
 

 

KÉMIA MUNKAFÜZET 

9. ÉVFOLYAM II. KÖTET 

 

Készült a 

TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0008 azonosító számú  

„A természettudományos oktatás módszertanának 

és eszközrendszerének megújítása a 

Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban" 

projekt keretében 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette 

Nyerkiné Alabert Zsuzsanna 

 

 

 

Lektorálta 

Dr. Virág Diána 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

TARTALOMJEGYZÉK 

 

A laboratóriumi kísérletezés munka- és balesetvédelmi szabályai .................. 3 

Bevezetés ............................................................................................... 6 

Általános célmeghatározás .................................................................... 6 

Témakörök általános ismertetése ........................................................... 6 

1. TÉMAKÖR: Anyagi rendszerek ............................................................ 9 

K9.14. Kísérlet: Oldhatóság függése a környezettől ..................................... 9 

K9.15. Kísérlet: A víz olvadás- és forráspontjának változása ....................... 12 

K9.16. Kísérlet: Hígítás, töményítés ......................................................... 17 

K9.17. Kísérlet: Adszorpció ..................................................................... 19 

K9.18. Kísérlet: Egyszerű kőzetek és ásványok fizikai vizsgálata ................. 21 

K9.19. Kísérlet: Egyszerű kőzetek és ásványok kémiai vizsgálata ................ 23 

K9.20. Kísérlet: Aeroszolok előállítása, vizsgálata ...................................... 25 

K9.21. Kísérlet: Lioszolok előállítása, vizsgálata ........................................ 27 

K9.22. Kísérlet: Gélek előállítása, vizsgálata ............................................. 30 

K9.23. Kísérlet: Üvegházhatás vizsgálata ................................................. 32 

2. TÉMAKÖR: Kémiai reakciók .............................................................. 36 

K9.24. Kísérlet: Mikor megy végbe egy kémiai reakció? ............................. 37 

K9.25. Kísérlet: Exoterm és endoterm kémiai folyamatok ........................... 40 

K9.26. Kísérlet: Kémiai reakciók sebessége, függése a környezettől ............ 43 

Fogalomtár ........................................................................................... 46 

Irodalomjegyzék ................................................................................... 47 

 



3 
 

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! 
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A következő veszélyjeleket láthatod a vegyszerek címkéjén: 

 

Veszélyjel Mit jelent? 

 

Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz, hő hatására 

robbanhat. 

Mélyhűtött gázt tartalmaz; fagymarást vagy sérülést 

okozhat. 

 

Instabil robbanóanyag. 

Robbanóanyag; teljes tömeg felrobbanásának veszélye. 

Robbanóanyag; kivetés súlyos veszélye. 

Robbanóanyag; tűz, robbanás vagy kivetés veszélye. 

Tűz hatására a teljes tömeg felrobbanhat. 

 

 

Tüzet okozhat vagy fokozhatja a tűz intenzitását, 

oxidáló hatású. 

Tüzet vagy robbanást okozhat; erősen oxidáló hatású. 

 

 

Rendkívül tűzveszélyes gáz. 

Tűzveszélyes gáz. 

Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. 

Tűveszélyes aeroszol. 

Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. 

Tűzveszélyes folyadék és gőz. 

Tűzveszélyes szilárd anyag. 

 

 

Fémekre korrozív hatású lehet. 

Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. 
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Légúti irritációt okozhat. 

Álmosságot vagy szédülést okozhat. 

Allergiás bőrreakciót válthat ki. 

Súlyos szemirritációt okoz. 

Bőrirritáló hatású. 

Lenyelve ártalmas. 

Bőrrel érintkezve ártalmas. 

Belélegezve ártalmas. 

Károsítja a közegészséget és a környezetet, mert a 

légkör felső rétegeiben lebontja az ózont. 

 

Lenyelve halálos. 

Bőrrel érintkezve halálos. 

Belélegezve halálos. 

Lenyelve mérgező. 

Bőrrel érintkezve mérgező. 

Belélegezve mérgező. 

 

Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. 

Károsítja a szerveket. 

Károsíthatja a szerveket. 

Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő 

gyermeket. 

Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a 

születendő gyermeket. 

Rákot okozhat. 

Feltehetően rákot okoz. 

Genetikai károsodást okozhat. 

Feltehetően genetikai károsodást okoz. 

Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és 

nehézlégzést okozhat. 

 

 

Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó 

károsodást okoz. 

Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást 

okoz. 
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BEVEZETÉS 

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 az általános iskolában megkezdett kémiai tanulmányokat, a kémiai 

kísérletek során sokféle 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. Témakör az anyagi rendszerek, a homogén, a heterogén és a kolloid 

rendszerek speciális tulajdonságait öleli fel. Az oldódási folyamat, az 

oldódás energiaviszonyai, az olvadás- és forráspontot befolyásoló tényezők 

vizsgálata, ezek napi hasznosítása is a feladataink közé tartozik. 

2. A témakörbe tartozik a kémiai reakciók vizsgálata. Megnézzük, miért megy 

végbe egy kémiai folyamat és mely tényezők befolyásolják a kémiai 

reakciók sebességét.  
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Átismételjük a kémiában használatos eszközöket. Írd 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 
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Q 

 

R 

 

S 

 

T 
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1. TÉMAKÖR: ANYAGI RENDSZEREK 

A témakör célja az anyagi rendszerek, a homogén, a heterogén és a kolloid 

rendszerek speciális tulajdonságainak vizsgálata. Az oldódási folyamat, az 

oldódás energiaviszonyai, az olvadás- és forráspontot befolyásoló tényezők 

vizsgálata, ezek napi hasznosítása is a feladataink közé tartozik. 

14. Oldhatóság függése a környezettől 

15. A víz olvadás- és forráspontjának változása 

16. Hígítás, töményítés 

17. Adszorpció 

18. Egyszerű kőzetek és ásványok fizikai vizsgálata 

19. Egyszerű kőzetek és ásványok kémiai vizsgálata 

20. Aeroszolok előállítása, vizsgálata 

21. Lioszolok előállítása, vizsgálata 

22. Gélek előállítása, vizsgálata 

23. Üvegházhatás vizsgálata 

 

K9.14. KÍSÉRLET: OLDHATÓSÁG FÜGGÉSE A KÖRNYEZETTŐL 

Az oldatok összetett anyagok, oldószerből és oldott anyagból állnak. Az oldat a 

feloldott anyag mennyiségétől függően lehet telített vagy telítetlen. 

Az oldhatóságon leggyakrabban egy anyagnak 100 g telített oldatában lévő 

tömegét értjük adott hőmérséklete, de kifejezhetjük 100 g oldószerben oldott 

anyag tömegével is. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű 
     

  

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

kémcső, kémcsőállvány, vegyszeres 

kanál, csipesz, vízfürdőhöz főzőpohár 

vasháromláb agyagos fémhálóval, 

Bunsen égő 

ecetsav, homok, kristályos rézgálic, 

mészkő por, konyhasó, 

kristálycukor, polietilén zacskó, 

kálium-klorid, ammónium-klorid, 

desztillált víz, jód, etil-alkohol, 

benzin, gyufa 

Kísérlet leírása  

Megvizsgáljuk különböző anyagok oldhatóságát vízben. Megvizsgáljuk, hogy 

milyen mértékben oldódik az ecetsav, homok, mészkő, réz-szulfát, konyhasó, 

kristálycukor, műanyag (polietilén zacskó), kálium-klorid. Megvizsgáljuk, hogy 

a jód oldhatóságát hogyan befolyásolja az oldószer minősége. Megvizsgáljuk, 

hogy a hőmérséklet emelésével hogyan változik az ammónium-klorid 

oldhatósága. 

Hipotézis: az anyagok oldhatósága függ az anyagi minőségtől, az oldószer 

minőségétől és a hőmérséklettől. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Nyolc kémcsőbe tegyen harmadáig desztillált vizet. Ebbe a vízbe tegyen az 

egyes anyagokból egynegyed vegyszeres kanálnyit, vagy egy darabkát! Kicsit 

rázogassa a kémcsöveket! 

Vizsgált anyagok: ecetsav, homok, mészkő, réz-szulfát, konyhasó (NaCl), 

kristálycukor (szacharóz), műanyag darab, kálium-klorid. Figyelje meg, melyik 

oldódott fel, melyik nem! Írja a tapasztalatokat a táblázatba! (O: oldódott, NO: 

nem oldódott, RO: rosszul oldódott) 

anyagok 
oldódás 

tapasztalata 
oldat színe 

ecetsav   

homok   

mészkő   

réz-szulfát   

konyhasó   

kristálycukor   

műanyag darab   

kálium-klorid   
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Mely anyagok oldódtak fel vízben? Miért? 

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

Melyek voltak a közös tényezők ebben a kísérletben? 

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

2) Három kémcsőbe tegyen oldószert! Az elsőbe desztillált vizet, a másodikba 

etil-alkoholt, a harmadikba benzint! Mindegyikbe tegyen egy-egy jódkristályt! 

Óvatosan rázogassa!  

Mit tapasztal? Melyikben oldódott fel a jód? Milyen színű lett az oldat az egyes 

esetekben? A tapasztalatokat írja a táblázatba! 

oldószer víz etil-alkohol benzin 

oldhatóság:    

oldat színe:    

Melyik oldószerben oldódott rosszul a jód? Miért? 

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

Melyek voltak a közös tényezők ebben a kísérletben? 

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

3) Két kémcsőbe tegyen a kémcső negyedéig desztillált vizet! Az egyik 

kémcsövet tegye vízfürdőre, a másik szobahőmérsékleten marad! Mindkettőbe 

tegyen egy fél vegyszeres kanálnyi ammónium-kloridot! Rázogassa a 

kémcsöveket a só feloldódásáig! 

Ismételje meg ammónium-klorid adagolását addig, míg a kémcső alján már 

néhány fel nem oldódó kristály marad (közben számolja a hozzáadott só 

mennyiségét)! Melyik kémcsőben oldódott több ammónium-klorid? Miért? 

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

Melyek voltak a közös tényezők ebben a kísérletben? 

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

A kísérletek alapján fogalmazza meg, milyen tényezőktől függ az oldhatóság! 

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

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

Vegye ki a vízfürdőből a kémcsövet és hűtse le! Mi történt? Miért? 

 ...............................................................................................................  
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K9.15. KÍSÉRLET: A VÍZ OLVADÁS- ÉS FORRÁSPONTJÁNAK VÁLTOZÁSA 

Az olvadáspont valamely anyag szilárd halmazállapotból folyadék 

halmazállapotba történő átmenetének egyensúlyi hőmérséklete. 

Az olvadáspont és a forráspont is anyagi minőségre jellemző állandó, de függ a 

külső nyomástól és az anyag tisztaságától. 

laboratóriumi köpeny  

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

főzőpohár, vasháromláb agyagos 

dróthálóval, Bunsen égő, hőmérő, 

vegyszeres kanál, mérleg 

desztillált víz, konyhasó, jég 

Kísérlet leírása  

Megmérjük a desztillált víz olvadás és forráspontját. Megnézzük, hogyan 

befolyásolja ezeket az értékeket, ha só-oldatról van szó, illetve a nyomás 

változik. 

Hipotézis: a víz olvadás- és forráspontja függ az oldott anyag mennyiségétől, a 

külső nyomástól. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Tegyen főzőpohárba jeget, töltsön rá egy kevés desztillált vizet! Mérje meg 

a jég-víz keverék hőmérsékletét! 

Tegye a főzőpoharat agyagos dróthálóval ellátott vasháromlábra és kezdje 

melegíteni! 

Félpercenként mérje a hőmérsékletét! A mért értékeket rögzítse a táblázat 

megfelelő oszlopába! 

Figyelje meg, hogyan változik a főzőpohárban levő anyagok halmazállapota! 

Azt is rögzítse! 

Addig mérje a hőmérsékletet, amíg annak az emelkedése meg nem áll! 

 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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a melegítés 

ideje 

t (perc) 

a főzőpohárban levő 

anyag hőmérséklete 

a főzőpohárban levő 

anyag halmazállapota 

0   

0,5   

1,0   

1,5   

2,0   

2,5   

3,0   

3,5   

 

Milyen kapcsolat van a melegítés ideje és a főzőpohárral közölt hőmennyiség 

között? 

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

Mikor kezdett emelkedni a víz hőmérséklete a mérés kezdete után? 

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

Addig mire fordítódott a közölt hő? 

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

Milyen halmazállapot átmenet történt? 

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

Mikor állt meg ismét a víz hőmérsékletének emelkedése? 

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

Ekkor milyen halmazállapot átmenet történt? 

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

Az olvadás és a forrás energiaváltozás szempontjából milyen folyamat? 

 ...............................................................................................................  
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Mire fordítódik ezeknél a halmazállapot átmeneteknél a befektetett energia? 

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

A vizsgált rendszerben mekkora volt a víz olvadáspontja?  .............................  

Mekkora hőmérsékleten volt a víz forráspontja?  ...........................................  

2) Tegyen egy nagyobb főzőpohárba jeget! Mérje meg a hőmérsékletét! Fél 

vegyszeres kanalanként adagoljon hozzá konyhasót!  

Várja meg, amíg a konyhasó feloldódik, majd mérje meg a keverék 

hőmérsékletét! Rögzítse táblázatba adatait! 

adagolt konyhasó 

mennyisége 

(vegyszeres 

kanál) 

a főzőpohárban 

levő anyag 

hőmérséklete 

a főzőpohárban levő 

anyag 

halmazállapota 

0   

0,5   

1,0   

1,5   

2,0   

2,5   

3,0   

3,5   

 

Hogyan változott a víz olvadáspontja a só hozzáadásakor? 

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

Hol használjuk ezt a tulajdonságát a mindennapokban? 

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

A korcsolyázó alatt megolvad a jég. Miért? 

 ...............................................................................................................  
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Milyen tényezőktől függ a jég olvadáspontja? 

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

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

2) Mérje meg a sós víz forráspontját! 

Készítsen sós vizet 10 gramm só és 100 cm3 desztillált víz felhasználásával! 

Hány tömeg %-os lett az oldat? 

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

Töltse a sós vizet főzőpohárba! Tegyen bele horzsakő darabkát! 

Tegye agyagos dróthálóval ellátott vasháromlábra! 

Mérje meg a kezdeti hőmérsékletét!  ..........................  0C 

Kezdje melegíteni! 

 

Mit tapasztal? 

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

Folyamatosan mérje a melegített víz hőmérsékletét! Mit tapasztal? 

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

Honnan tudja, hogy elérte a sós víz a forráspontját? 

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

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

Írja fel a mért forráspontot!  ..................................  

Miért ajánlott horzsakövet használni? Mit segített elő? 

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

Hasonlítsa össze a desztillált víz és a sós víz forráspontját! 

Melyik lett nagyobb?  ....................................................  
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Miért? 

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

Tanulmányozza az alábbi táblázatot! A víz forráspontját láthatja a légköri 

nyomás függvényében. 

Hogyan változik a víz forráspontja, ha csökken a légköri nyomás? 

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

Hogyan változik a víz forráspontja, ha növekszik a nyomás? 

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

Hol használjuk ki ezt a tulajdonságát a háztartásban? 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milyen tényezők befolyásolják egy anyag forráspontját? 

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

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

hely magasság forráspont nyomás 

Holt-tenger – 416 m  101 °C  106 kPa  

tengerszint 0 m  100 °C  101 kPa  

Kékes 1014 m  97 °C  91 kPa  

Mexikóváros 2300 m  93 °C  78 kPa  

MaunaKea 4205 m  87 °C  63 kPa  

Chimborazo  6267 m 81 °C  50 kPa  

Mt. Everest  8850 m  74 °C  38 kPa 
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K9.16. KÍSÉRLET: HÍGÍTÁS, TÖMÉNYÍTÉS 

Az oldatok oldószerből és oldott anyagból állnak. Az oldatok összetételét az 

oldott anyag és az oldat mennyiségének aránya fejezi ki.  

laboratóriumi köpeny 

Figyelem! A cukor laboratóriumi 

körülmények között vegyszernek 

számít. Megkóstolni tilos! 

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

Bunsen égő, vasháromláb agyagos 

fémhálóval, főzőpohár, vegyszeres 

kanál, üvegbot, óraüveg, mérőhenger, 

mérleg 

kristálycukor, desztillált víz, gyufa 

Kísérlet leírása  

Készítünk 10 tömeg %-os cukor oldatot, majd betöményítjük, végül hígítjuk. 

Hipotézis: az oldószer vagy az oldott anyag mennyiségének változása 

megváltoztatja az oldat koncentrációját. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Készítsen 200 gramm 10 tömeg %-os cukoroldatot! A használt főzőpohár 

tömegét még az oldat készítése előtt mérje le! 

A főzőpohár tömege:  .......................  gramm. Tervezze meg az elkészítést! 

1. lépés: ................................................................................... 

2. lépés: ................................................................................... 

3. lépés: ................................................................................... 

4. lépés: ................................................................................... 

A laboratórium vezetőjével történt egyeztetés után készítse el az oldatot! 

Szükséges desztillált víz mennyisége:  .......................................... 

Szükséges kristálycukor mennyisége:  .......................................... 

2) Az eredeti oldat felhasználásával készítsen 20 tömeg %-os oldatot! Hogyan 

növelheti egy oldat töménységét? 

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

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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Tervezze meg az elkészítést, ha tudja, hogy nincs szüksége 200 gramm 

oldatra! 

1. lépés: ................................................................................... 

2. lépés: ................................................................................... 

3. lépés: ................................................................................... 

4. lépés: ................................................................................... 

A laboratórium vezetőjével történt egyeztetés után készítse el a 

töményebb oldatot! 

Hány gramm oldata marad a töményítés után?  ............................. 

Hol használjuk ezt a folyamatot a mindennapokban? 

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

3) 100 gramm 5 tömeg %-os oldatra van szükségünk. Hogyan készítené el, ha 

csak a saját maga által betöményített oldatot használhatja fel? 

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

Tervezze meg a lépéseket! 

1. lépés: ................................................................................... 

2. lépés: ................................................................................... 

3. lépés: ................................................................................... 

4. lépés: ................................................................................... 

A laboratórium vezetőjével történt egyeztetés után készítse el a 

töményebb oldatot! 

Hány gramm oldatot használ fel a töményebb oldatából?  ................ 

Hány gramm vizet ad hozzá?  ...................................................... 

Hol használjuk ezt a folyamatot a mindennapokban? 

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

Nézzen utána! A homeopátiás szereket hígítással állítják elő. Mennyi 

hatóanyagot tartalmazhat a D2, D6, CH5 jelzéssel ellátott szer? 

 ...............................................................................................................  
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K9.17. KÍSÉRLET: ADSZORPCIÓ 

Az adszorpció felületen történő, fizikai vagy fizikai-kémiai megkötő folyamat. 

Az adszorbens általában nagy felületű szilárd anyag, a megkötött anyag lehet 

gáz, folyadék vagy kisméretű szilárd anyag is. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű    

Figyelem! A benzin és az etanol gőzei 

is gyúlékonyak. Nyílt láng használata 

tilos a kísérlet elvégzése alatt! 

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

főzőpohár, állványra szerelt fogó, olló, 

vonalzó, csipesz, színes filctollak, 

porcelán dörzsmozsár 

etil-alkohol, desztillált víz, 

szűrőpapír, benzin, kréta, zöld 

levelek 

Kísérlet leírása  

Megvizsgáljuk a szűrőpapír adszorpciós képességét különböző színű festékek 

szétválasztásánál. Megnézzük milyen színű vegyületekből áll a zöld levelek 

színező anyaga.  

Hipotézis: a festékek összetett színanyagból állnak, amelyeknél a színek 

szétválaszthatók. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Készítsen elő két szűrőpapírcsíkot, amelyek 2-3 cm szélesek és 15-20 cm 

hosszúak legyenek! Mindkettőre az alsó végétől 1 cm-re kétféle színű filctollal 

tegyen egy-egy telített kör alakú jelzést! 

Hosszúkás főzőpohárba töltsön egy kevés etil-alkoholt és rögzítse a főzőpohár 

szélére úgy az egyik papírcsíkot, hogy az alja éppen beérjen az alkoholba, de a 

jelölés már ne! Mit tapasztal? 

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

Mivel magyarázható a jelenség?  .................................................................  

Ismételje meg a kísérletet, úgy hogy most a főzőpohárba vizet tesz! Mit 

tapasztal? 

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

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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Mivel magyarázható az eltérés a két kísérlet között? 

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

Rajzolja le a szűrőpapíron megjelenő változásokat az egyes esetekben egymás 

mellé! 

 

 

 

 

 

 

 

2) Vizsgálja meg zöld levelek színanyagát! 

Zöld leveleket tegyen egy kevés homokkal porcelán mozsárba, majd dörzsölje 

jól alaposan szét! Adjon a szétdörzsölt levélhez egy kevés benzint! Keverje 

alaposan össze, majd szűrje le! Miért kellett homokkal dörzsölni a leveleket? 

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

Milyen színű lett az elkészített oldat? 

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

Cseppentsen néhány csepp oldatot kréta alsó oldalára, majd helyezze a krétát 

olyan főzőpohárba, amelynek az aljára kevés benzint töltött! Mit tapasztal? 

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

Milyen szerepet játszott a benzin? 

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

Milyen szerepet játszott a kréta? 

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

Nézzen utána! Mivel foglalkozik a kromatográfia? Hol fogja hasznosítani a 

tanulmányai során? 

 ...............................................................................................................  
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K9.18. KÍSÉRLET: EGYSZERŰ KŐZETEK ÉS ÁSVÁNYOK FIZIKAI VIZSGÁLATA 

A kőzetek a bolygók szilárd anyagának kémiailag heterogén, többfelé 

megtalálható, nagy kiterjedésű ásványtömegei, vagy jellemző 

összetételű ásványtársulásai. Ezek mindig meghatározott természeti 

folyamatban, egységesen képződnek. 

Az ásványok olyan, a Föld belsejében és a földön kívüli objektumokban 

előforduló, természetes eredetű anyagok, amelyek összetétele és szabályos, 

képlettel leírható, rendezett szerkezete egyaránt viszonylag állandó, 

vagy kristályos vagy amorf. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű  

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

óraüveg, nagyító, mázatlan porcelántál 

gránit, andezit, bazalt, mészkő, 

homokkő, lösz, bauxit, tőzeg, lignit, 

barnakőszén, feketekőszén 

Kísérlet leírása  

Megvizsgáljuk a következő kőzetek, ásványok színét, szerkezetét, karcszínét: 

gránit, andezit, bazalt, mészkő, homokkő, lösz, bauxit, tőzeg, lignit, 

barnakőszén, feketekőszén. Az itt tapasztaltak alapján három ismeretlen 

kőzetet azonosítunk. 

Hipotézis: kőzetek vizsgálattal azonosíthatók. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) A magmás kőzetek vizsgálata. Hasonlítsa össze a gránitot, az andezitet és a 

bazaltot! Nagyítóval vizsgálja meg a szemcseméretüket! 

Nézzen utána, mire használják őket leggyakrabban! A táblázatban foglalja 

össze az információkat! 

vizsgált 

kőzet 
színe szerkezete felhasználása 

gránit    

andezit    

bazalt    

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81sv%C3%A1ny_(anyag)
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ld
http://hu.wikipedia.org/wiki/Krist%C3%A1ly
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2) Üledékes kőzetek vizsgálata. Hasonlítsa össze a mészkövet, a homokkövet, 

a löszt és a bauxitot! Nagyítóval vizsgálja meg a szerkezetüket! 

Nézzen utána, mire használják őket leggyakrabban! Táblázatban rögzítse a 

tapasztalatokat! 

vizsgált 

kőzet 
színe szerkezete felhasználása 

mészkő    

homokkő    

lösz    

bauxit    

3) Vizsgálja meg az egyes kőszénféléket! Nagyítóval vizsgálja meg a 

szerkezetüket, illetve azt, hogy találhatóak-e bennük még növényi részek! 

Mázatlan porcelánon húzza végig mindegyiket! Nézze meg a karcnyom színét! 

Táblázatba jegyezze fel a tapasztalatokat! 

vizsgált 

kőszén 
színe szerkezete karcszíne 

tőzeg    

lignit    

barnakőszén    

feketekőszén    

4) Mindegyik csoportból kap egy ismeretlen mintát. Az eddigi vizsgálatok 

felhasználásával azonosítsa azokat! 

vizsgált 

kőzet 
színe szerkezete karcszíne 

kőzet 

azonosítása 

1. ismeretlen     

2. ismeretlen     

3. ismeretlen     
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K9.19. KÍSÉRLET: EGYSZERŰ KŐZETEK ÉS ÁSVÁNYOK KÉMIAI VIZSGÁLATA 

A kőzetek a bolygók szilárd anyagának kémiailag heterogén, többfelé 

megtalálható, nagy kiterjedésű ásványtömegei, vagy jellemző 

összetételű ásványtársulásai. Ezek mindig meghatározott természeti 

folyamatban, egységesen képződnek. 

Az ásványok olyan, a Föld belsejében és a földön kívüli objektumokban 

előforduló, természetes eredetű anyagok, amelyek összetétele és szabályos, 

képlettel leírható, rendezett szerkezete egyaránt viszonylag állandó, 

vagy kristályos vagy amorf. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű 
  

Vigyázzon! A sósav maró hatású. 

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

kémcső, kémcsőfogó, kémcsőállvány, 

vegyszeres kanál, óraüveg, cseppentő, 

csipesz 

mészkő, dolomit, kősó, homokkő, 

lösz, híg sósav, desztillált víz 

Kísérlet leírása  

Megvizsgáljuk a mészkő, a kősó és a dolomit oldódását vízben, a mészkő és 

dolomit reakcióját híg sósavval. Kísérlettel megállapítjuk a homokkő 

kötőanyagát. Megvizsgáljuk, mi tartja össze a löszt. 

Hipotézis: egyszerű vizsgálattal megállapítható a homokkő kötőanyaga. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Óraüvegre tegyen mészkődarabkát, kősó és dolomit darabkát! Cseppentsen 

rájuk desztillált vizet! Mit tapasztal? Mivel magyarázható a tapasztalata? 

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

Írja fel a mészkő összetételét!  ...................................................................  

Írja fel a dolomit összetételét!  ....................................................................  

Írja fel a kősó összetételét!  ........................................................................  

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81sv%C3%A1ny_(anyag)
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ld
http://hu.wikipedia.org/wiki/Krist%C3%A1ly
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Óraüvegre tegyen mészkődarabkát és dolomit darabkát! Cseppentsen rájuk híg 

sósavat! Mit tapasztal? Melyiknél történt változás? 

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

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

Írja fel a folyamat reakcióegyenletét! 

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

2) Vizsgálja meg a homokkő kötőanyagát! A homokkő kötőanyaga lehet agyag, 

mész és dolomit. Homokkövet tegyen desztillált vízbe! Mit tapasztal? 

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

Ha szétesik, milyen kötőanyagra utal?  ........................................................  

Ha nem esik szét, milyen kötőanyag lehet benne?  ........................................  

Homokkövet tegyen kémcsőbe és tegyen hozzá híg sósavat! Mit tapasztal? 

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

Az előző kísérletnél tapasztaltak alapján válaszoljon! 

Gázfejlődés esetén mi lehet a kötőanyag?  ...................................................  

Ha nem fejlődik gáz, mi lehet a kötőanyag?  .................................................  

Saját vizsgált mintájánál mi volt a kötőanyag?  .............................................  

Mivel tudja ezt bizonyítani? 

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

3) Tegyen egy darabka löszt óraüvegre, majd cseppentsen rá híg sósavat! Mit 

tapasztal? 

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

Milyen anyag jelenlétére utal ez? 

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

Nézzen utána! Mi az a „löszbaba”? Mi az összetétele? 

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



25 
 

K9.20. KÍSÉRLET: AEROSZOLOK ELŐÁLLÍTÁSA, VIZSGÁLATA 

A kolloidok a homogén és heterogén rendszerek közt egy sajátos átmenetet 

képeznek. Bennük a részecskék szabad szemmel még nem különböztethetők 

meg. A gázokban szétoszlatott kolloid méretű, szilárd vagy folyékony 

anyagokat aeroszoloknak nevezzük. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű, 

védőszemüveg 

  

Figyelem! A sósav maró hatású, 

bőrre kerülve. 

Figyelem! A sósav és az ammónia 

gőze irritáló hatású lehet. 

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

üvegcső rögzítő állvánnyal, főzőpohár, 

óraüveg, zseblámpa vagy lézer toll, 

sötét lap 

tömény sósav, tömény ammónia-

oldat, vatta, füstölőkúp, gyufa 

Kísérlet leírása  

Aeroszolt állítunk elő és megvizsgáljuk a tulajdonságait. Tyndall-effektus 

vizsgálatával bizonyítjuk a kolloid rendszer jelenlétét. 

Hipotézis: Tyndall-effektus vizsgálatával kimutatható a kolloid rendszer. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Üvegcsövet rögzítsen Bunsen állványra. Két ellentétes sarkába tegyen egy-

egy vattacsomót. Az egyik vattacsomóra tegyen 2-3 csepp tömény sósavat, a 

másikra 2-3 csepp tömény ammónia-oldatot!  Figyelje meg, mi történik! 

Mit tapasztal? Milyen halmazállapotú termék keletkezett? 

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

Világítsa át zseblámpával az üvegcsövet! A zseblámpával ellentétes oldalra 

tegyen egy sötét lapot! Mit tapasztal? 

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

Hogyan nevezzük a látott jelenséget? 

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

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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Írja fel a végbemenő folyamat reakcióegyenletét! Jelölje a reakcióban szereplő 

anyagok halmazállapotát is! 

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

Mennyi idő telik el, amíg a szilárd részecskék kiülnek az üvegkád falára? 

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

Aeroszoloknál a diszperziós közeg  ........................... , amit ebben eloszlatunk,  

azaz a diszperz rész  ................................ vagy  .............................. lehet. 

Hogyan nevezzük azt az aeroszolt, amikor a diszperz rész folyadék? 

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

Mikor tud kialakulni? 

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

2) Gyújtson meg egy füstölő kúpot, amit óraüvegre tett, és takarja le nagyobb 

méretű főzőpohárral! Mit tapasztal? 

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

Világítsa át a főzőpoharat jól fókuszált lámpával! Mi történik a fénnyel? Miért? 

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

Vegye ki a füstölő kúpot óraüveggel együtt a pohár alól! Figyelje meg mennyi 

idő alatt oszlik el a füst a főzőpohárban! 

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

3) Mit nevezünk szmognak? 

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

Miért okoz problémát a kialakulása? 

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

A mindennapi életben hol hasznosítják a füst kialakulását? Írjon néhány példát! 

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

Milyen méretű részecskéket találunk a kolloid rendszerekben? 

 ...............................................................................................................  
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K9.21. KÍSÉRLET: LIOSZOLOK ELŐÁLLÍTÁSA, VIZSGÁLATA 

A kolloidok a homogén és heterogén rendszerek közt egy sajátos átmenetet 

képeznek. Bennük a részecskék szabad szemmel még nem különböztethetők 

meg. A kolloid részecskék kölcsönhatásából kialakuló szerkezetek, ha 

folyékonyak, szolokról beszélünk. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű 

   

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

kémcső gumidugóval, kémcsőállvány, 

Erlenmeyer lombik, üvegtölcsér 

tartóállvánnyal, fókuszált fényforrás, 

sötét lap 

étolaj, desztillált víz, szappan-oldat, 

tej, testápoló tej, szűrőpapír, 

ezüstnitrát-oldat, nátriumklorid-

oldat 

Kísérlet leírása  

Előállítunk emulziót víz és étolaj felhasználásával. Megvizsgáljuk a tejet és a 

testápoló tejet, mint kolloid rendszert. Szuszpenziót készítünk ezüst-klorid 

kolloid segítségével. Megvizsgáljuk tulajdonságát. 

Hipotézis: a lioszolok másképpen viselkednek, mint a valódi oldatok. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Tegyen egy ujjnyi étolajat kémcsőbe és töltsön rá kétszer annyi desztillált 

vizet! Gumidugóval zárja le a kémcsövet és jó alaposan rázza össze! Figyelje 

meg, mi történik, ha abbahagyja a rázást! 

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

Milyen rendszert alkot az étolaj-víz rendszer? 

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

Adjon a keverékhez néhány csepp szappanoldatot! Ismételje meg az 

összerázást! Most mit tapasztal? 

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

Most milyen rendszert alkot az étolaj-víz együttes? 

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

Mivel magyarázható, hogy most már nem vált szét az olaj a víztől? 

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

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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2) A vajak 70-80 % tejzsírt tartalmaznak, a maradék anyag nagy része víz. 

Mivel magyarázható, hogy a víz sokáig nem válik ki belőle? 

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

3) Tegyen kisméretű Erlenmeyer lombikba egy kevés tejet, majd töltse tele 

vízzel. Mit tapasztal? 

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

Világítsa át a lombikot jól fókuszált fényforrással! Tegyen a lombik mögé egy 

sötét lapot! Mit tapasztal? 

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

Hogyan nevezzük a látott jelenséget?  .........................................................  

Milyen rendszerekre jellemző ez a jelenség?  ................................................  

A tej mely alkotója alkot ilyen rendszert a vízzel? Miért? 

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

4) Szűrje át a hígított tejet! Milyen lett a szűrlet? 

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

Mivel magyarázható ez? 

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

Emulzióknál a diszperziós közeg  ................................ , a diszperz rész  

 ....................................... , de ezek nem elegyednek egymással. 

Soroljon fel olyan élelmiszereket, amelyek emulziók!  ....................................  

5) Tegyen egy kevés testápoló tejet kémcsőbe, töltsön rá desztillált vizet! Jó 

alaposan rázza össze! Mit tapasztal? 

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

Mivel magyarázható a jelenség? 

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

Milyen típusú emulziót alkot az olaj és a víz a testápoló tejekben? 

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

Milyen típusú emulziót alkot az olaj és a víz a legtöbb arckrémben? 

 ...............................................................................................................  
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Milyen anyagokat kell még tartalmaznia a testápolóknak és az arckrémeknek 

is, hogy stabil emulziót alkossanak? 

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

Soroljon fel olyan kozmetikai termékeket, amelyek emulziók! 

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

Nézzen utána! Ma divatos tevékenység otthon natúr kozmetikai termékek 

előállítása. Keresse meg, milyen emulgeáló szerek használatát javasolják a 

krémek és testápolók készítésénél! 

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

6) Töltsön félig egy kisméretű Erlenmeyer lombikot nátriumklorid-oldattal! 

Adjon hozzá cseppenként ezüstnitrát-oldatot! Mit tapasztal? 

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

Írja fel a megfigyelt folyamat reakcióegyenletét! 

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

Miért jelent meg a folyadékfázisban az ezüst-klorid? 

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

Világítsa át a lombikot fókuszált fénnyel! Mi történik a fénnyel? 

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

Hogyan nevezzük azt a jelenséget, amit látott?  ............................................  

Szűrje át az oldatot, szűrőpapír segítségével! Tiszta lett a szűrlet? 

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

Magyarázza meg az okát! 

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

Szuszpenziónál a diszperziós közeg  .................. , a diszperz rész  .................  

Soroljon fel olyan háztartásban megtalálható anyagokat, amelyek szuszpenziót 

alkotnak! 

 ...............................................................................................................  
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K9.22. KÍSÉRLET: GÉLEK ELŐÁLLÍTÁSA, VIZSGÁLATA 

A kolloidok a homogén és heterogén rendszerek közt egy sajátos átmenetet 

képeznek. Bennük a részecskék szabad szemmel még nem különböztethetők 

meg. A kolloid oldatban a molekulákat vízburok veszi körül. A nagy molekulák 

mozgása sokkal lassúbb, ezért alacsonyabb hőmérsékleten, a egymás közelébe 

kerülnek, vízburkuk összekacsolódik, a molekula mozgása még lassabb lesz, 

kialakul a gél állapot. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű    

Figyelem! A vízfürdőből óvatosan 

vegye ki a főzőpoharat. 

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

főzőpohár, üvegbot, vasháromláb 

agyagos fémhálóval, Bunsen égő, 

fókuszált fényforrás, sötét lap, 

cseppentő, mérleg, mérőhenger 

zselatin, desztillált víz, rézszulfát-

oldat, keményítő-oldat, gyufa 

Kísérlet leírása  

Zselatinból gélt készítünk és megvizsgáljuk a tulajdonságait. 

Hipotézis: gélekben a diffúzió lassabb, mint a valódi oldatoknál. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Készítsen gélt! 

100 cm3-es főzőpohárba mérjen be 5 gramm szárított zselatint és adjon hozzá 

45 cm3 desztillált vizet! Melegítse vízfürdőn állandó kevergetés mellett addig, 

míg az összes zselatin fel nem oldódik!   

(Vízfürdő: nagyobb főzőpohárba tegyen vizet, majd tegye agyagos fémhálóval 

lefedett vasháromlábra és Bunsen-égővel kezdje melegíteni.) 

Hűtse le a zselatinos főzőpoharat! Mi történik hűtés közben? 

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

Tegye vissza a vízfürdőre a főzőpoharat! Mi történt? 

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

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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Még folyékony állapotban öntse át a felét egy másik főzőpohárba! Várja meg, 

amíg lehűl a rendszer! Világítsa át az egyik főzőpoharat fókuszált fénnyel! 

Tegyen a főzőpohár mögé sötét lapot!  

Mit tapasztal? 

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

A Tyndall-jelenség milyen rendszer jelenlétére utal? 

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

2) Vizsgálja meg a diffúzió jelenségét géleknél! 

Két főzőpohárba tegyen vizet! Az egyik vizes főzőpohárba és az egyik gélt 

tartalmazó főzőpohár tetejére cseppentsen rézszulfát-oldatot! Figyelje meg a 

diffúzió sebességét! 

Mit tapasztal? 

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

A másik gélt tartalmazó főzőpohárba és vizet tartalmazóba is cseppentsen 

keményítő oldatot! Figyelje meg a diffúzió jelenségét! 

Írja le a tapasztalatait! 

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

Fél óra múlva vizsgálja meg ismét a főzőpoharak tartalmát! Melyik esetben 

gyorsabb a diffúzió? Miért? 

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

Soroljon fel olyan kozmetikai termékeket, amelyek gél állapotúak! 

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

Hogyan készít gyümölcszselét? Írja le a lépéseit! 

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

 ...............................................................................................................  
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K9.23. KÍSÉRLET: ÜVEGHÁZHATÁS VIZSGÁLATA 

Az üvegházak belsejében a hőmérséklet általában magasabb, mint 

a környezeté. Ennek oka, hogy az üveg átengedi a napsugarakat, de nem 

engedi át a felszínről visszaverődő hősugarakat. Az üvegházakhoz hasonlóan 

a légkör is megtartja a Nap melegét. A levegőn áthaladó napsugarak 

felmelegítik a talajt. A felmelegedett földfelszín hősugarakat bocsát ki. 

A hősugarakat a levegőben lévő anyagok, elsősorban a szén-dioxid és a vízgőz, 

visszatartják. A folyamat a levegő felmelegedéséhez vezet. Ez a jelenség az 

üvegházhatás. Az üvegházhatás növekedése miatt megváltoznak a légköri 

folyamatok, aminek következménye az időjárás változékonyabbá, 

bizonytalanabbá válása. A légkör felmelegedésének következménye lehet a 

sarki jégsapkák és a gleccserek megolvadása, ami a tengerek vízszintjének 

emelkedéséhez vezet. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű 
   

Vigyázzon! A sósav maró hatású. 

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

porcelántál, vegyszeres kanál, 

üvegkád, kisméretű hőmérő, 

infralámpa, stopperóra, cseppentő 

mészkő, sósav 

Kísérlet leírása  

Modellezzük az üvegházhatást. Megnézzük, hogyan befolyásolja a szén-dioxid a 

levegő felmelegedését és lehűlését. 

Hipotézis: szén-dioxid jelenléte lassítja az üvegburában levő levegő lehűlését. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Modellezze az üvegházhatást! 

Tegyen kisméretű porcelán tálba kevés mészkövet és cseppentsen rá sósavat! 

Fedje be üvegkáddal, úgy hogy az üvegkád alá betesz egy kisméretű hőmérőt 

is! Öt percig melegítse infralámpával 1 méter távolságból és fél percenként 

olvassa le a hőmérőt! A világítás megszüntetése után folytassa az értékek 

leolvasását még 10 percig percenként, majd 15. és 20. percben! Írja be az 

értékeket a táblázat megfelelő oszlopába! 

Ismételje meg a kísérletet úgy, hogy csak a hőmérőt teszi az üvegkád alá! 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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Ismét öt percig melegítse infralámpával 1 méter távolságból és fél percenként 

olvassa le a hőmérőt! A világítás megszüntetése után folytassa az értékek 

leolvasását még 10 percig percenként, majd 15. és 20. percben! 

Írja be az értékeket a táblázat megfelelő oszlopába! 

kísérlet 

időtartalma 

t (perc) 

mért hőmérséklet 

+ CO2 jelenlétében 

mért hőmérséklet 

+CO2 jelenléte nélkül 

0   

melegítőlámpa bekapcsolása után 

0,5   

1,0   

1,5   

2,0   

2,5   

3,0   

3,5   

4,0   

4,5   

5,0   

melegítőlámpa kikapcsolása után 

1,0   

2,0   

3,0   

4,0   

5,0   

6,0   

7,0   

8,0   

9,0   

10,0   

15,0   

20,0   
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Milyen gáz keletkezett a mészkő és sósav reakciójánál?  ................................  

Milyen hatással van ez a gáz a légkörre?  .....................................................  

Elemezze a táblázat adatait! 

Ábrázolja a mért hőmérsékletet az eltelt idő függvényében! Más színnel jelölje 

a két mérést! 

Készítsen feliratot és beosztást a tengelyekre! 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

 

 

Melyik esetben melegedett gyorsabban az üvegkád alatti levegő hőmérséklete? 

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

Melyik esetben csökkent gyorsabban a hőmérséklet az üvegkád alatt a 

melegítés megszüntetése után? 

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

Magyarázza meg a jelenséget! 

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

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

Mi a következménye az üvegházhatású gázok felszaporodásának a légkörben? 

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

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

Hogyan lehetne lassítani ezen gázok mennyiségének növekedését? 

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

 ...............................................................................................................  
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2. TÉMAKÖR: KÉMIAI REAKCIÓK 

A témakör célja, a kémiai reakciók vizsgálata. Megnézzük, miért megy végbe 

egy kémiai folyamat és mely tényezők befolyásolják a kémiai reakciók 

sebességét. 

A témakörhöz tartozó kísérletek: 

24. Mikor megy végbe egy kémiai reakció 

25. Exoterm és endoterm kémiai folyamatok 

26. Kémiai reakciók sebessége és függése a környezettől 
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K9.24. KÍSÉRLET: MIKOR MEGY VÉGBE EGY KÉMIAI REAKCIÓ? 

A kémiai reakciókban mindig megváltozik a részt vevő anyagok szerkezete, 

kémiai kötések felszakadnak, új kötések alakulnak ki. Két anyag között a 

kémiai reakció feltétele, hogy részecskéik találkozzanak és megfelelő 

energiával hatásosan ütközzenek egymással. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű, 

védőszemüveg    

Vigyázz! Az égő magnéziumba nem 

szabad közvetlenül belenézni! 

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

kémcső, kémcsőállvány, óraüveg, 

vegyszeres kanál, csipesz, Bunsen égő 

desztillált víz, nátrium-

hidrogénkarbonát, citromsav, 

gyújtópálca, gyufa, 

magnéziumszalag 

Kísérlet leírása  

Megvizsgáljuk, milyen feltételeket kell teremteni ahhoz, hogy a nátrium-

hidrogénkarbonát és a citromsav kémiai reakcióba lépjen egymással. 

Megnézzük, mi kell a magnézium égéséhez. 

Hipotézis: jól meghatározott feltételeknek kell teljesülniük, hogy egy kémiai 

reakció végbemenjen. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Tegyen egy kémcsőbe egy negyed vegyszeres kanálnyi nátrium-

hidrogénkarbonátot, egy másikba ugyanannyi citromsavat! Vizsgálja meg a két 

anyagot! Milyen színű és halmazállapotú a nátrium-hidrogénkarbonát? 

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

Milyen színű és halmazállapotú a citromsav? 

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

Ha egymás mellé teszi a két kémcsövet a kémcsőállványon, reagálhatnak-e 

egymással? Miért? 

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

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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Mi szükséges ahhoz, hogy kémiai reakcióba lépjenek? 

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

Töltse össze egy kémcsőbe a két anyagot! Történt-e változás? A két anyag 

együttesen milyen anyagi rendszert alkot? 

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

Adjon a keverékhez egy kis desztillált vizet! Mi történik? 

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

Milyen gáz fejlődhet?  ................................................................................  

Égő gyújtópálcát tartson a kémcső szájához! Mi történik? 

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

Milyen gáz kimutatására alkalmas ez a kísérlet? Miért? 

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

Milyen szerepe volt a folyamatban a víznek? 

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

Milyen feltételek szükségesek ahhoz, hogy végbemenjen ez a kémiai folyamat? 

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

Hol találkozik ezzel a folyamattal a hétköznapokban? 

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

2) Fogjon csipeszbe egy darab magnéziumszalagot! Történik-e változás? 

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

Kezdje óvatosan melegíteni, majd ha a reakció beindul, vegye ki a lángból! Mi 

történt? 

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

Milyen szerepe volt a kezdeti melegítésnek? 

 ...............................................................................................................  
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Miért nem kellett végig melegíteni? 

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

Írja fel a végbemenő folyamat reakcióegyenletét! 

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

Energiaváltozás szempontjából milyen típusú reakciókhoz tartozik ez a 

folyamat? 

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

Rajzolja fel a folyamat energiadiagramját! Ne feledkezzen meg az aktív 

állapotról! 
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K9.25. KÍSÉRLET: EXOTERM ÉS ENDOTERM KÉMIAI FOLYAMATOK 

A kémiai reakciókban mindig megváltozik a részt vevő anyagok szerkezete, 

kémiai kötések felszakadnak, új kötések alakulnak ki. A kötések 

felszakításához energia szükséges. A kiindulási anyagok és a végtermékek 

energiaszintje közötti különbség dönti el, hogy a folyamat során a rendszer 

energiát ad át a környezetének vagy energiát vesz fel attól. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű, 

védőszemüveg 

   

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

Bunsen égő, kémcső, kémcsőfogó 

vasháromlábra rögzítve, 

kémcsőállvány, vegyszeres kanál, 

kémcsőfogó, porcelántál homokkal 

megtöltve 

vaspor, kénpor, kálium-

permanganát, gyújtópálca, gyufa 

Kísérlet leírása  

Megfigyeljük, hogy mi szükséges ahhoz, hogy a vaspor és kénpor egyesüljön, 

illetve a kálium-permanganát bomlása végbemenjen. 

Hipotézis: a kémiai reakciókat energiaváltozás kíséri. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Tegyen kémcsőbe egy-egy fél vegyszeres kanálnyi vasport és a kénport! 

Rögzítse a kémcsövet kémcsőfogóval vasháromlábhoz, úgy, hogy a nyílása 

ferdén felfelé álljon! Tegyen a kémcső alá homokkal teli porcelántálat! 

Óvatosan kezdje melegíteni a kémcső alját addig, amíg a reakció be nem indul! 

Ha beindult a reakció hagyja abba a melegítést! Milyen színű és halmazállapotú 

volt a vas és a kén reakció előtt? 

Vaspor:  ...................................................................................................  

Kénpor:  ...................................................................................................  

Milyen színű és halmazállapotú termék keletkezett a reakció során? 

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

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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Végbe ment-e a reakció, melegítés előtt?  ....................................................  

Honnan tudja?  .........................................................................................  

Miért volt szükség a melegítésre? 

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

A reakció beindulása után miért nem kellett tovább melegíteni? 

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

Energiaváltozás szempontjából milyen típusú reakció játszódott le? 

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

Milyen vegyület keletkezett a reakcióban? 

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

Írja fel a végbement folyamat reakcióegyenletét! 

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

Rajzolja fel a folyamat energiadiagramját! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miért kellett homokkal töltött porcelántálat tenni a kémcső alá? 

 ...............................................................................................................  
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2) Tegyen száraz kémcsőbe egy negyed vegyszeres kanálnyi kálium-

permanganátot! Fogja kémcsőfogóba, majd melegítse rövid ideig a kémcső 

alját! Mit tapasztal? 

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

Parázsló gyújtópálcát tegyen a kémcső szájához! Mi történt? Milyen gáz 

kimutatására volt alkalmas a kísérlet? 

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

Vegye ki a kémcsövet a lángból és várjon egy kis ideig! Folytatódik-e a kálium-

permanganát bomlása? 

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

Hogyan tudja ezt bizonyítani? 

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

Energiaváltozás szempontjából milyen kémiai folyamat a kálium-permanganát 

bomlása? 

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

Gondolja végig mindkét kísérletet! Az első kísérletnél miért és meddig kellett 

melegíteni a vas és kénpor keverékét? 

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

Milyen energiát biztosított csak a melegítés? 

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

A második kísérletnél miért és meddig kellett melegíteni a kálium-permanganát 

kristályokat? 

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

Milyen energiát biztosított itt a melegítés? 

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

Mit nevezünk aktiválási energiának? 

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

Befolyásolja-e a reakcióhőt az aktiválási energia? 

 ...............................................................................................................  
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K9.26. KÍSÉRLET: KÉMIAI REAKCIÓK SEBESSÉGE, FÜGGÉSE A KÖRNYEZETTŐL 

A kémiai reakciókban mindig megváltozik a részt vevő anyagok szerkezete, 

kémiai kötések felszakadnak, új kötések alakulnak ki. 

A reakciósebesség azt fejezi ki, hogy milyen gyorsan alakulnak át a kiindulási 

anyagok, illetve keletkeznek a végtermékek. A reakciósebességet az egységnyi 

térfogatban időegység alatt átalakuló részecskék számával jellemezzük. 

laboratóriumi köpeny, védőkesztyű 

  

Kísérlethez szükséges eszközök Kísérlethez szükséges anyagok 

kémcső, kémcsőállvány, kémcsőfogó, 

vízfürdőhöz főzőpohár és agyagos 

fémháló vasháromlábon, Bunsen égő 

nátriumtioszulfát-oldat, sósav, 

desztillált víz, gyufa 

Kísérlet leírása  

Ebben a kísérletben megvizsgáljuk, hogyan változik a nátrium-tioszulfát-oldat 

és a sósav reakciójának a sebessége, ha változtatjuk a kiindulási anyagok 

koncentrációját, illetve a reagáló anyag hőmérsékletét. 

Hipotézis: a kémiai reakciók sebességét befolyásolhatjuk. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Tegyen három kémcsőbe azonos mennyiségű egy-egy ujjnyi nátrium-

tioszulfát-oldatot!  

Másodikba töltsön ugyanannyi, a harmadikba kétszerannyi desztillált vizet, 

mint amennyi az eredeti oldatot volt! 

Hogyan változott az oldat töménysége? 

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

Tegyen mindegyikbe azonos mennyiségű sósav-oldatot!  

Figyelje meg a változást! Mit tapasztal? 

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

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
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Milyen sorrendben ment végbe a reakció? 

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

Mivel magyarázza a tapasztaltakat? 

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

Írja fel a végbement kémiai folyamat egyenletét! 

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

Milyen állapotban vált ki a kén a folyamat során? 

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

2) Tegyen három kémcsőbe azonos mennyiségű nátriumtioszulfát-oldatot! 

Egyenként más-más töménységű sósav-oldatot adjon hozzájuk! (A sósav az 

előzőeknek megfelelően hígítható, de vigyázzon, mindig a savat tegye a 

vízhez!)  

Figyelje meg változást! Mit tapasztal? 

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

Milyen sorrendben ment végbe a reakció? 

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

Mivel magyarázza a tapasztaltakat? 

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

3) Tegyen két kémcsőbe azonos töménységű nátrium-tioszulfátot! Az egyik 

kémcsövet tegye rövid ideig vízfürdőre! Mindkettőhöz adjon azonos 

töménységű sósav-oldatot! Mit tapasztal? Melyik esetben gyorsabb a reakció? 

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

Mivel magyarázza a jelenséget? 

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

Mit nevezünk reakciósebességnek? 

 ...............................................................................................................  
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Fogalmazza meg, hogy milyen tényezőktől függ egy kémiai reakció sebessége: 

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

A kémiai reakciók sebessége alapján beszélhetünk gyors és lassú kémiai 

folyamatokról. Írjon néhány példát lassú kémiai folyamatra a mindennapi 

életből! 

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

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

Nézzen utána! Mit jelent az időreakció? Mivel befolyásolható ezeknél a 

reakcióknál a reakcióidő? 

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

Adszorpció: az a folyamat, amely során a szilárd anyagok a felületükön 

légnemű vagy oldott anyagokat kötnek meg. 

Aktiválási energia: aktivált állapot eléréséhez szükséges energia. 

Atom: semleges kémiai részecske, amely egy atommagból és elektronburokból 

épül fel.  

Bázis: proton felvételre képes anyag. 

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

oxigén egyesül. 

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

fel. 

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

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

vagyis hő felvétellel jár. 

Exoterm folyamat: hőtermeléssel járó változás. Az exoterm görög eredetű 

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

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

jár. 

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

tulajdonsága változik meg, de részecskéinek összetétele nem. 

Diffúzió: a részecskék hőmozgásából adódó spontán keveredése. 

Heterogén rendszer: az alkotó részecskék szétválnak, belső határfelület 

jelenik meg. 

Homogén rendszer: az anyag egyenletes eloszlású, nem látható belső 

határfelület.  

Indikátor: kémiai jelzőanyag, az anyagok kémhatását mutatja. 

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

hogy közben önmaga a reakció közben maradandóan nem változik meg.  

Kémiai változás: azok a változások, amelyekben az anyag összetétele 

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

kiinduló anyag tulajdonságaitól, új szerkezetű és új összetételű anyagok 

keletkeznek. 

Molekula: kovalens kötéssel vagy kötésekkel összekapcsolódott atomokból áll. 

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

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

savasságának és lúgosságának a mértékét. 

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

képes. 

Só: fémionból és savmaradékból álló vegyület. 

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

mennyiségű és állapotú anyagok átalakulásakor felszabadul vagy elnyelődik. 

Telített oldat: melyben az oldandó anyagból adott hőmérsékleten többet már 

nem lehet feloldani, de még homogén. 

Vegyület: összetett anyag, különböző atomok kapcsolódnak össze 

meghatározott számarányban. 
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