsav, acetil-

szalicilsav, rézszulfát-oldat, 

nátriumhidroxid-oldat, sósav-oldat, 

desztillált víz, univerzális indikátor 

Kísérlet leírása  

Összehasonlítjuk benzoesav, a szalicilsav és acetil-szalicilsav molekuláját és 

néhány tulajdonságát.  

Hipotézis: a benzoesav, a szalicilsav, és az acetil-szalicilsav hasonló 

tulajdonságai a hasonló szerkezetnek köszönhető. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Hasonlítsa össze a benzoesav, a szalicilsav molekulaszerkezetét az aszpirin 

(acetil-szalicilsav) molekulaszerkezetével! 

Milyen hasonlóságokat és milyen eltéréseket lát? 

               

Hasonlóság:  .............................................................................................  

Eltérés:  ...................................................................................................  

2) Vizsgálja meg a benzoesavat, a szalicilsavat és az acetil-szalicilsavat! 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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Kémcsőben oldjon mindháromból egy keveset desztillált vízben! Amelyik 

rosszabbul oldódik, azt melegítse egy kicsit! 

Cseppentsen a vizes oldathoz univerzális indikátort! 

Benzoesav: 

színe:  ................................................................  

halmazállapota:  ..................................................  

vízben való oldhatósága:  ......................................  

vizes oldatának kémhatása:  ..................................  

Szalicilsav: 

színe:  ................................................................  

halmazállapota:  ..................................................  

vízben való oldhatósága:  ......................................  

vizes oldatának kémhatása:  ..................................  

Acetil-szalicilsav: 

színe:  ................................................................  

halmazállapota:  ..................................................  

vízben való oldhatósága:  ......................................  

vizes oldatának kémhatása:  ..................................  

Acetil-szalicilsav savas kémhatása révén, hosszú távú szedése hogyan hathat a 

gyomorra? 

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

3) Tegyen három kémcsőbe egy-egy egyujjnyi rézszulfát-oldatot, majd annyi 

nátriumhidroxid-oldatot, hogy csapadék váljon ki! Tegyen az egyikbe 

benzoesavat, a másikba szalicilsavat, a harmadikba acetil-szalicilsavat annyit, 

hogy a csapadék feloldódjon! Milyen színű lett az oldat? 

 ...............................................................................................................  
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Melyik funkciós csoport kimutatására alkalmas ez a kísérlet? 

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

Végbement mindegyik esetben a folyamat? Miért? 

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

4) Főzőpohárba tegyen egy vegyszeres kanál benzoesavat! Takarja le 

óraüveggel! Tegye agyagos dróthálóval letakart vasháromlábra és kezdje 

melegíteni! Mit tapasztal? 

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

Milyen halmazállapot változás következett be? 

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

5) Tegyen kémcsőbe egy kevés benzoesavat! Adjon hozzá nátriumhidroxid-

oldatot! Rázza össze a kémcső tartalmát! Mit tapasztal? 

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

Írja fel a végbemenő folyamat reakcióegyenletét! 

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

Adjon a kémcső tartalmához sósav-oldatot! Mi történt? 

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

Írja fel a végbemenő folyamat reakcióegyenletét! 

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

A benzoesavat milyen tulajdonsága alapján használják tartósításra? 

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

Nézzen utána! A benzoesav és sói milyen E jelzéssel jelennek meg a tartósított 

élelmiszerekben? 

 ...............................................................................................................  
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Gyűjtsön adatokat! Mire használja a gyógyászat az aszpirint? (Itt a reklámokat 

is figyelembe veheti.) 

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

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

Melyik cég szabadalmaztatta az acetil-szalicilsavat aszpirin néven? 

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

A háztartásban mire használták régen a szalicilsavat? 

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

Miért csökkent ennek a felhasználása? 

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

Gyógyászatban mire használják a szalicilsavat? 

 ...............................................................................................................  
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K10.32. KÍSÉRLET: ETIL-ACETÁT ELŐÁLLÍTÁSA, TULAJDONSÁGAI 

Az etil-acetát az etil-alkohol és ecetsav reakciójával keletkezett észtervegyület. 

A gyümölcsészterek csoportjába tartozik. Vízben nem oldódik, de apoláris 

oldószerekben igen. Maga is jó oldószer.  

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű, 

védőszemüveg 

       

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

Erlenmeyer lombik, cseppentő, 

vízfürdőhöz főzőpohár vasháromláb 

agyagos dróthálóval, Bunsen égő, 

óraüveg, hőmérő, üvegbot, kémcső, 

kémcsőállvány, csipesz 

96 %-os etil-alkohol, tömény 

ecetsav, koncentrált kénsav, telített 

nátriumklorid-oldat, etil-acetát, 

nátriumhidroxid-oldat (1 %-os), 

fenolftalein indikátor, gyufa, 

pingpong labda darab, polisztirol 

habtálca darab 

Kísérlet leírása  

Előállítunk etil-acetátot. Megvizsgáljuk a tulajdonságait. Elszappanosítási 

folyamattal elbontjuk az etil-acetátot.  

Hipotézis: a gyümölcsészterek jó szerves oldószerek. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Tegyen Erlenmeyer lombikba kb. 5 cm3 etil-alkoholt, ugyanannyi tömény 

ecetsavat, majd végül óvatosan tegyen hozzá tömény kénsavat, ugyanannyit. 

Helyezze a lombikot vízfürdőre! Időnként rázogassa a folyadékelegyet!  

4-5 perc melegítés után hagyja kihűlni az elegyet. Adjon hozzá az eddigi 

folyadékmennyiségnek megfelelően hidegen telített nátriumklorid-oldatot. 

Rázza össze, majd hagyja állni! Figyelje meg a folyadék tetejét! Mit tapasztal? 

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

Szagolja meg a keletkezett észtert! Milyen szaga van? 

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

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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Óvatosan, cseppentővel vegyen ki a keletkezett észterből! Cseppentse 

óraüvegre! 

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

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

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

Illékonysága:  ....................................  

Írja fel a lejátszódó folyamat reakcióegyenletét! Írja fel a kiindulási anyagok és 

termékek nevét a reakció alá! 

 .....................  +   .......................   ⇌   ....................  +  .....................  

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

Karikázza be az észterkötést! 

2) Töltsön Erlenmeyer lombikba 5 cm3 etil-acetátot és kétszer annyi vizet! 

Cseppentsen hozzá fenolftalein indikátort! 

 Cseppentővel rázogatás közben adjon hozzá annyi nátrium-hidroxidot, hogy 

megjelenjen a fenolftalein jellegzetes ciklámen színe! 

Állítsa vízfürdőbe a lombikot! Rázogassa melegítés közben! 

Mi történik? Milyen változást lát? 

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

Ha elszíntelenedett az oldat, adjon hozzá ismét 1-2 csepp nátriumhidroxid-

oldatot! 

Milyen folyamat játszódik le? 

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

Hogyan nevezzük az észterek megbontásának reakcióját? 

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

Milyen termékek keletkeztek a folyamat során? 

 ...............................................................................................................  
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3) Tegyen két kémcsőbe  egy-egy ujjnyi etil-acetátot! 

Vizsgálja meg a pingponglabda (cellulóz-nitrát) darab és a polisztirol habtálca 

oldhatóságát a fenti gyümölcsészterben! 

Etil-acetátban a cellulóz-nitrát:  ..........................................  

Etil-acetátban a polisztirol:  ................................................  

Mire használják a gyümölcsésztereket? Soroljon fel néhányat! 

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

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

4) Mivel magyarázza azt, hogy a korszerű (aceton mentes) körömlakk 

lemosókban gyümölcsészterek találhatók? 

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

 ...............................................................................................................  
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K10.33. KÍSÉRLET: ZSÍROK ÉS OLAJOK VIZSGÁLATA 

A zsírok és olajok nagy szénatomszámú karbonsavak glicerinnel alkotott 

észtervegyületei. Trigliceridek. Nem egységes vegyületek, mert többféle 

triglicerid keverékei, emiatt mint határozott olvadáspontjuk. A telített 

karbonsav-észterek mennyiségének növekedésével csökken a triglicerid 

olvadáspontja. Vízben nem, apoláris oldószerekben jól oldódnak. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű, 

védőszemüveg 

  

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

kémcső, kémcsőállvány, óraüveg, 

vegyszeres kanál 

sertészsír, étolaj, desztillált víz, etil-

alkohol, benzin, brómos víz 

Kísérlet leírása  

Összehasonlítjuk a sertészsírt és az étolajat oldhatóságuk és különböző 

tulajdonságaik alapján. Azonosítjuk az étolaj kettős kötéseit. 

Hipotézis: a zsírok és olajok sok tulajdonsága megegyezik. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

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

másodikba etil-alkoholt, a harmadikba benzint! Rázza össze a keverékeket! 

Várjon rövid ideig! Mi történt? 

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

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

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

Oldhatósági vizsgálat alapján, milyen polaritású molekulák alkotják az étolajat? 

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

2) Ismételje meg a kísérletet sertészsírral is!  

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

másodikba etil-alkoholt, a harmadikba benzint! Rázza össze a keverékeket! 

Várjon rövid ideig! Mi történt? 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 



31 

 

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

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

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

Oldhatósági vizsgálat alapján, milyen polaritású molekulák alkotják a 

sertészsírt? 

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

3) Alkoholos étolaj és sertészsír oldathoz adjon brómos-vizet! Mit tapasztal? 

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

Mivel magyarázható a tapasztalata? 

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

Milyen kötés kimutatására volt alkalmas a reakció? 

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

4) Hasonlítsa össze az étolajat és a sertészsírt a táblázatban megadott 

szempontok alapján! 

Vizsgált anyag étolaj sertészsír 

Természetes eredet   

Benne található 

zsírsavak telítettsége 
  

Halmazállapot 

(szobahőmérsékleten) 
  

Oldékonyság   

Színe   

Szaga   

 

5) Magyarázza meg, mit jelent, hogy ha sertészsírt olvasztunk, akkor „lágyul”! 

 ...............................................................................................................  
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A zsírok és az olajok nagy szénatomszámú  ..................................................   

 .......................... alkotott észterei. 

A zsírok molekulái főként  .................................  zsírsavakat, az olajok 

  ......................... zsírsavakat tartalmaznak. 

Mivel magyarázható, hogy a sertészsír szilárd halmazállapotú, de a kacsazsír és 

a libazsír szobahőmérsékleten átmenetet képez a szilárd és a folyékony 

halmazállapot között? 

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

Mi a zsíroknak és olajoknak a szerepe a táplálkozásban? 

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

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

Mi történik, ha valaki teljes zsírmentes diétát folytat? 

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

Mi történik, ha túl sok magas zsírtartalmú élelmiszert fogyasztunk? 

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

A sertészsír és a margarin is szilárd halmazállapotú szobahőmérsékleten. Mi a 

kettő közötti különbség? 

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

Nézzen utána! Mit jelent, hogy az olaj avasodik? Milyen folyamatok játszódnak 

le ez esetben? 

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

Miért nem érdemes a nyílászárók fémrészét étolajjal beolajozni? 

 ...............................................................................................................  
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K10.34. KÍSÉRLET: ELSZAPPANOSÍTÁSI FOLYAMAT, SZAPPAN KÉSZÍTÉSE 

A zsírok és olajok lúgos hidrolízisének eredményeként nagy szénatomszámú 

karbonsavak nátrium- vagy kálium sói keletkeznek, amit szappannak 

nevezünk.  

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű, 

védőszemüveg 

  

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

Erlenmeyer lombik, Petri csésze, 

üvegbot, óraüveg, vegyszeres kanál, 

vízfürdőhöz főzőpohár vasháromláb 

agyagos dróthálóval, Bunsen égő, 

mérleg, főzőpohár, kémcső, 

kémcsőállvány 

étolaj, desztillált víz, nátrium-

hidroxid, fenolftalein indikátor, 

konyhasó, gyufa 

Kísérlet leírása  

Szappant készítünk étolaj és nátrium-hidroxid reakciójával. Megvizsgáljuk a 

keletkezett szappan tulajdonságait. 

Hipotézis: az étolaj elszappanosítható nátrium-hidroxiddal. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Mérjen be 50 gramm étolajat Erlenmeyer lombikba! Oldjon fel 6 gramm 

nátrium-hidroxidot 20 gramm desztillált vízben, főzőpohárban! Vigyázzon 

nagyon fel fog melegedni! 

Töltse rá a nátriumhidroxid-oldatot az étolajra!  

Tegye fel vízfürdőre! Hosszú üvegbottal keverje meg többször! 5-6 percig 

forralja! 

Várja meg, amíg meghűl, majd töltse át Petri-csészébe és adjon hozzá két 

vegyszeres kanál konyhasót. Mit tapasztal? 

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

Hogyan nevezik azt a folyamatot, ami a sózás hatására bekövetkezett? 

Magyarázza meg a jelenséget! 

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

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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Írja fel a végbement folyamat reakcióegyenletét! 

 

 

 

 

 

 

Hogyan nevezzük a nátrium-hidroxid hatására végbemenő folyamatot? 

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

2) Az oldat tetején összegyűlt szappant szedje le! Ezt fogjuk vizsgálni. 

Tegyen két kémcsőbe az elkészített szappanból! Az elsőre töltsön desztillált 

vizet, a másodikra csapvizet! Alaposan rázza össze! 

Mit tapasztal? Melyik habzik jobban? 

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

A desztillált vizes oldathoz adjon fenolftalein indikátort! 

Milyen színű lett? Milyen kémhatást jelzett? 

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

Mit nevezünk szappannak? 

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

Miben tért volna el a készített szappan, ha kálium-hidroxidot használt volna 

elszappanosításra? 

 ...............................................................................................................  
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K10.35. KÍSÉRLET: FELÜLETAKTÍV ANYAGOK ÉS A SZAPPAN TULAJDONSÁGAI 

A felületaktív anyagok a víz felületi feszültségét csökkentik. Általában egy 

hidrofil és egy hidrofób molekularészből állnak. A szappan is felületaktív anyag. 

Kemény vízre érzékeny. Vizes oldata lúgos kémhatású. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű, 

védőszemüveg 

  

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

kémcső, kémcsőállvány, Petri-csésze, 

vegyszeres kanál, óraüveg, vegyszeres 

kanál 

szappanforgács, szappanoldat, 

káliszappan, folyékony szappan, 

mosogatószer, desztillált víz, 

csapvíz, étolaj, kalcium-klorid, 

fenolftalein indikátor, hurkapálca, 

hintőpor (talkum), régi 1 forintos 

(alumínium) 

Kísérlet leírása  

Megnézzük a felületi feszültség meglétét, megvizsgáljuk, hogy milyen hatással 

van rá a felületaktív anyag. Megvizsgáljuk a szappan oldódását lágy és kemény 

vízben, kémhatását, zsíroldó tulajdonságát, felületi feszültséget csökkentő 

hatását. 

Hipotézis: a szappan felületaktív anyag. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Tegyen kémcsőbe étolajat, majd töltsön rá desztillált vizet! Jó alaposan 

rázza össze! Várjon egy kis ideig! Mi történt? 

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

Adjon mosogatószert a keverékhez, majd ismételten rázza össze! Várjon egy 

kis ideig! Most mi történt? 

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

Milyen szerepe volt a mosogatószernek? 

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

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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Milyen hatóanyagot tartalmaz? 

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

Mi okozza a víz felületi feszültségét? 

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

Hogyan tudná bizonyítani a meglétét? 

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

Mi a szerepe a felületaktív anyagoknak? 

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

Milyen molekularészekből állnak a felületaktív anyagok? 

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

Miért fontos ez, tisztítás szempontjából? 

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

Rajzolja le a felületaktív anyag elhelyezkedését a víz felületén! Jelölje a hidrofil 

és hidrofób molekularészeket! 

 

 

 

 

 

 

 

2) Tegyen a Petri-csészébe desztillált vizet, majd szórjon a tetejére egy kis 

hintőport! Mosogatószerbe mártott hurkapálcával érintse meg a felületét! Mi 

történik? 

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

Mivel magyarázható a jelenség? 

 ...............................................................................................................  
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3) Tegyen két Petri-csészébe desztillált vizet, majd az egyikbe pár csepp 

mosogatószert! 

A tiszta vizet tartalmazó Petri-csészébe a víz felszínére helyezzen el egy régi 1 

forintost (alumíniumból van)! 

Mit tapasztal? Mivel magyarázható a jelenség? 

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

Most a mosogatószert tartalmazó víz felszínére helyezze el az 1 forintost! 

Mit tapasztal? Mivel magyarázható a jelenség? 

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

Milyen környezeti károkat okozhat a természetes vizekbe kerülő, le nem bomló 

felületaktív anyag? 

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

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

Mit lehetne tenni ennek a megakadályozására? 

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

4) Tegyen három kémcsőbe szappanforgácsot! Kettőre töltsön desztillált vizet, 

a harmadikra csapvizet! Rázza össze! 

Mit tapasztal? Milyen különbséget lát a habképződésben csapvíz és a desztillált 

víz között? 

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

Az egyik desztillált vizes oldathoz adjon egy kevés kalcium-kloridot! 

Mit tapasztal? Mi történt? 

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

Minek a hatását modelleztük ezzel a kísérlettel? 

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

Másik desztillált vizes oldathoz adjon fenolftalein indikátort! 

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

Milyen kémhatást jelez ez?  ........................................................................  
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5) Tegyen kevés étolajat a kémcsőbe, majd töltsön rá egy kis desztillált vizet! 

Rázza össze a kémcsövet! 

Mit tapasztal? 

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

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

Tegyen szappanforgácsot a kémcsőbe, majd rázza össze újra! Mi történt? 

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

A szappan melyik tulajdonságával magyarázható meg? 

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

6) Tegyen a Petri-csészébe desztillált vizet, majd szórjon a tetejére egy kis 

hintőport! Szappanoldatba mártott hurkapálcával érintse meg a felületét! 

Mi történik? 

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

Mivel magyarázható a jelenség? 

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

A szappan melyik tulajdonságát modelleztük a kísérlettel? 

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

Rajzolja le, hogyan helyezkedik el a szappanmolekula a víz felszínén! Jelölje be 

a hidrofil és a hidrofób részét is! 
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7) Vizsgálja meg a folyékony szappan és a káliszappan tulajdonságait! Milyen 

halmazállapotúak? 

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

Kémcsőben oldjon fel mindkettőből egy keveset csapvízben! Mit tapasztal? 

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

Adjon mindkettőhöz univerzális indikátort! 

Milyen színű lett? Milyen kémhatást jelez? 

Folyékony szappan:  ..................................................................................  

Káliszappan:  ............................................................................................  

Miért kell a káliszappanhoz feltétlenül gumikesztyűt használni? 

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

Mire használjuk ezeket a szappanokat a háztartásban? 

Folyékony szappan:  ..................................................................................  

Káliszappan:  ............................................................................................  

Mit nevezünk szappannak? 

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

Miért érzékenyek a szappanok kemény vízre? 

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

Szappanok-e minden esetben a folyékony szappanok? 

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

Miért használjuk szívesebben ezeket tisztálkodásra? 

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

A szappan mely tulajdonságai miatt váltották fel a szintetikus mosószerek a 

ruhák mosásánál? 

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

 ...............................................................................................................  
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K10.36. KÍSÉRLET: MONO- ÉS DISZACHARIDOK TULAJDONSÁGAI 

A természetben leggyakrabban előforduló szénvegyületek a szénhidrátok. 

Azokat a szénhidrátokat, amelyek savas hidrolízissel nem bontatók kisebb 

molekulájú szénhidrátokká, egyszerű szénhidrátoknak, vagy 

monoszacharidoknak nevezzük. A diszacharidok savas hidrolízissel két 

egyszerű szénhidrátra bonthatók. A mono- és diszacharidok szilárd 

halmazállapotú, vízben jól oldódó édes ízű vegyületek. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű, 

védőszemüveg 
       

Figyelem! A cukor vegyszer, ha a 

laboratóriumban használjuk. 

Megkóstolni tilos! 

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

kémcső, kémcsőállvány, kémcsőfogó, 

vegyszeres kanál, vízfürdőhöz 

főzőpohár agyagos dróthálóval lefedett 

vasháromláb, Bunsen égő 

szőlőcukor, gyümölcscukor, 

szacharóz, maltóz, laktóz, desztillált 

víz, univerzális indikátor, Fehling I, 

Fehling II reagens, ezüstnitrát-

oldat, ammónia-oldat 

Kísérlet leírása  

Megvizsgáljuk a szőlőcukor és gyümölcscukor fizikai tulajdonságai, 

oldhatóságukat vízben, vizes oldatuk kémhatását. Elvégezzük az ezüsttükör-, 

és Fehling próbát. 

Megnézzük a szacharóz, a maltóz, a laktóz fizikai tulajdonságait, oldhatóságát 

vízben, kémhatását. Megállapítjuk, hogy melyik közülük redukáló diszacharid. 

Hipotézis: a mono- és diszacharidok vízben jól oldódnak. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Vizsgálja meg a szőlőcukor és a gyümölcscukor fizikai tulajdonságait! 

Tegyen kémcsőbe egy negyed vegyszeres kanálnyit mindkét monoszacharidból 

külön-külön, töltsön rájuk desztillált vizet! 

Figyelje meg az oldhatóságukat! Jegyezze fel a táblázat megfelelő sorába. 

Cseppentsen univerzális indikátort az oldatokba! A szín alapján rögzítse a 

kémhatásukat! 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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vizsgált anyag glükóz fruktóz 

Szín   

Halmazállapot 

(szobahőmérsékleten) 
  

Szag   

Vízben való 

oldhatóság 
  

Vizes oldat kémhatása   

2) Végezze el a Fehling-próbát szőlőcukorral! 

Kémcsőben egy ujjnyi Fehling I.-oldathoz adjon annyi Fehling II –oldatot, hogy 

a kezdetben kiváló csapadék feloldódjon, majd adjon hozzá egy fél vegyszeres 

kanálnyi szőlőcukrot! 

Melegítse az így keletkezett oldatot! A feloldódott csapadék után milyen színű 

az oldat? 

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

Mit tapasztal melegítés után? 

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

Milyen anyag vált ki az oldatból? 

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

Milyen folyamat ment végbe? 

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

Milyen funkciós csoport kimutatására alkalmas ez a reakció? 

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

3) Végezze el az ezüsttükör próbát, mindkét egyszerű cukorral! 

Harmad kémcsőnyi ezüstnitrát-oldathoz adjon annyi ammónia-oldatot, hogy a 

keletkezett csapadék éppen feloldódjon. Töltse át az így készített anyag felét 

egy másik kémcsőbe! Az egyikhez adjon egy fél vegyszeres kanálnyi 

szőlőcukrot, a másikhoz gyümölcscukrot, majd tegye mindkét kémcsövet 

vízfürdőre! 
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Mit tapasztal? Melyiknél ment gyorsabban végbe a folyamat? 

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

Milyen funkciós csoport kimutatására alkalmas ez a kémiai reakció? 

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

Mivel magyarázza akkor, ha kisebb mértékben, lassabban, de a 

gyümölcscukornál is tapasztal változást? 

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

Írja fel a folyamat lényegét! 

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

Milyen funkciós csoportok találhatók a monoszacharidokban? 

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

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

A ribóz és a 2-dezoxiribóz milyen fontos molekulák alkotórészei? 

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

Hány szénatomot tartalmaznak? .................................................................  

Nézzen utána! Milyen hormonok szabályozzák a vér cukortartalmát? 

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

Mit jelent a „cukorbetegség”? 

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

4) Hasonlítsa össze a szacharóz, a maltóz és a laktóz fizikai tulajdonságait! 

Tegyen mindháromból egy negyed vegyszeres kanálnyit kémcsőbe, majd 

töltsön rá két ujjnyi desztillált vizet! Figyelje meg oldódásukat!  

Adjon mindháromhoz univerzális indikátort! A szín alapján határozza meg a 

kémhatásukat! 

Tapasztalatait rögzítse az alábbi táblázatba! 
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vizsgált anyag szacharóz maltóz laktóz 

Szín    

Halmazállapot 

(szobahőmérsékleten) 
  

 

Szag    

Vízben való 

oldhatóság 
  

 

Vizes oldat kémhatása    

5) Három kémcsőbe tegyen egy ujjnyi ezüstnitrát-oldatot, majd adjon 

mindegyikhez annyi ammónia-oldatot, hogy a keletkezett csapadék éppen 

feloldódjon! Az elsőbe tegyen egy fél vegyszeres kanálnyi répacukrot, a 

másodikba, malátacukrot, a harmadikba tejcukrot! Tegye mindhárom 

kémcsövet vízfürdőre! Mit tapasztal? Magyarázza meg a jelenséget! 

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

Melyik diszacharid redukáló? 

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

Melyik funkciós csoport okozza a redukáló tulajdonságot? 

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

Milyen monoszacharidokból épülnek fel? 

szacharóz:  ...............................................................................................  

maltóz .....................................................................................................  

laktóz:  ....................................................................................................  

Írjon olyan élelmiszereket, amelyekben megtalálhatók az egyes diszacharidok! 

szacharóz:  ...............................................................................................  

maltóz:  ...................................................................................................  

laktóz:  ....................................................................................................  

Nézzen utána! Mit jelent a laktózérzékenység? 

 ...............................................................................................................  
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K10.37. POLISZACHARIDOK 

A poliszacharidok savas hidrolízissel sok egyszerű szénhidrátra bontatók. 

Vízben nem vagy rosszul oldódnak, nem édes ízűek. Funkciójuk alapján 

lehetnek tartalék tápanyagok (a növényekben a keményítő, emberben és 

állatban a glikogén) és vázanyagok (cellulóz a növényekben). 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű, 

védőszemüveg        

Vigyázat! A benzin mellett nyílt láng 

használata tilos! 

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

kémcső, kémcsőállvány, kémcsőfogó, 

vegyszeres kanál, óraüveg, csipesz, 

Bunsen égő 

keményítő, desztillált víz, kálium-

jodidos jód-oldat, kenyérdarab, 

liszt, puding, hidegen elkészíthető 

pudingpor, puffasztott rizs, 

burgonya szelet, éretlen 

gyümölcsdarab, felvágott, tejföl, 

papírvatta, híg sósav-oldat, híg 

nátriumhidroxid-oldat, benzin 

Kísérlet leírása  

Tanulmányozzuk a keményítő fizikai tulajdonságait és oldhatóságát. 

Megvizsgáljuk a keményítő összetételét és kimutatását. 

Megnézünk néhány élelmiszert, hogy tartalmaz-e keményítőt. Kiszűrjük a 

hamis tejfölt. 

Tanulmányozzuk cellulóz fizikai tulajdonságait és oldhatóságát. Megvizsgáljuk a 

cellulóz összetételét. 

Hipotézis: a poliszacharidok vízben nem oldódnak. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Vizsgálja meg a keményítőt! 

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

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

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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Töltsön kémcsőbe desztillált vizet félig, majd adjon hozzá egy fél vegyszeres 

kanál keményítőt! Rázza alaposan össze! 

Mi tapasztal? Oldódott a keményítő hideg vízben? 

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

Óvatosan melegítse a kémcsövet! Mit tapasztal? 

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

Vizsgálja meg a kémcsőben lévő anyagot hűlés után! Mit tapasztal? 

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

Cseppentsen a kémcsőbe kálium-jodidos jódoldatot! Milyen színű a kálium-

jodidos jód oldat? 

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

Milyen színű lett a keményítő hatására?  ......................................................  

Melegítse a kémcsövet! Mit tapasztal? 

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

Mivel magyarázható a jelenség? 

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

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

Mi történt, amikor ismét lehűlt a kémcső? 

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

2) Tegyen száraz kémcsőbe egy vegyszeres kanálnyi keményítőt! Melegítse 

Bunsen égővel! Mit tapasztal? Mi rakódik le a kémcső felső részén?  

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

Mi marad vissza a kémcső alján? 

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

Ezek a tapasztalatok milyen elemek jelenlétére utalnak a keményítőben? 

 ...............................................................................................................  
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Mi a keményítő szerepe a növényeknél? 

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

Mi a keményítő szerepe a táplálkozásban? 

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

3) Vizsgáljon meg néhány élelmiszert, hogy tartalmaz-e keményítőt! 

Tegyen óraüvegre kenyérdarabkát, lisztet, pudingot, puffasztott rizst, burgonya 

szeletet, éretlen gyümölcsdarabot, felvágottat. Mindegyikre cseppentsen 

kálium-jodidos jód-oldatot!  

Mit tapasztal? Sorolja fel, amelyben talált keményítőre utaló színváltozást! 

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

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

Mivel magyarázható, hogy az éretlen gyümölcs tartalmaz keményítőt? 

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

4) Két óraüvegen tejfölt talál. Az egyik hamisított. Hogyan tudná kimutatni? 

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

Végezze el a kísérletet! Mit tapasztal? Melyik volt hamisítva? 

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

5) Vizsgálja meg a cellulózt! 

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

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

Tegyen négy kémcsőbe egy kevés papír vattát! Az elsőre töltsön desztillált 

vizet, a másodikra híg sósav-oldatot, a harmadikra híg nátriumhidroxid-oldatot, 

a negyedikre egy kevés benzint! 

Mit tapasztal? Milyen a cellulóz oldhatósága? 

 ...............................................................................................................  
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Mivel magyarázható a tapasztalt tulajdonság? 

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

6) Fogjon csipeszbe egy kis darab papírvattát! Gyújtsa meg, majd gyorsan 

oltsa el egy kis víz segítségével! 

Hogyan ég a papírvatta? 

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

Milyen lett a széle? Milyen alkotórészre utal ez? 

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

Fogjon ismét papírvattát csipeszbe, gyújtsa meg, majd az égő papír fölé tegyen 

óraüveget! 

Mit tapasztal? Milyen alkotórészre utal ez? 

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

Összetétel szempontjából miben hasonlít és miben tér el a keményítő és a 

cellulóz? 

Hasonlít:  .................................................................................................  

Eltér:  ......................................................................................................  

Soroljon fel néhány felhasználását a cellulóznak! 

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

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

Mi a cellulóz szerepe a növényvilágban? 

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

Meg tudjuk-e emészteni a cellulózt? 

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

Miért fontos, hogy megfelelő mennyiségű rostanyag legyen a táplálékunkban? 

 ...............................................................................................................  
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2. TÉMAKÖR: NITROGÉNTARTALMÚ SZERVES VEGYÜLETEK 

A témakör célja, hogy nitrogéntartalmú szerves vegyületek közül az 

aminosavakat, a fehérjéket, és néhány amidot megvizsgáljunk. 

A témakörbe tartozó kísérletek: 

38. Aminosavak, fehérjék 

39. Fehérjék reverzibilis és irreverzibilis változása 

40. Karbamid tulajdonságai 

K10.38. KÍSÉRLET: AMINOSAVAK, FEHÉRJÉK 

Az aminosavak molekuláiban amino- és karboxilcsoport is megtalálható. 

A nagyszámú aminosavak közül mintegy húsz vesz részt a fehérjék 

felépítésében. A glicin a legegyszerűbb aminosav, amfoter jellegű, vízben jól 

oldódik. A fehérjemolekulákat sok aminosavrészből felépülő polipeptidláncok 

alkotják. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű, 

védőszemüveg 

 

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

kémcső, kémcsőállvány, üvegtölcsér 

tölcsértartó vasállvánnyal, üvegbot, 

főzőpohár, óraüveg, vegyszeres kanál, 

cseppentő 

tojás, glicin, desztillált víz, 

univerzális indikátor, szűrőpapír, 

benzin, tojásfehérje-oldat, tej, 

desztillált víz, koncentrált 

salétromsav, nátriumhidroxid-oldat, 

rézszulfát-oldat 

Kísérlet leírása  

Megnézzük a glicin tulajdonságait. Fehérjeoldatot állítunk elő tojásfehérjéből. 

Megnézzük a fehérjék kimutatására alkalmas biuret-próbát és xantoprotein-

reakciót.  

Hipotézis: a fehérjék kimutathatók jellemző reakcióikkal. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Vizsgálja meg a glicin tulajdonságait! Tegyen két kémcsőbe egynegyed 

vegyszeres kanálnyi glicint! Az egyik kémcsőbe töltsön desztillált vizet, a 

másikba benzint! A vizes oldathoz adjon univerzális indikátort! 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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Írja fel a tapasztalatait! A glicin: 

 halmazállapota:  ....................................................  

 színe:  ..................................................................  

 oldhatósága vízben:  ...............................................  

 oldhatósága benzinben:  .........................................  

 vizes oldatának kémhatása:  ....................................  

Írja fel a glicin molekulaszerkezetét! Jelölje a funkciós csoportokat és nevezze 

is el azokat! 

 

 

 

 

Mit jelent az aminosavak ikerionos szerkezete? 

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

Mivel magyarázható az aminosavak amfoter tulajdonsága? 

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

Mit jelent, hogy egy aminosav α-aminosav? 

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

Mivel magyarázható a glicin enyhén savas tulajdonsága? 

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

2) Készítsen tojásfehérjéből fehérje oldatot! Válassza szét a tojás sárgáját a 

fehérjétől! A fehérje részhez adjon desztillált vizet! Kevergetés után szűrje át 

az oldatot szűrőpapíron! Oldódott-e a tojásfehérje vízben? 

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

Milyen típusú oldat keletkezett? Miért? 

 ...............................................................................................................  
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Vizsgálja meg a szűrőpapírt! Mi maradt vissza rajta? 

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

Mit jelent a fehérjék faj- és egyedspecifikussága? 

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

A fehérjék tulajdonságát elsődlegesen mi befolyásolja? 

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

3) Fehérjék kimutatása biuret-próbával. Töltsön tojásfehérje-oldatot kémcsőbe, 

adjon hozzá nátriumhidroxid-oldatot, majd néhány csepp 

rézszulfát-oldatot! Milyen színváltozást tapasztal? 

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

A biuret-próba a fehérjékben található peptid kötés 

kimutatására alkalmas. Mit nevezünk peptid kötésnek? 

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

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

Ismételje meg a kísérletet tejjel! Tapasztal-e színváltozást? Mit jelent ez? 

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

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

4) Fehérjék kimutatása xantoprotein-reakcióval. Töltsön tojásfehérje-oldatot 

egy kémcsőbe, majd adjon hozzá 1-2 csepp tömény salétromsavat! Ha nem lát 

színváltozást, óvatosan melegítse! Milyen színváltozás jelzi a fehérje jelenlétét? 

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

Ismételje meg a kísérletet tejjel is! Mit tapasztal? 

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

A xantoprotein-reakcióval az aromás oldalláncú aminosavak jelenlétét 

igazolhatjuk. Ezt a vizsgálatot a vizelet fehérjetartalmának ellenőrzésére is 

alkalmazzák. Milyen problémát jelez a vizeletben a fehérje megjelenése? 

 ...............................................................................................................  
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K10.39. KÍSÉRLET: FEHÉRJÉK REVERZIBILIS ÉS IRREVERZIBILIS VÁLTOZÁSA 

A fehérjék az élet legfontosabb anyagai. A fehérjék tulajdonságai nagyon 

változatosak. A vízben való oldódásuk is eltérő lehet. Nagy molekulái miatt 

kolloid oldatot képeznek. A fehérjék oldataikból könnyen kicsaphatók, ami lehet 

reverzibilis (megfordítható) vagy irreverzibilis (nem megfordítható) folyamat. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű, 

védőszemüveg 

 

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

kémcső, kémcsőállvány, kémcsőfogó, 

Bunsen égő, üvegtölcsér tölcsértartó 

vasállvánnyal, üvegbot, főzőpohár, 

óraüveg 

tojás, túró, gyapjúszál, desztillált 

víz, nátrium-klorid, rézszulfát-oldat, 

ólomnitrát-oldat, etil-alkohol, gyufa 

Kísérlet leírása  

Megnézzük milyen változás következik be e fehérje oldatnál melegítés, 

nehézfémsók, konyhasó etil-alkohol hatására. Fehérjéket bontjuk lúgos 

közegben illetve pepszin segítségével. 

Hipotézis: a fehérjék melegítés, nehézfémsók hatására maradandó változást 

szenvednek. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Tegyen kémcsőbe tojásfehérje-oldatot! Melegítse óvatosan! Mi történt a 

tojásfehérjével? 

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

Lehűlés után, adjon hozzá desztillált vizet! Feloldódott a melegítés hatására 

denaturálódott fehérje? 

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

Melegítés hatására milyen változás következik be a fehérjemolekuláknál? 

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

A háztartásban hol használjuk fel ezt a jelenséget? 

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

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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Miért hasznos, ha lázas az ember? 

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

Miért mérik folyamatosan a testhőmérsékletet láz esetén? 

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

2) Töltsön két kémcsőbe tojásfehérje-oldatot, majd az egyikhez adjon 

rézszulfát-oldatot, a másikhoz ólomnitrát-oldatot! 

Mit tapasztal? 

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

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

Töltsön mindkettőre még desztillált vizet! 

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

3) Töltsön kémcsőbe tojásfehérje-oldatot, majd adjon hozzá egy kevés 

konyhasót! Mit tapasztal? 

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

Töltsön a kémcsőbe még desztillált vizet! Történt változás víz hatására? 

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

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

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

Melyik okozott maradandó károsodást a fehérjeoldatnál? 

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

4) Töltsön kémcsőbe tojásfehérje-oldatot, majd adjon hozzá egy kevés etil-

alkoholt! Mit tapasztal? 

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

Töltsön a kémcsőbe még desztillált vizet! Történt-e változás víz hatására? 

 ...............................................................................................................  
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Milyen változást okoz az etil-alkohol a fehérjéknél? 

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

Sorolja fel, mi okoz irreverzibilis változást a fehérjéknél! 

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

Sorolja fel, mi okoz reverzibilis változást a fehérjéknél! 

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

5) Fehérjék bontása nátrium-hidroxiddal. 

Tegyen egy-egy kémcsőbe főtt tojásfehérjét, túrót, gyapjúszálat! Töltsön 

mindegyikre nátriumhidroxid-oldatot! Mit tapasztal? 

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

Melegítse óvatosan a kémcsöveket! Mit tapasztal? Milyen szagot érez? 

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

Melegítés közben a megnedvesített univerzális indikátorpapírt tegyen a kémcső 

szájához! Milyen színváltozást tapasztal? Milyen kémhatást jelez ez? 

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

Mi történt a fehérjékkel lúg hatására? 

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

Honnan szabadult fel ammónia a reakció során? 

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

6) Fehérjebontás pepszinnel. Tegyen négy kémcsőbe tojásfehérje oldatot! 

Tegye fel a kémcsöveket vízfürdőre addig, amíg a tojásfehérje ki nem csapódik 

az oldatból! 

Hűtse le a kémcsöveket, majd ezekkel kísérletezzen! 

Az első kémcsőbe tegyen egy ujjnyi desztillált vizet, a másodikba egy kicsit 

kevesebb desztillált vizet és sósav-oldatot, úgy hogy ugyanannyi folyadék 

legyen benne, mint az elsőben! A harmadik kémcsőbe töltsön pepszin-oldatot 

egy ujjnyit, a negyedikbe a pepszin-oldatból egy kicsit kevesebbet, de sósav-

oldattal egészítse ki, hogy ugyanannyi folyadék legyen benne, mint a 

harmadikban! 
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Tegye vissza mind a négy kémcsövet vízfürdőre! A melegítést maximum 

42 oC-ig folytassa! Néhány percnyi melegítés után figyelje meg a kémcsövek 

tartalmát! 

Mit tapasztal? Melyik kémcsőben történt változás? 

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

Mivel magyarázható a változás? 

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

Az emberi szervezetben hol történik a pepszin kiválasztása? 

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

Milyen kémhatásnál tud hatékonyan működni a pepszin? 

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

Melyik kísérlet bizonyította ezt? 

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

Miért kellett óvatosan melegíteni a kémcsövekben lévő anyagokat? 

 ...............................................................................................................  
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K10.40. KÍSÉRLET: KARBAMID TULAJDONSÁGAI 

A karbamid az amidok csoportjába tartozik, összetett funkciós csoportot, 

amidcsoportot tartalmaz. Színtelen, kristályos, vízben jól oldódó anyag. Az 

ember és az állati szervezetben fehérje-anyagcsere végtermékeként jön létre, 

és a vizelettel távozik. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű, 

védőszemüveg 

 

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

kémcső, kémcsőállvány, kémcsőfogó, 

vegyszeres kanál, Bunsen égő 

karbamid, univerzális indikátor 

csepp és papír, desztillált víz, etil-

alkohol, benzin, káliumhidroxid-

oldat, rézszulfát-oldat 

Kísérlet leírása  

Megnézzük a karbamid fizikai tulajdonságait, oldhatóságát különböző 

oldószerben. Megfigyeljük a hevítésekor keletkezett anyagokat, majd biuret-

próbát végzünk.  

Hipotézis: a karbamid hevítés hatására bomlik. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Vizsgálja meg a karbamid fizikai tulajdonságait! Tegyen három kémcsőbe 

egy-egy negyed vegyszeres kanálnyi karbamidot, az elsőbe tegyen desztillált 

vizet, a másodikba etil-alkoholt, a harmadikba benzint! A vizes kémcsőhöz 

adjon univerzális indikátort is! Mit tapasztal? Karbamid: 

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

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

Oldószere:  ..................................................................  

Vizes oldatának kémhatása:  .........................................  

Rajzolja le a karbamid szerkezeti képletét! Karikázza be a funkciós csoportokat! 

 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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2) Tegyen egy vegyszeres kanálnyi karbamidot kémcsőbe! Hevítse óvatosan! 

Mit tapasztal? 

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

Tegyen a kémcső szájához egy megnedvesített univerzális indikátorpapírt! 

Milyen színváltozást mutat? Mit jelent ez? 

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

A kémcső szájától óvatosan legyezgessen maga felé! Milyen szagot érez? 

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

Milyen anyag keletkezésére utal ez? 

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

3) Ha kihűlt az előbb melegített kémcső tartalma, adjon hozzá egy ujjnyi 

desztillált vizet! Feloldódott a keletkezett anyag? 

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

Mi a neve a keletkezett anyagnak? 

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

Adjon az oldathoz káliumhidroxid-oldatot, majd néhány csepp rézszulfát-

oldatot! Mit tapasztal? Milyen színű lett az oldat? 

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

Hogyan nevezik ezt a reakciót? 

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

Milyen vegyületek adják még ezt a próbát? 

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

Nézzen utána! Az élő szervezetben hol jelenik meg a karbamid? 

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

Az „életerő” elmélet megdöntése kinek a nevéhez fűződik? Mi köze ehhez a 

karbamidnak? 

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

Alkaloidok: nitrogén tartalmú bázisos jellegű összetett gyűrűs szerkezetű 

szerves vegyületek. 

Amidcsoport: összetett funkciós csoport, amelyben egy szénatomból és hozzá 

közvetlenül kapcsolódó oxigén- és nitrogénatomból épül fel. 

Aminosav: aminokarbonsavak, molekuláiban amino- és karboxilcsoport 

egyaránt előfordul. 

Atom: semleges kémiai részecske, amely egy atommagból és elektronburokból 

épül fel.  

Bázis: proton felvételre képes anyag. 

Diffúzió: a részecskék hőmozgásából adódó spontán keveredése. 

Égés: olyan hőtermeléssel járó kémiai reakció, amely során az égő anyag és az 

oxigén egyesül. 

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

fel. 

Elszappanosítás: észterek lúggal való bontása. 

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

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

vagyis hő felvétellel jár. 

Exoterm folyamat: hőtermeléssel járó változás. Az exoterm görög eredetű 

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

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

jár. 

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

tulajdonsága változik meg, de részecskéinek összetétele nem. 

Fruktóz: monoszacharid, ketohexóz, gyümölcscukor. 

Glükóz: monoszacharid, aldohexóz, szőlőcukor. 

Heterogén rendszer: az alkotó részecskék szétválnak, belső határfelület 

jelenik meg. 

Homogén rendszer: az anyag egyenletes eloszlású, nem látható belső 

határfelület.  

Indikátor: kémiai jelzőanyag, az anyagok kémhatását mutatja. 

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

hogy közben önmaga a reakció közben maradandóan nem változik meg.  
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Kémiai változás: azok a változások, amelyekben az anyag összetétele 

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

kiinduló anyag tulajdonságaitól, új szerkezetű és új összetételű anyagok 

keletkeznek. 

Koaguláció: a fehérjék oldataikból való kicsapódása. 

Molekula: kovalens kötéssel vagy kötésekkel összekapcsolódott atomokból áll. 

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

anyagból áll. 

pH-érték: 0-tól 14-ig terjedő skála, amely megmutatja a vizes oldatok 

savasságának és lúgosságának a mértékét. 

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

mennyiségű és állapotú anyagok átalakulásakor felszabadul vagy elnyelődik. 

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

képes. 

Só: fémionból és savmaradékból álló vegyület. 

Szappan: nagy szénatom számú karbonsavak kálium, nátrium sója. 

Tenzid: felületaktív anyag, amely a víz felületi feszültségét csökkenti. 

Telített oldat: melyben az oldandó anyagból adott hőmérsékleten többet már 

nem lehet feloldani, de még homogén. 

Vegyület: összetett anyag, különböző atomok kapcsolódnak össze 

meghatározott számarányban. 
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