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Megtanultad és visszaemlékszel!
Emlékezni fogsz arra, amit megtanultál.

Megtanultad/megfigyelted és alkalmazod!
Alkalmazod azt, amit megtanultál vagy megfigyeltél különböző
technikákkal: ábrák megfigyelése, a mindennapi életből való
megfigyelések asszociálása és azok megmagyarázása.

Kísérleti tevékenységek
A tankönyv 5 tanítási egységre van osztva.
Az egységek leckékre (tanítási-, tanulási-,
értékelési-, begyakorló-, fejlesztési-)
vannak bontva.

Kísérleteket végzel csoportban, vagy megfigyeled a tanár
által elvégzett kísérleteket és kitöltöd a munkalapokat.

Kísérleteztél és megmagyarázod!
A feladatokat megoldva megmagyarázod
azt, amit tanultál a kísérletek elvégzése által.

Többet akarsz tudni!/Tudtad... ?
Gyakorlatok vagy példák, amelyek segítenek, hogy többet
megtudj a tanulmányozott témáról vagy érdekességek.

Következtetések
A fontosabb tudnivalók itt vannak bemutatva.

GYAKORLATOK ÉS FELADATOK
Végezd el az ajánlott tevékenységeket a példák és
a megoldott feladatok segítségével.

Felmérés
A felmérő teszt megmutatja, hogy mennyire vagy felkészült
az adott egységből, mennyire sikerült elsajátítanod a fogalmakat,
amiket alkalmaznod kell a különböző tanulási összefüggésekben.

Gyakorlás és fejlesztés
Végezd el az ajánlott tevékenységeket, hogy a felkészültséged jobb legyen

Otthon – A tankönyv
tartalma

Kép a digitális tankönyvben
Film vagy animáció a digitális tankönyvben

Interaktív tartalom

Interaktív tevékenység a digitális tankönyvben

Tanulási
tevékenységek

Segítség
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Általános kompetenciák:
1. Jelenségek és anyagok tulajdonságainak felderítése, amivel a mindennapi életben találkozunk
2. A kutatási folyamatok során kapott adatok és információk értelmezése
3. Probléma megoldás konkrét helyzetekben, felhasználva az algoritmusokat és a kémiára jellemző eszközöket
4. A kémiai anyagok saját személyünkre és a környezetünkre gyakorolt hatásának, valamint e folyamatok
következményeinek értékelése

Specifikus kompetenciák:
1.1. Néhány tulajdonság/jelenség, anyag/keverék azonosítása ismert kontextusban
1.2. Néhány jelenség és az anyagok tulajdonságainak leírása ismert kontextusban, a kémiára jellemző
terminológiát felhasználva
1.3. A kémiára jellemző jelképek/szimbólumok használata az elemek, az egyszerű vagy összetett anyagok, az
anyagi átalakulások bemutatásakor.
2.1. Feltételezések megfogalmazása az anyagok jellemzőire és az azok közötti kapcsolatokra nézve.
2.2. A laboratóriumi felszerelés és a számítógépes technológia használata a jelenségek/tulajdonságok
tanulmányozásakor
2.3. Folyamatok és jelenségek kutatása a fogalmak és releváns kapcsolatok azonosítására
3.1. Az információk és a szükséges adatok azonosítása egy feladat megoldására különböző kontextusokban
3.2. Minőségi és mennyiségi feladatok megoldása a tanulmányozott fogalmak alapján
4.1. A kémiai folyamatok szervezetre és környezetre való hatásának azonosítása
4.2. A kémiai anyagoknak a szervezetre és a környezetre gyakorolt hatásának értékelése

A kémia és az élet.
Anyagok a természetben
Anyag. Vegyület

Egység

1

Minden, ami körülöttünk van,
az egész Univerzumban, anyag.

Az univerzum anyagból áll. A kémia és más természettudományok együtt segítenek megérteni mindent,
ami körülöttünk van. Az élőlények, a talaj, a folyók vizei, a tengerek és az óceánok, amit eszünk és viselünk,
mindegyik kémia által vizsgált anyagból áll.

Megtanultad
és átismételed!

2. ábra – A könyveknek
1. ábra – Kősó darab
saját formájuk és térfogatuk van.

Minden
nap
különböző
formákban találkozunk anyaggal,
ezeket testeknek nevezik. Az 1.,
2., 3. és 4. ábrán látható testek a
környező világ részét képezik.

3. ábra – A pohárban lévő víz az edény 4. ábra – a léggömbben lévő levegő
alakját veszi fel
elfoglalja a rendelkezésre álló térfogatot
(saját térfogata van, és annak az edénynek
(nincs saját alakja, sem térfogata)
az alakját veszi fel, amelyben található)

A.

Ha átöntöd a pohárból a vizet egy üvegbe, mi változik? Ha leereszted a léggömböt, mi történik a
belsejében levő levegővel?
B. Adj példákat mindhárom test típusra.
Tankönyv a VII. osztály számára
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1
A testek anyagokból állnak.
A vegyület, az anyag része (gáz,folyékony
vagy szilárd), amelyet homogén, állandó és jól
meghatározott összetétel jellemez.
5. ábra – Szilárd, folyékony, gáz

6. ábra – Víz, vízmolekulák

7. ábra – 
Nátrium és klór ionok a
konyhasóban

Következtetések
• A sódarab egy test, míg a só
egy vegyület.
• A pohárban levő víz egy test
és a víz egy vegyület.
• Egy vasszeg egy test, míg a vas
egy vegyület.
•
A vegyület elhatárolt része,
egy test.

Egy vegyület, például a cukor, azonos részecskékből áll, amelyeket
molekuláknak neveznek. A molekula az a legkisebb részecske, amely
megtartja a vegyület tulajdonságait az egész összetételében. A molekulák
viszont azonos vagy különböző atomokból állnak.
Az atomok az anyag legkisebb részecskéi, létezhetnek önállóan,
illetve más, azonos vagy különböző atomokkal kombinálva. A konyhasó
is egy vegyület, amely két típusú részecskéből áll, egy pozitív és egy
negatív, amelyeket ionoknak nevezünk. Egy adott vegyület esetében a
különböző atomok aránya állandó és jól meghatározott. Amikor a tiszta
vegyületeket, vagy vegyületek keverékeit, hasznos tárgyak előállításához
használnak, akkor ezeket anyagoknak nevezik.
Vegyületek
aluminium
rézgálic
cukor
oxigén
víz
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papír
porcelán
cement
műanyagok
fa

Különböző anyagokból készült eszköz a mobiltelefon. Képzeld el,
milyen más lenne az élet most mobiltelefonok és más okos eszközök
nélkül! A mobiltelefon felépítése és működtetése két alaptudomány
kutatásának eredménye: a fizika és a kémia.

A telefon tokja ellenálló polimerek
kombinációjából készül, amelyek
elsősorban szénből, hidrogénből,
oxigénből és nitrogénből, valamint
ellenálló, könnyű műanyagokból és
fémekből, például alumíniumból,
magnéziumból és vasból állnak.
A képernyő speciális üvegből készül,
amely szilícium-dioxidot tartalmaz,
amelyhez alumíniumot, nátriumot
és káliumot adnak mechanikai
szilárdságának növelése érdekében.
Olyan anyaggal van fedve, amely
az elektromos áramot vezeti,
és összetételében ón-, valamint
indium-oxidokat tartalmaz.

Anyagok

Az alaplap félvezető anyagot
használ, általában szilíciumot
és fémeket: réz, ón, ezüst, arany,
ittrium,
prazeodímium
és
gadolinium.
Az akkumulátor lítiumot és
számos más anyagot tartalmaz,
beleértve
vasat,
kobaltot,
rezet, polietilén-oxidot és egy
poliakrilnitril nevű anyagot.
8. ábra – M
 obiltelefonok gyártásában
használt vegyi anyagok

A mobiltelefonok számos vegyi anyagból készülnek, amelyeket a kémia
alapelveinek felhasználásával extrahálnak, finomítanak, tisztítanak és
összeszerelnek.
KÉMIA
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A kémia fejlődése során szükség volt a vegyületek első osztályozására.
Szerves vegyületeknek nevezzük azokat, amelyek összetételükben
mindig szénatomot tartalmaznak más atomokkal együtt, és amelyek
élő szervezetekből származnak. Az összes többit szervetlen vegyületeknek nevezik. Többet megtudhatsz a szerves anyagokról az elkövetkező
években.
Vegyületek
Szervetlen
oxigén
rézgálic
arany
víz
ásványi sók
vas
széndioxid

Szerves
metán
cukrok
zsírok
proteinek
antibiotikumok
vitaminok
detergensek
glicerin

Következtetések
Az anyag a környező valóság, és nagyon sokféle formában jelenik
meg.
A testek az anyag határolt részei, amelyeket saját tömegük és az
általuk elfoglalt térfogat határoz meg.
A vegyület az anyag része, amelyet homogén, állandó és jól
meghatározott összetétel jellemzi.

Gyakorlatok és feladatok

1.

A következő szavak alapján azonosítsd azokat, amelyek
testeknek, vegyületeknek vagy anyagoknak felelnek meg: márvány,
karton, kalapács, só, bögre, üveg, kő, alkohol, fogas, szekrény, cellulóz,
mérleg, cukor, pálca, arany, gumi, fogó, tégla, beton, szén, víz, ezüst,
oxigén, fa, kőolaj, pad, réz, műanyagok, olaj.

2.

A 9. ábrán fedezd fel négy test, négy anyag, négy szervetlen
vegyület és négy szerves vegyület nevét.

3.

A ház festésekor vagy javításánál különféle építőanyagokat
használunk: cement, vakolat, rigipsz, csempe, ragasztó, festék stb.
Elemezd ezeket az anyagokat, és kérdezd meg a szüleidet vagy egy
illetékes személyt, hogyan és milyen céllal használják ezeket. Minden
elemzett anyaghoz készíts egy jegyzetet, amelyben bemutatod amit
megtudtál.
Tankönyv a VII. osztály számára
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9. ábra – Szókereső
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A kémia laboratórium
A kémia egy tudomány, amely megfigyelésen, és kísérletezésen alapszik.
Kérdéseket teszünk fel magunknak, és kísérletezéssel próbálunk válaszolni a
kérdésekre, és megmagyarázni az anyagok átalakulásait. A kémiai kísérleteket
a kémiai laboratóriumban végzik, amely a kémiai vegyületek kutatásához
szükséges berendezésekkel, készülékekkel és eszközökkel van felszerelve.
A. Kövesd figyelemmel a kémiai laboratórium és az eszközök bemutatását.
A következők közül melyek találhatók meg az iskolád laboratóriumában?

laboratóriumi eszközök

vegyszerek

10. ábra – Kémia laboratórium

laboratóriumi felszerelés

speciális bútorok

Az általános rendeltetésű laboratóriumi eszközök üvegből és porcelánból készülnek. A segédanyagok
fából vagy fémből készültek.
A kémiai kísérlet elvégzéséhez meg kell ismerni a fő laboratóriumi eszközöket, és be kell tartani a magunk,
és a környezet védelmére vonatkozó szabályokat.
Üvegből készült eszközök
Pipetta

Felhasználás: folyadék
térfogatának mérése
és egy folyadék
csepegtetése a
reakcióedénybe

Kémcsövek

Felhasználás: kis mennyiségű anyaggal
végzett kísérletek elvégzéséhez

Berzelius pohár

Felhasználás: oldatok előállítása vagy
melegítése

Erlenmeyer lombik

Felhasználás: folyékony anyagok tárolása,
folyadékok melegítése
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Mérőlombik

Felhasználás: pontos koncentrációjú
oldatok készítése

Talpas lombik

Felhasználás: oldatok melegítése

KÉMIA
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Üvegből készült eszközök
Üvegbot

Reagens üveg

Felhasználás: anyagok tárolása

Üvegtölcsér

Felhasználás: folyadékok átvitele
(mozgatása) az egyik edényből a
másikba; szűrőpapír-tartó szűrés
alkalmával

Felhasználás: az oldatok keverése
és elegyítése; a csapadékok (szilárd
anyagok) eltávolítása az üveg faláról

Büretta

Felhasználás: az oldatok
térfogatának pontos mérése, titrálási
műveletek(folyadék cseppenkénti
hozzáadása). A büretta egy csappal van
felszerelve.

Fecskendőpalack vagy locsoló
Mérőhenger

Felhasználás: az oldatok térfogatának mérése

Felhasználás: a csapadékok mosásához
szükséges desztillált víz tárolása; a
mérőedények feltöltése jelig desztilált
vizzel

Elválasztótölcsér

Felhasználás: a nem elegyedő
(nem keveredő) folyadékok
elválasztása, amelyeknek
különböző a sűrűségük

Óraüveg

Felhasználás: a vegyületek tömegének mérése

Porcelánból készült eszközök

Mozsár mozsártörővel

Felhasználás: a vegyületek törésére
(apritására) és szilárd vegyületek keverésére

Kapszula

Felhasználás: a szilárd vegyületek
melegítésére

Kiegészítő anyagok
Spatula
Borszeszégő és gázégő

Felhasználás: kis mennyíségű vegyi anyag
kiemelése és áthelyezése

Felhasználás: melegítés

Kémcsőállvány

Felhasználás: kémcsövek tárolása

Fafogó

Felhasználás: kémcsövek melegítésére

Tankönyv a VII. osztály számára

Azbesztháló

Felhasználás: tartó, a laboratóriumi
edények melegítésére

Vasháromláb

Felhasználás: tartó, a laboratóriumi
edények melegítésére
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Saját személyünk és a környezet védelmea laboratóriumi
kísérletek során

• A kísérleti tevékenység
megkezdése előtt vedd fel a
köpenyt, és fogd össze a hajad.
A tanár javaslata alapján más
védelmi eszközöket is használhatsz
(szemüvegek, gumikesztyűk stb.).
• Figyelmesen olvasd el a munkamenetet, és csak a megadott
anyagokat és eszközöket használd.
• Csak a reagens üvegek címkéinek figyelmes elolvasása után
használd a megadott mennyiségű anyagot.
• Ellenőrizd az üveg edényeket használat előtt! Ne használj törött
vagy repedt üveget!
• Helyezd az üvegdugót a vegyszerrel nedvesített oldalával felfelé. Ne
hagyd nyitva a vegyszeres üvegeket, és ne cseréld össze az üvegdugókat.
• Szigorúan tilos a kémiai reagensek kóstolása vagy kézzel való
érintése, és kerüld el ezek megszagolását.
• A reagensek (vegyi anyagok) maradékait ne tedd vissza az üvegbe,
ahonnan vetted, hanem helyezd egy speciális hulladékgyűjtő tartályba,
vagy add vissza a laboránsnak.
• Az anyagot tartalmazó kémcső melegítéséhez használd a fa fogót,
tartsd a kémcsövet ferdén, anélkül, hogy rád vagy a kollégáidra mutatna,
és helyezd a láng felső részébe, körkörös mozdulatokat végezve.
• Egy üvegedényt úgy melegítesz, hogy vasháromlábon levő
azbeszthálóra helyezed.
• Óvatosan gyújtsd meg a borszeszégőt vagy a gázégőt.
• A kísérletek elvégzése után ne ürítsd a kémcsövek tartalmát a
mosogatóba! Gyűjtsd össze az összes megmaradt anyagot a speciális
hulladéktartályba.
• A kísérletek befejezése után csinálj rendet az munkaasztalon, és
mossál kezet szappannal és vízzel.
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Páros tevékenység
Oszd meg a feladatokat egy osztálytársaddal vagy osztálytársnőddel!
B. Olvassátok el a fenti szabályokat, majd azt, hogy hogyan dolgozik
együtt Mária és Vlad a laboratóriumban.
Késztsetek egy jegyzetet az 1. táblázat mintájára, jegyezzétek le azokat a
szabályokat, amelyeket betartottak, és azokat, amelyek nem voltak betartva,
valamint ezek következményeit.
1. táblázat – Jegyzet
Laboratóriumi tevékenység, amelyben a védelmi
szabályokat betartják / nem tartják be

A szabályok be nem tartásának következményei

Máriának és Vladnak egy kísérletet kell elvégezni, amelynek során a
következő laboratóriumi eszközöket használják:
• kémcsőállvány;
• kémcső;
• fogó;
• gázégő;
• vegyszeres üvegek.
Vlad gyorsan elolvassa a munkalapot, és köpeny viselése nélkül
elkezd dolgozni. Mária összeköti a haját, majd begombolja a köpenyt.
Maria óvatosan elolvassa a jegyzetet, és arra kéri Vladot, hogy várja
meg, hogy dolgozzanak együtt.
Azt tapasztalják, hogy az állványon lévő kémcső el van törve.
Szerinted mit kell tennie Mariának és Vladnak?
A laboránsnő begyújtja a gázégőt majd észreveszi a törött kémcsövet,
és helyettesíti ezt.
Mária félig megtölti reagensekkel a kémcsövet, majd a lángba
helyezi. Vlad emlékezteti őt, hogy a kémcsövet fa fogóval kell tartani,
és nem szabad maguk felé irányítani. A folyadék gyorsan felmelegszik.
Mit kell csináljon Mária, amikor a folyadék elkezd forrni?
Miután leírják a megfigyeléseket a jegyzetfüzetbe, Vlad kiönti a
kémcső tartalmát a mosogatóba. A szünetben Vlad és Mária kezet
mosnak szappannal és vízzel.

11. ábra – Vlad a kémia laboratóriumban

Tankönyv a VII. osztály számára
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Az anyagok tulajdonságai
Az anyagok, melyek körülvesznek minket, bizonyos tulajdonságokkal jellemezhetőek, melyeknek alapján
felismerjük és megkülönböztetjük ezeket.

12. ábra – Réz

13. ábra – Rézgálic

14. ábra – Víz

15. ábra – Konyhasó

Csoportos tevékenység
A. Osszátok meg a feladatokat a csapat tagjai között!
A 12-15. ábrán látható képek alapján töltsd ki az alábbi táblázat szerint mindegyik vegyület halmazállapotát, és
kinézetét.
2. táblázat – Jegyzet
Anyagt

Hallmazállapot

Kinézet

Réz
Rézgálic
Víz
Konyhasó

B. Az anyagok színe és hallmazállapota

eltérő lehet. Megkülönböztethetjük őket más jellemzők alapján?
Különböző vegyületek rendelkezhetnek közös jellemzőkkel?
C. Például a konyhasó és a cukor fehér, szilárd vegyületek. Mindkettő vízben oldódik. A két anyagok ízűk
alapján lehet megkülönböztetni.
Csoportos kísérleti tevékenység
1. kísérlet - A réz, a cukor és a konyhasó tulaj-

donságainak tanulmányozása

16. ábra – Mozsár mozsártörővel,
és rézhuzal

Osszátok meg a feladatokat a csapat tagjai között!
Anyagok: konyhasó, réz, cukor, víz.
Eszközök: mozsár mozsártörővel, kémcsövek, spatula.
A munka menete: A három óraüvegen konyhasó, cukor és rézhuzal
van. Írd be egy táblázatba azokat a megfigyeléseket, amelyek a kinézetre,
színre és a keménységre vonatkoznak . Spatula segítségével tegyél a
mozsárba egy kis mennyiségű konyhasót. Óvatosan törd össze , majd
tegyél a kémcsőbe egy spatulahegynyi konyhasót és adj hozzá 2-3 ml
vizet. Rázd meg a kémcsövet. Mit észlelsz?
Jegyezd le a megfigyeléseket a táblázatban. Ismételd meg ezeket a műveleteket (miután a mozsárt kimostad és megtörölted egy papírzsebkendővel)
cukrot majd rézhuzalt használva (egy 1 cm-es darabot).

Megfigyelések. A konyhasó egy szilárd, fehér, szagtalan, törékeny, vízben oldódó vegyület (a keverékét
sós oldatnak nevezzük). A réz egy vöröses szilárd anyag (a közkedvelt név sárgaréz), amely külső erő hatására
deformálódik anélkül, hogy visszatérne az eredeti formájához (plaszticitás), és vízben nem oldódik. A cukor
szilárd, fehér, szagtalan, törékeny, vízben oldódó anyag (a keveréket szirupnak nevezik).
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Megfigyelted és alkalmazod!

D. Írd át

az alábbi állításokat, kiválasztva a megfelelő szavakat, hogy ezek helyesek legyenek.
A réz és víz keverékében a réz a kémcsőben a keverék felső / alsó részében található, mivel a réz sűrűsége
nagyobb / alacsonyabb, mint a víz sűrűsége.

Csoportos kísérleti tevékenység

2. kísérlet - A réz, a só és az üveg viselkedésének vizsgálata
elektromos áram hatására

Osszátok meg a feladatokat a csapat tagjai között!
Anyagok: rézhuzal, konyhasó darab, üveglapocska .
Anyagok: elem, elektromos vezetők, égő.
A munka menete: Állítsd össze a mellékelt képen található
berendezést felhasználva egy elemet, fémhuzalokat és egy égőt. Zárd az
áramkört rézhuzalt használva. Mit észlelsz?
Ismételd meg a kísérletet konyhasót, majd üveglapocskát
felhasználva.
Megfigyelések. Ha zárjuk az áramkört rézhuzal segítségével, az
égő világít, de nem világít, ha a kősódarabot vagy az üveglapocskát
használjuk. A réz vezeti az elekromos áramot, míg az üveg és a
konyhasó nem vezeti.

17. ábra – Áramkör

Azokat a sajátosságokat, amelyek alapján egy anyag felismerhető, tulajdonságoknak nevezzük. Ezek
lehetnek fizikai és kémiai tulajdonságok.
Azokat a tulajdonságokat amelyek a kinézetre, fizikai állandókra (sűrűség, forráspontok és
olvadáspontok) és olyan átalakulásokra vonatkoznak amelyek nem módosítják meg a anyagok összetételét
fizikai tulajdonságoknak nevezzük.
Az elvégzett kísérletekben egyes anyagok néhány fizikai tulajdonságát tanulmányoztad.
A vegyületek fizikai tulajdonságai
Megfigyelhető az
érzékszervek segítségével
• látással:
halmazállapot, szín;
• szaglással:
kellemes vagy kellemetlen
szag;
• ízleléssel csak
élelmiszerek esetében:
édes, sós, keserű, savanyú.

Tankönyv a VII. osztály számára

Mérhető készülékek
segítségével
• forráspontok és olvadáspontok;
• oldhatóság;
• sűrűség;
• elektromos és hővezető
képesség;
• keménység.

Vigyázat!

Szigorúan tilos a laboratóriumban
a vegyületeket megkóstolni.
Ha gumikesztyű nélkül dolgoztál,
feltétlenül mossál kezet! Általában
el kell kerülni az anyagok
megszagolását.

15

1
Tanár által elvégzett kísérlet

3. kísérlet - A fa égése, a cukor elszenesítése és a
réz oxidációja
Anyagok és vegyületek: fa, cukor, rézhuzal.
Eszközök: spatula, kapszula, fémfogó, vasháromláb, azbesztháló,
gázégő/ borszeszégő.
A munka menete: Fogd meg a fa darabot egy fémfogóval, és helyezd
be a lángba. Nézd meg, hogy ég a fa.
Tegyél egy kis cukrot egy porcelántégelybe, és hosszabb ideig hevítsd
a tégelyt az állványon. Figyeld meg az átalakulást.
Fogj meg egy rézhuzalt a fém fogó segítségével és helyezd a huzalt
egy gázégő lángjába. Mit észlelsz?
Megfigyelések. A fa égése hamut eredményez. Kezdetben a cukor
megolvad és karamell keletkezik, majd elszenesedik. A rézhuzal
megfeketedik.
18. ábra – A cukor elszenesedése

Kísérleteztél és megmagyarázod!

E. Írd át

az alábbi állításokat, kiválasztva a megfelelő szavakat, hogy ezek helyesek legyenek.
A fa vörös / színtelen lánggal ég, így hő és füst szabadul fel. Melegítve a cukor megolvad, barna / színtelen
folyadékká alakul, majd fekete szilárd anyaggá válik. A szürke / vöröses rézhuzal kékes / fekete, ha a gázégő
lángjába tartják.

F. Egyes anyagok égés során más anyagokat eredményeznek. Sorolj olyan vegyületeket, amelyek égnek.

Azokat a tulajdonságokat, amelyek olyan átalakulásokra utalnak, amelyek során megváltozik az anyag
összetétele (az atomok típusa és a számaránya), kémiai tulajdonságoknak nevezzük.

Következtetések

• Az érzékszervekkel a fizikai tulajdonságok lehet meghatározni: halmazállapot, szín, kinézet, íz, szag.
• A mérhető fizikai tulajdonságok (sűrűség, oldhatóság, olvadáspont, forráspont, hővezető képesség és
elektromos vezetőképesség) a mérőműszerek segítségével határozzuk meg.
• Az anyagok mechanikai fizikai tulajdonságai: ellenállás, rugalmasság, plaszticitás, keménység.
• A kémiai tulajdonságok olyan tulajdonságok, amelyeket azok az átalakulások határozzák meg, amelyek
megváltoztatják az anyag természetét.

Gyakorlatok és feladatok

1.

Adottak
a következő fizikai tulajdonságok: oldhatóság, szín, sűrűség,
szag, íz, halmazállapot, keménység, elektromos vezetőképesség és hővezetőképesség.
Töltsd ki a 3. táblázathoz hasonló táblázatot:
3. táblázat
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2. Minden példához írd le a tulajdonság típusát

(fizikai / kémiai):
a) jód normál hőmérsékleten szilárd;
b) erjesztés útján a must borrá alakul;
c) a ceruzabél jó elekromos vezető;
d) a tiszta víz 100 oC -on forr és 0 oC-on olvad

e) a szén ég és sok hőt bocsát ki
f) a gyémánt fényes és nagyon kemény;
g) a cukor édes ízű és vízben oldódik;
h) a fémek jó hővezetők;
i) nyáron a vasúti sínek kitágultak.

3. Határozd meg, hogy az állításokban szereplő anyagok tulajdonságai fizikai vagy kémiai jellegűek.

a) A víz bomlik két gáz halmazállapotú anyaggá, oxigénné és hidrogénné, elektromos áram felhasználásával.
b) A léggömbök kitöltésére használt hélium 14,45-szer könnyebb a levegőnél.
c) Az oxigén részben oldódik a vízben, ezt a víz alatti élet bizonyítja.
d) A szén-dioxid nem ég és nem tart fenn égést, ezért használják tűzoltó készülékek előállításához.

4. Az aláhúzott szavakat sorold különálló csoportokba: testek, vegyületek, anyagok, fizikai tulajdonságok

/ fizikai jelenségek és kémiai tulajdonságok / kémiai jelenségek. .
Ősz van. A család minden tagja a nagyszülők szőlőskertjébe megy, a kezében műanyag vödörrel szüretelni.
A vödröket gyorsan megtöltötték fehér és fekete fürtökkel, amelyeket óvatosan szakítottak le. A szőlő nagyon
édes, mert összetételében sok glükóz és fruktóz található. Nagyapa fából készült hordóban zúzta a szőlőt.
Ezután a mustot egy üvegből készült hordóba helyezi. Mivel az üveghordó enyhe ütésre is könnyen eltörhet,
nagyapa nagyon óvatosan dolgozott. A hordó dugója egy csővel van ellátva, amely lehetővé teszi a must
erjesztésével kapott szén-dioxid gáz eltávolítását ami az etil-alkohol mellett keletkezett. Mivel a levegő oxigénje
jelenlétében a bor megecetesedik, a cső végét egy vizet tartalmazó edénybe helyezték, hogy megakadályozzák
a levegő bejutását a hordóba.
A gyerekek rövid ideig élvezték az édes mustot, mert ez megerjedt, és bor keletkezett belőle

5. Töltsd ki a 19-es ábra keresztrejtvényét a füzetbe:
Vízszintes A- B: a vas azon tulajdonsága, hogy a mágnes
vonzza
1

6

5

2

3

4
7

8
9

19. ábra – Keresztrejtvény

Tankönyv a VII. osztály számára

1) A bor azon tulajdonsága, hogy megecetesedik
2) A kaucsuk jellegzetes tulajdonsága
3) 
Az élelmiszerek azon tulajdonsága amelyet az
ízlelőbimbókkal lehet felismerni
4) A zsírok azon tulajdonsága amely megváltoztatja
színét, szagát és ízét egy bizonyos idő eltelte után
5) 
A metángáz azon tulajdonsága, amely által a
háztartásban tüzelőanyagként van felhasználva
6) 
A réz azon tulajdonsága amelynek alapján
felhasználják elektromos vezetők előállítására
7) A víz halmazállapota 25o C-on
8) A víz halmazállapota 173 K-en
9) 
A parfümök azon tulajdonsága, amely alapján
illatosítószerként használják őket.
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Fizikai és kémiai jelenségek
A természet gyönyörű színei, a szivárvány megjelenése eső után,
a természetes ásványi telepek kialakulása, az élő szervezetekben zajló
folyamatok mind olyan jelenségek, amelyeket a Tudomány megfigyel
és megmagyaráz.
A Föld felszínének körülbelül 71% -át víz borítja. A víz
nélkülözhetetlen az élet, az ipar és az emberi jólét szempontjából.

A.

Megfigyelve a 20. ábra minden egyes képét, jegyezd le a víz
halmazállapotát, amelyben megtalálható..

(A)			

20. ábra – A víz halmazállapotai

(B)			

(C)

B.

Töltsd ki a 4. táblázathoz hasonló táblázatban a halmazállapot
átalakulásának nevét, amelyen a víz átmehet.

A tanár által elvégzett kísérlet

1. kísérlet
Kémiai vulkán

Vegyületek: ammónium dikromát,
alkohol.
Eszközök: vasháromláb, azbesztháló.
A
munka
menete:
Az
azbeszathálóra kb. 5 g (kúp
formájú) ammonium-dikromátot
teszünk, majd csepegtetünk 1
mL alkoholt a kúp csúcsára.
Meggyújtunk egy gyufaszálat. Mit
észlelsz?
Megjegyzések. Az
ammónium-dikromát egy narancssárga
vegyület. A keletkezett új vegyület
zöld és szilárd.

4. táblázat
(A) → (B)

(B) → (A)

(B) → (C)

(C) → (B)

Amikor a víz szilárd halmazállapotból(jég) folyékony állapotba vagy
folyékonyból gázállapotba megy át, ezen anyag- a víz- természete és
összetétele nem változik meg.
Az előző leckében mozsárban összezúztad a konyhasót és a cukrot.
A zúzás után ezen anyagok kinézetele megváltozik, de összetételük
változatlan marad.
Az anyagok átalakulásait jelenségeknek nevezzük.
Ezek lehetnek fizikai és kémiai jelenségek.
Azokat az átalakulásokat, amelyek során a vegyületek összetétele
változatlan marad, fizikai jelenségeknek nevezzük.
A fizikai jelenségek lehetnek:
• mechanikai: aprítás, vágás, szakítás, nyújtás egy erő hatására;
• hő: tágulás, szilárdulás, olvadás, lecsapódás, párolgás;
• elektromos: elektromos áramvezetés;
• mágneses: a vasszeg vonzása mágnessel;
• optikai: fényvisszaverés és fénytörés.
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21. ábra – A kémiai vulkán

Azokat az átalakulásokat,
amelyek során a vegyületek
összetétele változatlan marad,
fizikai jelenségeknek nevezzük.
A
kémiai
jelenségek
tulajdonképpen
kémiai
reakciók.
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Csoportos kísérleti tevékenység

2. kísérlet - Az ecet hatása a sütoporra

Osszátok meg a feladatokat a csapat tagjai között!
Vegyületek: sütőpor, ecet.
Eszközök: spatula, kémcső, pipetta.
A munka menete: Egy spatula segítségével tegyél
kevés sütőport egy kémcsőbe. Adj hozzá körülbelül
2 ml ecetet. Égő gyufát közelíts a kémcsőhöz. Mit
észlelsz??
Megjegyzés: A sütőpor reagál az ecettel és
gázzá, szén-dioxiddá alakul, amely nem táplája az
égést, mivel a láng kialszik.

Az ecetnek a sütőporra gyakorolt hatása kémiai
reakció, amelyet a cukrászatban használnak a
sütemények készítéséhez. A „sütőpor oltása” egy
reakció, amely szén-dioxidot eredményez, ennek
köszönhető a tészta „kelése “ (a sütemények esetén).
Körülöttünk sok kémiai reakció megy végbe.
Például, ha a tej megváltoztatja az ízét és gázbuborékokat
képez, akkor azt mondjuk, hogy megsavanyodik, ha a
bor megváltoztatja az illatát, ízét vagy akár színét is,
akkor azt mondjuk, hogy megecetesedik.

Többet szeretnék tudni!

Használj egy igét az első képen látható minta
alapján, amely megadja a 23. és 24. ábrán szereplő
anyagokban végbemenő kémiai jelenséget.

22. ábra –
A vas rozsdásodik.

23. ábra –
A réz .....

24. ábra –
A zsírok .....

Tudtad ezt ...?

• A fotoszintézis az a kémiai jelenség, amelynek során a zöld
növények napsugárzás jelenlétében átalakítják a szén-dioxidot és a vizet
oxigénné és szerves vegyületekké, amelyeket tápanyagként használnak.
• A sárga pigment árnyalatai, amelyeket Van Gogh festőművész a
híres Napraforgó témájú festményeknél használt, láthatóan elsötétült,
és egyes esetekben átlátszatlan barna színűvé váltak. A holland mester
munkáit rombolja a napfény által kiváltott kémiai jelenség, amely
megváltoztatja a pigmens összetételét.

25. ábra – Fotoszintézis

26. ábra –

Váza tizenkét virággal,
Vincent Van Gogh

Következtetések
• Az anyagok halmazállapotának átalakulása fizikai jelenség.
• A kémiai jelenségek során az anyagok összetétele megváltozik.
• A természetben néhány kémiai átalakulás millió év alatt ment végbe: kőszén, nyersolaj, földgáz.

2. Jegyezd le, hogy az alábbi példák közül melyek
fizikai jelenségek
1. Figyeld meg a 27. ábrát
a) A réz olvadása;
a) Jegyezd fel a fizikai jelenség nevét minden
b) Ősszel a falevelek színváltozása;
egyes leírt esetben amely
c) A fa törése;
halmazállapot változásnak
d) A metángáz égése;
felel meg.
e) A jódtinktúra előállítása;
b) Adj példákat olyan
f) A tej savanyodása;
anyagokra,amelyek a leírt fizikai
g) A vas tágulása hő hatására;
jelenségekben vehetnek részt.
h) A réz patinásodása;
27. ábra – Halmazállapot-változások
i) A gleccserek olvadása.
Gyakorlatok és feladatok

Tankönyv a VII. osztály számára
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Tiszta anyagok és anyagkeverékek. Tisztaság.
A természetben található vagy az emberek által használt vegyületek
többsége nem tiszta. Más anyagokkal együtt találhatóak, keverékeket
képezve. A kőzetek és az ásványok természetes keverékek. Az iparban
használt ötvözetek olyan keverékek, amelyek tulajdonságai jobbak mint
annak a fémnek a tulajdonságai amelyikből származnak..

a) desztillált víz

b) tengervíz

c) bronz

28. ábra - Tiszta anyagok és anyagkeverékek

d) réz

e) ezüstérc f)

ezüst

A. Elemezd a 28. Ábrát és írd be a füzetbe azokat a betűket, amelyek

megfelelnek:
• tiszta anyag;
• anyagkeverék.

100°C

A tiszta anyagnak megfelelnek
bizonyos fizikai és kémiai
tulajdonságok. Megtartja-e az anyagot tartalmazó keverék a tiszta anyag
tulajdonságait?
Csoportos kísérleti tevékenység

1. kísérlet - A desztillált víz és a víz-konyhasó keverék for-

29. ábra – A desztillált víz
forráspontjának meghatározása
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rás-pontjának meghatározása
Osszátok meg a feladatokat a csapat tagjai között!
Vegyületek: desztillált víz, konyhasó.
Eszközök: Berzelius pohar, mérőhenger, hőmérő, vasháromláb,
azbesztháló, gázégő / borszeszégő.
A munka menet: Egy Berzelius pohárba tegyél körülbelül 100 mL
desztillált vizet. Helyezz egy azbeszthálót az állványra, majd a poharat
desztillált vízzel. Melegítsd fel a poharat egy hőforrással. Amikor a
folyadék felforr, helyezz bele egy hőmérőt, majd 2-3 perc múlva olvasd
le, és írd be a füzetbe a desztillált víz forráspontját.
Ismételd meg a kísérletet olyan vízzel, amelyben 2 spatulányi sót
oldottál fel, majd olyan vízzel, amelyben 4 spatulányi sót oldottál fel.
Mit észlelsz? Vannak különbségek a forráspontok között?
Megjegyzések. A desztillált víz 100° C-on forr, míg a sós víz oldat
a desztillált víznél magasabb hőmérsékleten forr.

KÉMIA

1
Csoportos kísérleti tevékenység

2. kísérlet - Szilárd kén és vas keverékének eloállítása és
fizikai tulajdonságainak tanulmányozása

Osszátok meg a feladatokat a csapat tagjai között!
Anyagok: vasreszeléket, kénpor.
Eszközök: mozsár törővel, spatula, mágnes.
A munka menete: Spatula segítségével tegyünk a mozsárba kis
mennyiségű vas- és kénport. Óvatosan keverjük össze. Ezután adjunk
hozzá még egy spatulahegynyi vasrezseléket és keverjük össze. Mit
észlelsz? Közelítsd a mágnest a keveréséhez.
Írd le a kísérleti megfigyelést a füzetbe.
Megjegyzések: A vasreszelék és a kénpor barmilyen arányban
keveredik. A vasreszelék eltávolítható a mágnes segítségével.

30. ábra – Kénpor, vasreszelék

A tanár által elvégzett kísérlet

3. kísérlet - Szilárd kén és homok keverékének eloállítása és

fizikai tulajdonságainak tanulmányozása
Anyagok: kénpor, homok, víz.
Eszközök: spatula, olvasztótégely, vasháromláb, azbesztháló,
gázégő/ borszeszégő.
A munka menete: A tégelybe teszünk egy spatulahegynyi kénport,
egy spatulahegynyi homokot és 4-5 mL vizet. A tégelyt óvatosan
melegítsük az elszívófülkében. Mit észlelsz? Mi marad a tégelyben?
Megjegyzések. A víz elpárolog az elegyből, a kén megolvad, majd
meggyullad és kék lánggal ég, miközben fojtó szagú gázzá alakul.
A homok nem alakult át.

Megtanultad és megmagyarázod!

B.

A kísérletek elvégzése után megállapítottad, hogy:
• összekeverhetsz különböző tömegű vizet és sót
vagy vasat és ként;
• a vas megtartja mágneses tulajdonságait, és a
kén megõrzi azt a tulajdonságát, hogy nem oldódik
vízben és, hogy megolvad valamint ég;
• a víz forráspontja alacsonyabb, mint a só és víz
homogén keverékének forráspontja.

Tankönyv a VII. osztály számára

Írd át az alábbi állításokat, és válaszd ki a
megfelelő szavakat, hogy helyesek legyenek..
Egy keveréket elő lehet állítani egy anyagból
/ kettőből vagy több anyagból, amelyek között
lejátszódnak / nem játszódnak le kémiai jelenségek.
Az anyagok keverékeinek fizikai és kémiai
tulajdonságai azonosak / különböznek a tiszta
anyagok tulajdonságaitól
A tiszta anyag forráspontja eltérő / azonos, mint
az anyagot tartalmazó homogén keverék forráspontja.
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A tiszta anyagok tulajdonságaikban különböznek a keverékektől.
A tiszta anyagok jellemző tulajdonságai
• jól meghatározott összetételű;
• azonos tulajdonságai vannak azonos
körülmények között;
• fizikai folyamatok során nem változtatja az
összetételét;
• jól meghatározott forrásponja és
olvadáspontja van;
• jellegzetes sűrűséggel rendelkezik.

Az anyagkeverékekre jellemző
tulajdonságok
• a keverék összetevői különböző arányban
lehetnek jelen a keverékben;
• az alkotó anyagok megtartják a
tulajdonságaikat;
• az alkotó anyagok elkülöníthetők fizikai
eljárásokkal;
• az olvadáspont és a forráspont attól függ
hogy milyen arányban vannak az anyagok
összekeverve;
• a keverék sűrűsége függ az összetételtől.

Csoportos kísérleti tevékenység

4. kísérlet - Anyagkeverékek eloállítása

Osszátok meg a feladatokat a csapat tagjai között!
Anyagok: víz, rézgálic, cukor, szénpor, homok.
Eszközök: kémcső, spatula.
A munka menete. Négy számozott kémcsőbe
helyezz sorban egy-egy spatulahegynyit a következő
anyagokból: rézgálic, cukor, szén, vagy homok. Adj
hozzá 2-3 ml vizet. Óvatosan rázd meg a kémcsöveket.
Mit észlelsz? Írd le a kísérleti megfigyeléseket a
füzetbe.
Megjegyzések. Az 1. és 2. kémcsövekben olyan
keveréket kapunk, amelyekben a keveredő vegyületek
részecskéi nagyon kicsik, és ezt szabad szemmel
nem lehet megfigyelni. A 3 és 4 kémcsövekben olyan
keverékeket kapunk, amelyekben a komponensek
részecskéit megfigyelhetjük szabad szemmel.

31. ábra – Kémcsövek rézgáliccal,
cukorral, szénporral, homokkal

Összetétel szerint az anyagok keverékeit az alábbiak szerint lehet osztályozni:
Homogén keverékek
• a részecskék egyenletesen oszlanak el a
keverék tömegében;
• azonos összetétele és azonos tulajdonsága van
az egész tömegében;
• példák: gyógyszesz, ecet, perhidrol, jódtinktúra, sóoldat.

22

Heterogén keverékek
• a részecskék egyenetlenül oszlanak el a
keverék tömegében;
• a keverék különböző pontjain különböző az
összetétel és a tulajdonságok;
• példák: talaj, porral szennyezett levegő,
vér, tej, edényben a víz és olaj, a tengervízbe
véletlenül beleömlött kőolaj.
KÉMIA
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Az anyagok tisztasága
A természetben a legtöbb esetben az anyagok nem tiszták, hanem
szennyezettek, vagyis más anyagokat, úgynevezett „szennyeződéseket”
tartalmaznak. Mivel a természetből vett minták nem tiszták, meg kell
ismernünk a mintában található tiszta anyag mennyiségét, vagyis ki kell
tudjuk számolni a tisztaságot..
A réz egy fém, amelyet elektromos vezetők gyártásához használnak.
Különféle ásványokból nyerik. A réz kinyerésére és feldolgozására
alkalmazott módszerek során a fém különböző anyagokkal
szennyeződik. A tisztaság nagymértékben befolyásolja a réz elektromos
vezetőképességét és mechanikai tulajdonságait. A jó vezetőképességű
réz tisztasága meghaladja a 99% -ot.
A laboratóriumban használt anyagoknak a tisztaságát is feltüntetik a
címkén. A pontos kémiai elemzésekhez nagy tisztaságú anyagokra van
szükség.

32. ábra – Kőzet, amely több eltérő
színű ásványi anyagot tartalmaz

Az anyag tisztasága (p) tömeg vagy térfogat-százalékban kifejezve megadja a tiszta anyag tömegét vagy
térfogatát 100 egységnyi szennyezett vegyületben.

p=

mtiszta anyag
. 100
mszennyezett vegy

p=

Vtiszta anyag
. 100
Vszennyezett vegy

mmszenyezett anyag = mmtiszta anyag + mmszennyezódés
p = az anyag tisztasága
mtiszta anyag = a tiszta anyag tömege a keverékben
mmszennyezett anyag = a szennyezett anyag tömege
Vtiszta anyag = a tiszta anyag térfogata a keverékben
Vszennyezett anyag = a szennyezett anyag térfogata

Megoldott feladat

A rușchiţai márványbányából 2,40 g márványmintát vettek. Elemzéssel megállapították, hogy a minta
0,48 g szennyeződést tartalmaz. Számítsd ki a márványminta tisztaságát.
Kiszámitjuk a tiszta anyag tömegét, felhasználva az alábbi összefüggést:
mszennyezett anyag = mtiszta anyag + mszennyeződés
mtiszta anyag = mszennyezett anyag – mszennyezódés
mtiszta anyag = 2,40 g – 0, 48 g = 1,92 g
Kiszámitjuk a minta tisztaságát, felhasználva az alábbi összefüggést:
1,92 g
p=
. 100 = 80%
2,40 g

Következtetések

• A tiszta anyagok olyan fizikai tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyekhez fizikai állandók társulnak
(forráspont, olvadáspont, sűrűség stb.).
• A keverékek sűrűsége, forráspontja és olvadáspontja változó, összetételük alapján.
• Az anyagkeverékek két vagy több tiszta anyagból állnak.

Tankönyv a VII. osztály számára
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Tudtad ezt …?

• A gáz folyadékkal való keverésének folyamatát,
amelyet a gáznak a folyadékba történő bevezetésével
végeznek, buborékoltatásnak nevezzük. Ily módon
kapjuk a szénsavas ásványvizet és a szénsavas
üdítőket.
• Az egymásba feloldódó folyadékokat elegyíthető
folyadékoknak nevezzük. Az autómotorokban
használt fagyálló, két elegyedő folyadékot tartalmaz,
glicerint és vizet.

33. ábra – Szénsavas ásványvíz, agyálló folyadék

Gyakorlatok és feladatok

1. A kifejezéspárokban válaszd ki a tiszta anyagot:

a) ivóvíz/desztilált víz;
b) jód/jódtinktúra;
c) só/fiziológiai oldat;

d) vas/öntöttvas;
e) sárgaréz /réz;
f) cukor/szirup.

2. Jegyezzük fel a keverék típusát (homogén vagy

3. Adj példákat heterogén anyagkeverékekre az

heterogén) az alábbi példák mindegyikében:
a) tengervíz;
b) naftalin és víz;
c) bor;
d) szénpor és víz;
e) ecet.

alábbi halmazállapotokban:
a) szilárd és folyékony;
b) két szilárd anyag;
c) két folyékony anyag.

4. A kősó hazánkban az egyik legszélesebb körben elterjedt ásványi anyag. A Slanic Prahova-i sóbányából

50 t kősót termeltek ki, amely 5000 kg szennyeződést tartalmaz. Számítsd ki a tiszta só tömegét, tonnában és
a só tisztaságát.

5.

A cukorrépa és a cukornád az a két növény, melyekből kivonják a földkerekségen elhasznált teljes
cukormennyiséget. A cukor kivonása során 2750 kg nyerscukrot kaptak, amelynek tisztasága 90%
tömegszázalék.
Számítsd ki a tiszta cukor tömegét, kilogrammban és az extrahált nyerscukor szennyeződéseinek tömegét.

6. Az ókori egyiptomiak mészkövet használtak a Nílus völgyének megtermékenyítésére és a mezőgazdasági

termelés növelésére. A 90% tömegszázalék tisztaságú mészkő minta 0,03 g szennyeződést tartalmaz.
Határozzuk meg az mészkő minta tömegét grammban.

7. Az öntöttvas és az acél vas-szén ötvözetek, amelyeket a technikában széles körben használnak különleges

mechanikai tulajdonságaiknak, valamint a légkör fizikai és kémiai tényezőivel szembeni ellenállásuknak
köszönhetően. Összeolvasztanak: 400 kg 95% -os vastartalmú öntöttvasat és 600 kg acélt, amelyben a vas
tömegszázaléka 98%. Az olvadás után kapott keverékből számítsd ki a vas tömegét kilogrammban.
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KÉMIA

Az anyagkeverékek szétválasztásának módszerei

1

Új hasznos anyagok előállítása érdekében a természetben létező,
vagy kémiai folyamatok eredményeként létrejövő keverékekből szét
kell választani az összetevőket. A keverékek szétválasztásának számos
módszere az összetevők fizikai tulajdonságainak különbségén alapul.
Hogyan lehet elválasztani a homokot a víztől? És az olajat a víztől?
Van mód arra, hogy sót nyerjünk a tengervízből? Az idő múlásával az
emberek válaszoltak ezekre a kérdésekre, hatékony módszereket keresve
és alkalmazva azokat az élelem előállítására, az ivóvíz tisztítására, vagy
olyan anyagok előálltására, amelyekből szerszámokat, ruházatot stb.
gyártanak.
Csoportos kísérleti tevékenység
Osszátok meg a feladatokat a csapat tagjai között!

1. Kísérlet - A víz és a homok keverékének

3. kísérlet - A víz és a kénpor keverékének

A dekantálás egy heterogén keverék
komponenseinek sűrűségbeli különbségek alapján
történő elválasztására szolgáló módszer. A szilárdfolyékony keverékek dekantálással választhatók el. A
folyadékban oldhatatlan szilárd komponens az edény
alján leülepedik. A keverék elválasztása úgy történik,
hogy a folyadékot átöntjük egy másik edénybe.

A szűrés az a művelet amelyben heterogén
szilárd-folyadék
keverék
komponenseinek
szétválasztása egy olyan szűrő segítségével történik,
amely csak a folyadék átjutását teszi lehetővé. A
szűrőpapíron áthaladó és egy másik edényben
összegyűjtött folyadékot szűrletnek nevezzük.

2. kísérlet - Víz és olaj keverék szétválasztása

4. kísérlet - A víz és a só keverékének

Két olyan folyadék elválasztása, amelyek nem
képeznek homogén keveréket (nem elegyedő
folyadékok)
elválasztótölcsér
segítségével
történik. A nem elegyedő folyadékok két rétegben
helyezkednek el, az alsó rétegben a nagyobb
sűrűségű folyadék található.
A tanár által elvégzett kísérlet

A kristályosítás az a művelet amelynek során a
homogén szilárd-folyadék keverék komponenseinek
elválasztása megy végbe. Melegítés közben a
folyékony anyagot (oldószert) elpárologtatjuk, és
a szilárd anyag kristályosodik. A kristály szilárd,
homogén test, jól meghatározott geometriai alakkal.

elválasztása dekantálással
Végezd el a 26. oldalon leírt kísérleti tevékenységet.

elválasztó tölcsér segítségével
Végezd el a 26. oldalon leírt kísérleti tevékenységet.

szétválasztása sz réssel
Végezd el a 26. oldalon leírt kísérleti tevékenységet.

elválasztása kristályosítással
Végezd el a 27. oldalon leírt kísérleti tevékenységet.

Kísérlet 5 - A víz és az etil-alkohol elegy szétválasztása desztillációval
Figyeld a 27. oldalon leírt kísérleti tevékenységet.

A desztillálás az a művelet amelynek során a vegyület elválasztása a homogén folyadék-folyadék
keverékből párologtatással, majd a gőzök kondenzálásával történik. . Ez az elválasztási módszer a
komponensek forráspontja közötti különbségen alapul. A felfogott folyadékot desztillátumnak nevezzük, és
a desztillációs lombikban maradt szennyeződések képezik a maradékot.
Tankönyv a VII. osztály számára
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• készítsd el egy Berzeliusz
pohárban egy spatulahegynyi
homok és 20 ml víz keverékét,
és hagyd az elegyet 1-2 percig
ülepedni;
• Az üvegbotot tartsd ferde
helyzetben , öntsd le a
folyadékot a homok felületéről a
második Berzeliusz pohárba.

A munka lépései
• a homok-víz……..
elegyet képez;
• A homok……. anyag
sűrűsége nagyobb, mint....
és leülepedik az üveg
alján;
• A vízet lehet ......a
homoktól.

Gyakorlati megfigyelések

• a homokot el lehet
választani a víztől
dekantálással;
• dekantálással el
lehet ..... a szilárd
komponenst, ami
..... a folyadákban és
amelynek sűrűsége
nagyobb mint a ….-é.

Következtetések

• a só tisztítása;
az ezüst- és aranyérc
mechanikus elválasztása;
• a szilárd tüzelőanyagok
(szén a földből)
mosására használt víz
tisztítása;
• ivóvíz előállítása.

Jelentőség

Az anyagok elválasztásának módszerei heterogén keverékekböl

• víz;
• olaj;
• elválasztótölcsér;
• 2 pohár Berzelius;
• tölcsértartó

Kísérleti
tevékenység
Szilárd és
folyékony
elválasztás
dekantálással

Folyadékfolyadék elválasztása
elválasztótölcsérrel

Anyagok és
eszközök
• a víz;
• homok;
2 Berzelius pohár;
• üvegbot;
• mérőhenger;
• spatula.

A szilárd
- folyadék
keverék
elválasztása
szűréssel
• víz;
• kénpor;
• Berzelius pohár;
• Erlenmeyer
pohár;
• üvegbot;
• spatula;
üvegtölcsér;
• szűrőpapír;
• tölcsér tartó;

• tegyél vizet és olajat az
• a víz és olaj elegye egy
• Az olajat el lehet
• laboratóriumi
elválasztótölcsérbe;
..........keverék;
választani a víztől.......... felhasználás
• nyisd meg a tölcsér csapját, és • az első réteg, a felszínen
használva;
engedd, hogy folyjon a víz egy
a…….., amelyik könnyebb
• nem elegyedő
pohárba;
mint az…….;
folyadékok elválasztása
• az első pohárban
(olyan folyadékok,
• amikor az olaj eléri a csap
elkülönült a .....;
amelyek nem képeznek
színtjét zárd e.
• a második pohárban
homogén keverékeket)
elkülönült...
• egy Berzelius pohárban készíts • a víz kénpor elegye egy
• a kénpor elválasztható • ivóvíz előállítása;
víz és kénpor keveréket;
.......keverék;
a víztől ......
• a csapra szerelt
• készítsd el a szűrőt *, rögzítsd • a kénpor szuszpenziót
vízszűrő;
a tölcsér falához és nedvesítsd
képez (finom részecskék
• az elektromos kávéfőző
meg vízzel;
eloszlanak a vízbe) a
szűrőberendezéssel van
• rázd meg a keveréket, és öntsd folyadék belsejében, tehát
ellátva;
rá az üvegbotra, amelyet kissé
nem lehet elkülöníteni .....;
• a légkondicionálók
tarts a szűrőpapír felett.
• a kénpor a ......-án marad,
által használt szűrő;
és a pohárban keletkezik
• a járművek olajszűrői
egy ........folyadék
visszatartják a
szennyeződéseket az
alkatrészeket kenő
olajból.

*Hogyan készíthetek egy egyszerű szűrőt?
• hajtsd négybe a szűrőpapírt;
• válaszd le az egyik lapot a másik háromtól;
• a szűrőpapir kúp alakú.
34. ábra – Egyszerű szűrő
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Tankönyv a VII. osztály számára

Folyadékfolyadék
elválasztása
desztillációval

Kísérleti
tevékenység
Szilárd és
folyékony
elválasztás
kristályosítással

• víz;
• etil-alkohol;
• a 35. ábra
berendezései;
1) Wurtz-lombik;
2) hűtő;
3) 2 gyűjtő pohár;
4) gázégő;
5) hőmérő;
6) azbesztháló

Anyagok és
eszközök
• víz;
• konyhasó;
• Berzelius pohár;
• porcelán kapszula;
• pálca;
• fém fogó;
• borszeszégő;
• állvány;
•mérőhenger;
• kerámia réteggel
ellátott szűrő

35. ábra – Desztilláló készülék

5
1
6
4

2

• az etil-alkohol és a víz
két keveredő ..... folyadék,
amelyeknek különböző…
………….-juk van;
a forráspontok közötti
különbség elég nagy
ahhoz, hogy az
…………… el lehessen
végezni desztillálással.

• az etil-alkohol és a víz
egy ...........keveréket képez;
az alkohol egy ……….
vegyület, a melynek
jellegzetes szaga van és a
forrásponja 78o C;
a víz egy ..... vegyület és
forráspontja100o C;
a szintelen alkohol
gőzök…..... a hűtő hideg
falaira;
•A gyűjtő pohárban
összegyűl a desztillált
……….. és a Wűrtz
lombikban marad a ......

• szereld fel a desztilláló
készüléket;
• tedd a víz és alkohol
keverékét a Wűrtz-lombikba;
• melegítsd a keveréket
lombikba, és figyeld a
hőmérőn hőmérsékletet;
• az alkohol 78o C-on forr,
miközben a hőmérséklet
állandó marad az alkohol teljes
elpárologtatásáig;
• amikor a hőmérséklet
emelkedni kezd, cseréld ki a
poharat és zárd el a gázégőt.

• a sót a sóoldatból
kristályosítással választják
el;
• a folyékony komponens
(víz) nem kerül
visszanyerésre.

• a sós víz …………….
keverék;
• a keverék melegítésével
a víz.....;
• a porcelántégelyben
visszamarad a .......;
• A konyhasó kristályos
anyag.

• tegyél egy Berzelius pohárba
egy spatulahegynyi sót és 30
ml vizet;
• rázd fel, amíg a só fel nem
oldódik;
• öntsd a keveréket a
porcelántégelybe és melegítsd,
amíg a víz teljesen elpárolog.

Következtetések

Gyakorlati megfigyelések

A munka lépései

Az anyagok elválasztásának módszerei homogén keverékekböl

• a kőolaj
komponenseinek
elválasztása;
• alkoholos italok
előállítása.

3

•a cukrot a
cukorrépából kivont
szirup kristályosítása
útján nyerik;
• a konyhasót
tengervízből nyerik

Jelentőség

1
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1
ELKÜLÖNíTÉSI MÓDSZEREK
HETEROGÉN
KEVERÉKEK
• ülepítés
• elválasztás
az elválasztótölcsérrel
• szűrés

HOMOGÉN
KEVERÉKEK
• kristályosítás
• desztillálás

Tudtad, hogy …?

• A kőolaj feldolgozásával
a finomítókban számos termék
nyerhető: gáz, benzin, lámpaolaj,
dízel, fűtőolaj (pakura) stb. Ezt az
elválasztási módszert frakcionált
desztillációnak nevezzük.

Fűtőgáz

Naftének

Benzin

Kerozin
Gázolaj

Következtetések

• A dekantálás és a szűrés a heterogén
keverékeknek olyan szétválasztási módszerei,
amelyek nem járnak halmazállapot-változással.
• A kristályosítás és a desztilláció a homogén
keverékeknek olyan szétválasztási módszerei,
melyek során halmazállapot-változások történnek.

Gyakorlatok és feladatok

1.

Társítsd a B oszlop elválasztási módszerei
elé írt számot az A oszlopban felsorolt keveréknek
megfelelő betűvel:
A
B
a) alkohol és krétapor
1) desztillálás
b) kavics és víz
2) dekantálás
c) víz és szénpor
3) kristályosítás
d) benzin és víz
4) szűrés
e) rézgálic és víz

Nehézolaj
Alapolaj
Kőolaj

Visszamaradt
termékek

36. ábra – A kőolaj frakcionált
desztillációs berendezésének vázlata

2.

Írd le a következő keverékek elválasztásához
szükséges laboratóriumi módszereket és eszközöket:
a) alkohol, víz és márványgranulátum;
b) víz, konyhasó és olaj;
c) só és krétapor.
3. Só, víz és benzin áll a rendelkezésedre
a) Add meg a belőlük készíthető kétkomponensű
(bináris) keverékek számát és típusát
b) Határozd meg a három komponensből álló
keverék elválasztásának műveleteinek sorrendjét.

4. A 37-es ábrán látható Szókeresőben el vannak rejtve a laboratóriumban használt azon eszközök,

amelyekkel a víz-alkohol keveréket szét lehet választani, valamint azon jelenségek nevei, amelyeken az
elkülönítési módszer alapszik.
1) 
fizikai folyamat amely által az alkohol gáz
A
állapotból folyékony állapotba kerül;
1
2) hőforrás;
3) a gyűjtőedényben összegyűlt folyadék;
2
4) laboratóriumi eszköz, amit a lombiknak közvetlen
3
lánggal történő melegítése során, a törés elkerülése
4
érdekében használnak;
5) 
üvegből készült laboratóriumi edény, ahol az
5
alkohol gőz kondenzálódik;
6
6) alkohol és víz keverékét tartalmazó edény;
7
7) 
fizikai jelenség, amelynek során az alkohol
folyékony állapotból gáznemű állapotba kerül;
8
8)
e

szköz, amellyel megmérik az alkoholgőz
9
hőmérsékletét;
B
9) a Würtz lombik elhelyezéséhez használt tartó.
37. ábra – Szókereső
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Felméro

1

I. Olvasd el figyelmesen az alábbi állításokat. Ha úgy gondolod, hogy az állítás igaz, írd be az I betűt, és

ha úgy gondolod, hogy az állítás hamis, írd be az H betűt.
1. A „A melegvizes csövek rézből készülnek” mondatban a réz az anyag, a csövek pedig a testet jelölik. I / H
2. A klorofill az a szerves anyag, amelynek jelenlétében a fotoszintézis folyamata zajlik. I / H
3. A homogén keverék tömegének bármely pontjában összetétele és tulajdonságai azonosak. I / H
4. A szűrőtölcsért homogén keverék komponenseinek elválasztására használják. I / H
5. A környezet védelme érdekében a kísérletek végén keletkező anyagokat összegyűjtik speciális tartályokba.
A/F
10 pont
II. Jegyezd le, hogy az anyagok milyen tulajdonságai - fizikai vagy kémiai - szerepelnek az egyes
állításokban.
1. A gyémánt nagyon kemény és üveg vágására használható.
2. Az ecetet a bor erjesztésével nyerik.
3. A csempe egy szilárd anyag, amely ütésre törik.
4. A vasat a mágnes vonzza.
5. A réz nem használható konyhai eszközök készítésére, mert idővel egy mérgező zöld réteggel vonódik
10 pont
be, amit patinának nevezünk.
III. A következő kifejezés párok közül írd be a füzetedbe azt, amely
tiszta anyagot jelöl:
a) desztillált víz; tengervíz;
d) horganyzott lemez; cink;
2
b) egészségügyi szesz; alkohol;
e) bor; alkohol.
1
3
c) levegő; oxigén;
10 pont

IV.

Maria és Vlad, a hetedik osztály két természettudományok
iránt szenvedélyesen érdeklődő tanulója, a kémiai laboratóriumban
6
a zúzott szén, só és víz keverékének elválasztását kapták feladatul.
4
5
Segíts Marianak és Vladnak a keverék komponenseinek elválasztásában,
az alábbi lépésekkel:
a) határozd meg a keverék típusát;
8
7
b) sorrendben jegyezd fel az elválasztási módszereket;
c) válaszd ki a 38. ábrán látható képek közül az elválasztási műveletek
végrehajtásához szükséges laboratóriumi eszközöket;
30 pont 38. ábra – Laboratóriumi eszközök
d) nevezd meg az összes használt eszközt.
V. A réz olyan fém, amelyet az emberek az ősidők óta ismertek, és amelyet az ókorban szobrok, háztartási
tárgyak készítésére használtak.
a) Jegyezd le a réz két fizikai tulajdonságát.
b) A 400 kg tömegű rézérc a fémréz mellett 50 kg egyéb anyagokból álló szennyeződést is tartalmaz .
15 pont
Határozd meg a rézérc tisztaságát.
VI. Az acél és az öntöttvas a vas szénnel alkotott ötvözetei, melyek az iparban a legelterjedtebben használt
anyagok. Egy vaskohóban 200 tonna 98% -os vastartalmú acélt és x tonna 96% -os vastartalmú öntöttvasat olvasztanak
meg. Keletkezik egy új ötvözet 96,4% -os vastartalommal. Határozd meg az x értékét tonnában kifejezve.
15 pont
10 pont jár hivatalból.
A gyakorlatok és feladatok eredményeit a digitális tankönyv tartalmazza.
Tankönyv a VII. osztály számára
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Gyakorlás és fejlesztés
I.

Jelöld az 5. táblázathoz hasonló táblázatban,
melyik csoportba tartoznak a felsorolta:

II. A víz egy olyan vegyület, amely nélkülözhetetlen

az élet számára.
Elemezd a 39. ábra grafikonját
1. Nevezd meg a víz A, B, C betűkkel jelölt
halmazállapotát .
2. Nevezd meg azokat az 1 és 2 jelöléssel ellátott
jelenségeket, amelyek a víz halmazállapotának
változásakor fordulnak elő.
3. Jegyezd le a víz megszilárdulási hőmérsékletét,
illetve forráspontját.

5. táblázat
Test

Anyag

Vegyület

ceruza
glükóz
Laboratorasztal
bronz
Fekete tenger vize
alkohol
égetett gipsz
C vitamin
pohárból a szirup
konyhasó
hőmérséklet (oC)
250
200

forrás

150
100

1

50

2

0
-50

szilárdulás

-100
-150

A

C

B
39. ábra – Grafikon

III.

Az alábbi feladványban az éremhez vezető út abból áll, hogy helyesen ki kell választani azokat a
laboratóriumi eszközöket, amelyek a kénpor és a víz keverékének elválasztásához szükségesek.
dekantálás

fém
tartó

szűrés

háromláb

kristályosítás

azbesztháló

Start Start

porcelántégely

óraüveg

spatula

Berzelius
pohár

üvegtölcsér
elválasztótölcsér

Würtz
lombik

üvegbot

kémcső

szűrőpapír

borszeszégő

mozsár
törővel

IV. Vladnak és Máriának két munkafeladata van:

1. ellenőrizniük kell, hogy a víz sűrűsége a laboratóriumi hőmérsékleten 1 g/cm3;
2. ellenőrizniük kell a laboratóriumban található egyik üvegben a marószóda oldat sűrűségét, amelynek
cimkéjén 1,43 g/cm3 van feltüntetve;
• A mérleg segítségével egy 250 ml-es mérőlombikot mérnek le. Az üres lombik tömege 118,5 g majd
desztillált vizet öntenek a lombikba a jelig, és meghatározzák, hogy a vízzel töltött lombik tömege 366 g. Segíts
Valdnak és Máriának meghatározni a víz sűrűségét.
• A 2. feladat elvégzéséhez Vlad és Mária arra gondoltak, hogy fordított sorrendben végzik el a műveleteket.
A maroszóda oldatot egy 250 ml-es mérőlombikba töltik, amit a jelig feltöltenek vízzel, majd kiszámítják a
lombikban található oldat tömegét. Mekkora lesz a maroszóda oldatot tartalmazó lombik tömege, ha tudjuk,
hogy ugyanazt a lombikot használták, amelyikben a desztillált víz volt?
A gyakorlatok és feladatok eredményeit a digitális tankönyv tartalmazza.
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Levego. Víz. Talaj

Egység
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A levego – homogén keverék

Az atmoszféra, a bolygónkat körülvevő gázhalmazállapotú burok, levegőből áll. Antoine Lavoisier francia vegyész
tanulmányozta a levegő összetételét és bebizonyította, hogy a levegő nitrogénből és oxigénből álló homogén keverék.
Később rámutattak arra, hogy a levegő a nitrogén és az oxigén mellett tartalmaz más gázokat is kisebb mennyiségben.

Megtanultad és emlékezz!

A.

Az 1. ábrán látható a levegő összetétele,
térfogatszázalékban kifejezve. Jegyezd le a füzetbe
a levegő összetételében nagyobb mennyiségben
jelenlevő anyag nevét!
B. A levegő az élet számára nélkülözhetetlen.
Egy ember csak néhány percig tud levegő nélkül
élni. A legtöbb élőlény élete nem lehetséges levegő
hiányában. Mely gáznak van szerepe a levegő
összetételéből a Földön az élet fenntartásában?

szén-dioxid 0,039 %
metán 0,00017 %
neon 0,00018 %

argon 0,934 %
hélium 0,00052 %
hidrogén 0,00005 %

oxigén 20,94%

nitrogén 78,084%

1. ábra – A levegő összetétele

Csoportos kísérleti tevékenység

1 Kísérlet - A levegoben található oxigén jelenlétének és szerepének kimutatása
Osszátok szét a feladatokat a csapattagok között!
Anyagok: gyertya, víz, filctoll.
Eszközök: kristályósítótál, mérőhenger.
Munka menete: Tegyetek egy kristályosítótálba körülbelül 100 mL
vizet! Rögzítsetek egy gyertyát a 2. ábrán látható módon, gyújtsátok
meg a gyertyát és borítsátok rá a mérőhengert! Jegyezzétek meg
filctollal a hengerben levő víz kezdeti szintjét! Várjatok néhány percet!
Mit figyeltetek meg? Olvassátok le a kísérlet végén, hogy mennyivel
változott meg a hengerben levő víz térfogata! Jegyezzétek le a füzetbe!

2. ábra– A levegőben levő oxigén
kimutatására szolgáló berendezés

Megfigyelted és alkalmazd!

Megfigyelések. A gyertya ég és egy idő után
..... . A gyertya égése bizonyítja, hogy a levegőben
található egy ....., amely táplálja az égést. Amikor a
gyertya lángja elalszik, azt jelenti, hogy a gáz ..... .
Ugyanakkor a hengerben levő víz szintje növekedik.

Tankönyv a VII. osztály számára

C.

Írd le az alábbi állításokat, válaszd ki a
megfelelő szavakat úgy, hogy ezek helyesek legyenek!
A levegő egy homogén/heterogén keverék, amely
78% nitrogént/szén-dioxidot és 21% argont/oxigént
tartalmaz. Az oxigén/a nitrogén a levegő térfogatának
egyötödét teszi ki. A gázhalmazállapotú anyag, amely
táplálja az égést, a nitrogén/oxigén.
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2
D.

Figyeld meg a 3. ábrán levő képet! Milyen
fizikai tulajdonságai vannak a levegőnek?

E.

A levegő összetételében levő gázoknak
különböző kémiai tulajdonságai vannak. Melyik kémiai
tulajdonságot mutattad ki az előző kísérlettel és amely
során az oxigén megkülönböztethető a nitrogéntől?
1. táblázat - A levegő tulajdonságai
A levegő tulajdonságai
színtelen
a nitrogén nem ég és nem táplálja az
szagtalan égést
ízetlen
az oxigén nem ég, de táplálja a szén,
sűrűség
metángáz, benzin, fa égését

3. ábra – A levegő– megjelenés, sűrűségmeghatározás

Légzéskor a halaknak is szükségük van oxigénre, akárcsak a többi állatnak. Gondolkoztál már azon, hogy
kerül az oxigén a vízbe? Az oxigén egy része, amelyet a vízi állatok belélegeznek, a levegőből származik, mivel az
oxigén oldódik vízben. Egy másik része a vízben levő növényi szervezetek fotoszintézises folyamatából származik.
F. Figyeld meg a 4. ábrán levő vázlatot, amelyen a levegő jelentősége van feltüntetve!

LEVEGŐ
Kohászatban
az égési folyamatokban oxigénforrás

Vegyiparban
nitrogén, oxigén és nemesgázok
előállítása

Fenntartja az életet a Földön

a növények szén-dioxidot
használnak fel és oxigént bocsátanak ki

a vízi állatok a vízben oldott
oxigént lélegzik be

az emberek és az állatok oxigént használnak fel és szén-dioxidot bocsátanak ki

4. ábra – A levegő jelentősége

A gazdasági tevékenységek során a természetes nyersanyagokat különböző hasznos termékké alakítják át,
ezáltal nagy mennyiségű, az élet számára ártalmas, mérgező anyag kerül az atmoszférába.
A jelenséget szennyezésnek nevezzük.
A levegőszennyezés során szilárd, cseppfolyós és gázhalmazállapotú anyagok kerülnek a levegőbe,
amelyeknek káros hatásuk van a növényekre és az állatokra egyaránt és amelyek éghajlatváltozást idéznek
elő. Ezeket az anyagokat szennyező anyagoknak nevezzük.
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SZENNYEZŐDÉS

TERMÉSZETES

MESTERSÉGES

Mezőgazdaság:
- rovarirtó szerek
- gyomírtószerek
- műtrágyák

Szállítás:
- kipufogógázok

Ipar:

- porok: hamu,

cement, mész
- gázok: szén,
nitrogén és kén
oxidjai

Természetes katasztrófák:
- vulkáni kigőzölgések
- meteoritok

Növényi és állati
hulladékok bomlásai

5. ábra – A légszennyezés forrásai

Csoportos tevékenység
G. Olvassátok el az alábbi szöveget és jegyezzétek le a 2. táblázathoz hasonló módon a levegőszennyezés
forrásait és a légszennyezés csökkentése érdekében hozott intézkedéseket.
Mária és Vlad osztálykiránduláson vannak Máramaroson és a vakációs naplóba jegyzetelnek:
Ma biciklitúrán vettünk részt. Az út a vulkáni eredetű Avas-Gutin hegységek között vezet. Ezek a hegyek aktívak
voltak a múltban. A vulkánok gáz, cseppfolyós vagy szilárd mérgező termékeket bocsátottak ki az atmoszférába, amelyek
befolyásolták a környezetet. A vulkáni hamuk, a vízgőzök és a kibocsátott gázok kén, nitrogén és szén oxidjait tartalmazták.
Napjainkban bükk és gyertyánerdőkkel vannak borítva a hegyek, és a növényzet egy zöld szőnyeget alkot.
Egyszerre egy erős zaj hallatszik. Felbukkan egy fát szállító teherautó, füstfelhőt hagyva maga után. A levegő
belélegezhetetlenné válik a kipufogógázok miatt. Megint zajt hallunk, gyerekek és felnőttek fát ültetnek egy kiírtott
területen. Megállunk és beszélgetünk velük. Elmesélik, hogy néhány hónappal ezelőtt egy nagy erdőtűz volt ezen
a helyen. Felajánlották, hogy segíthetünk a faültetésben. Örömmel csatlakozunk. Új barátokat szereztünk, és
megigértük, hogy a következő évben is vissza fogunk térni, hogy megnézzük a munkánk eredményét.
2. táblázat– Szennyezés forrásai és a szennyezés csökkentésének módjai
Természetes/mesterséges szennyezés forrásai

A légszennyezés csökkentése érdekében hozott intézkedések

Következtetések
• A levegő egy homogén keverék, amely nitrogént, oxigént és más gázokat tartalmaz.
• Az égés egy kémiai jelenség, amely a levegőben található oxigén felhasználásával jár, miközben nagy
mennyiségű energiát bocsájt ki hő, valamint fény formájában.

Gyakorlatok és feladatok

50

45
1. Nagy népességű települések többsége a levegő
40
minőségével kapcsolatos problémákkal küzd. A 6. ábrán
35
látható a bukaresti Moridiin-tó mérőállomásnál végzett
30
minőségi vizsgálat eredménye a levegőben található
25
nitrogén-oxidok mennyiségét illetően. A megengedett éves
20
felső határérték 40 μg (1 μg = 10–6 g) nitrogén-oxidok 1 m3
15
10
levegőben.
5
a) Melyik évben haladta meg a nitrogén-oxidokkal
0
való szennyezés a megengedett felső határértéket?
2005
2010
2015
2020
b) Melyik évben volt a nitrogén-oxidokkal való
6. ábra – Egy köbméter levegőben található nitrogénoxidok tömege μg-ban kifejezve 2005 – 2017 között
szennyezés a legkisebb és mennyi volt a lejegyzett értéke?
c) Sorolj fel három módszert a levegő minőségének javítására azon a helyen, amelyen laksz!

Tankönyv a VII. osztály számára
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Talaj – heterogén keverék
A talaj, a földkéreg felső rétege, szerves és
szervetlen anyagok keverékéből áll, a litoszféra
felső részében található. A litoszféra, hidroszféra,
atmoszféra
és
bioszféra
kölcsönhatásainak
eredménye.
A talaj egy természetes laza, heterogén test. Az
ásványi (szervetlen) és szerves anyagok víz, levegő
és élő szervezetek hatására létrejövő változásainak
eredménye. Emiatt a talajt alkotó anyagok szilárd,
cseppfolyós és gáznemű alakban találhatók meg.

bioszféra

atmoszféra

hidroszféra
litoszféra
7. ábra – A litoszféra-hidroszféra-atmoszféra-bioszféra kölcsönhatás

Megtanultad és emlékezz!

A. Elemezd a 8. ábrát és jegyezd le a füzetbe a talaj szilárd, cseppfolyós és gáznemű alkotórészeit.
levegő és szén-dioxid
-25%

ásványi anyagok
(szervetlen) - 45%

víz és oldatok 25%

szerves anyagok - 5%

8. ábra – A talaj összetételének vázlata

A talaj ásványi anyagból, szerves anyagból, vízből és levegőből álló heterogén keverék.

A talaj alkotórészei
Szilárd anyagok
a tápanyag forrásai
Cseppfolyós anyagok
szállító közeg
Ásványi anyagok
(szervetlen)

Szerves anyagok (humusz)
lebomlott növényi és állati maradványokból származik
34

Vízből áll, amelyben fel vannak oldódva:
• szervetlen sók;
• szerves anyagok;
• gázok.
9. ábra – A talaj alkotórészei

Gáznemű anyagok
levegőből és szén-dioxidból áll
Biztosítja a növények gyökereinek oxigénnel- és részben
szén-dioxiddal történő ellátását,
és egyes mikroorganizmusoknak
nitrogénnel való ellátását.

Az a közeg, amelyben
a talajban zajló biológiai
tevékenységekből származó
szén-dioxid eltávozik
KÉMIA
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mészkő, kvarc, kaolin, földpátok

Ásványi anyagok
(szervetlen)

kősó, gipsz
vasércek: a vas oxidjai
színesfém ásványok: réz, cink, alumínium, magnézium, stb.
vegyületek

10. ábra – A földkéregben található
ásványi anyagok

A talaj a növények számára fejlődési környezetet, az állatok és az emberek számára alapvető táplálékforrást
jelent. A talaj kémiai összetételét a környezet befolyásolja. A talajt a szennyezés is károsíthatja. Ez minőségi
romláshoz vezet. A tudosók a talaj védelmére megoldásokat keresnek.

Következtetések
• A talaj egy heterogén keverék, amelynek összetételében részt vesznek: ásványi anyagok, szerves anyagok,
víz és levegő.
A humusz a talaj legértékesebb alkotórésze, a talajban zajló fizikai, kémiai és biológiai folyamatok
eredménye.

Gyakorlatok és feladatok

1. Másold le a füzetbe a 11. ábrát és egészítsd ki betűkkel sorrendben a geometriai alakzat csúcsaiban levő

üres helyeket! Fel fogod fedezni a talaj alkotórészeit.

V

L

T
SZ

SZ
H
11. ábra – A talaj alkotórészei

2. A fakitermelés eredményeként keletkezett erdőírtások megváltoztatják a domborzatot és az éghajlatot,

ezért ezt nagy odafigyeléssel kell végezni.
Egy erdő 10-szer több oxigént bocsát ki, mint az ugyanakkora nagyságú, kukoricával beültetett terület.
a) Határozd meg annak a területnek a nagyságát, amelyen kukoricát kell termeszteni ahhoz, hogy pótolja
500 m2 kiírtott erdő által termelt oxigént!
b) Jegyezd le annak a talajnak a legértékesebb összetevőjét, amelyen kukoricát termesztenek!
Tankönyv a VII. osztály számára
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Víz a természetben. A víz szerepe a szervezetben
A Föld felszínének körülbelül háromnegyedét víz foglalja el. A földkéregben a víz 20 km mélységig terjed,
a légkörben pedig 15 km magasságig van jelen gőzök formájában.
A hidroszféra a bolygónk vízburka, amely a gáz, cseppfolyós, vagy szilárd állapotban található víz teljes
tömegét jelenti.

Megtanultad és emlékezz!

A. Elemezd a 12., 13. és 14. ábrákat és írd le:
‒ a Föld két féltekéjén levő vízmennyiség összehasonlítását;
‒ a Föld vízforrásait;
‒ a számokkal jelölt hidroszféra összetevőit;
‒ a víz halmazállapot-változásainak nevét, amelyeket betűkkel jelöltek;
‒ a víz körforgását a természetben.
Északi félteke
- 46,4% szárazföld
- 53,6% víz

6
1
5
b

Déli félteke
- 11,6% szárazföld
- 88,4% víz

c

12. ábra – A víz eloszlása a Föld két féltekéjén

a

Felszín alatti
víz 29%

2

Édesvíz 3%
Gleccserek
70%

13. ábra – A Föld édesvíz forrásai

4

3
Folyók és
tavak <1%

14. ábra – A víz körforgása a természetben

A víz három halmazállapotban fordul elő a bolygónkon: szilárd, cseppfolyós és gáz. A napenergia teszi lehetővé
az egyik halmazállapotból a másikba való átalakulást, így a víz kering, a természetben egy körforgást idéz elő.

A víz:
• az élő sejtben végbemenő összes fizikai-kémiai folyamatot fenntartja;
• sok szervetlen és szerves anyag jó oldószere;
• résztvesz a fotoszintézisben azáltal, hogy a kapilláris csöveken felkúszik a gravitáció ellenére és a
növényben kering;
• megtartja a hőt azáltal, hogy nehezen halmozza fel és fokozatosan adja le, ezzel magyarázható, hogy a
tengerek éghajlatára nem jellemzők a nagy hőmérsékletingadozások.
• nedvesíti az üvegedények falát, ezért meniszkuszt hoz létre.
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A természetben a víz nem tiszta állapotban található meg. A forrásvíz feloldja a talajban található szilárd
és gáznemű anyagokat, így ásványvíz keletkezik
A folyók vizének összetétele változik a talaj, a feloldott gázok és az éghajlat függvényében.

Természetes vizek
Keverékek, amelyek tartalmaznak
Szervetlen anyagokat

Gázokat

– ásványi sók
oxigén
– a légköri
levegőből és a
fotoszintézis
folyamatából
származik

szén-dioxid
– az üzemanyagok
égéséből és a légzési
folyamatokból
származik

Szerves anyagokat
– a vízi növény és
állatvilág bomlásából
vagy a szennyvizekből
származnak
(detergensek, növényvédő
szerek)

15. ábra – A természetes vizek összetétele

Az emberi fogyasztásra alkalmas víznek kell rendelkeznie néhány sajátos tulajdonsággal és összetételében
bizonyos anyagoknak jelen kell lenni, amelyek kellemes ízt adnak neki.
Az ívóvíz az ember által fogyasztásra alkalmas víz. Szárazföldi forrásokból származik. A víz fogyasztása
érdekében a vizet fizikai, kémiai és biológiai úton kell kezelni ahhoz, hogy a szuszpenzióban levő szilárd
részecskéket, valamint az egészségre káros anyagokat eltávolítsák, és a baktériumokat elpusztítsák.
Csoportos kísérleti tevékenység

1. Kísérlet - A víz egyes tulajdonságainak megállapítása

Osszátok szét a feladatokat a csapattagok között!
Anyagok: különböző vízminták: csapvíz, kútvíz, folyóvíz, tengervíz, tóvíz.
Eszközök: kémcsövek.
Munka menete: Mindegyik kémcsőben különböző forrásból származó vízminta található. Elemezzétek a
munkaasztalon levő vízmintákat és írjátok le a megfigyeléseket a 3. táblázathoz hasonló táblázatba!
3. táblázat – A vízminták nyilvántartása
Minta száma
Származási hely

Szín

Megjelenés

Szag

Az ívóvíz tulajdonságai
színtelen
szagtalan
átlátszó
kellemes ízű
7÷15o C közötti hőmérsékletű

Mikrobilógiai és biológiai
tulajdonságok– ne tartalmazzon
mikroorganizmusokat
Kémiai tulajdonságok – ne
tartalmazzon mérgező anyagokat

16 . ábra– Az ívóvíz tulajdonságai

Tankönyv a VII. osztály számára
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A laboratóriumban különböző célokra felhasznált vizet desztillációval nyerik, a párlatot desztillált víznek
nevezik.
A desztillált víz tulajdonságai:
• színtelen, szagtalan, ízetlen cseppfolyós anyag;
• 100 oC-on forr, 0 oC-on szilárdul meg;
• sűrűsége, ρ = 1 g/cm3 (4 oC-on);
• nem vezeti az elektromos áramot.
A desztillált vizet kémiai, fizikai és biológiai laboratóriumokban, gyógyszeriparban használják fel.

A víz szerepe a szervezetben
75%
(agy)

90%
(vér)
80%
(víz)
82%
(vese)
75%
(izom)

Víz nélkül nem lehetséges az élet a Földön. A víz az emberi
79% szervezet egyik legfontosabb összetevője. Az élő szervezetek
(szív) 70% és 98% között tartalmaznak vizet. Az emberi szervezet
körülbelül 70% vizet tartalmaz.
Az emberi test szervei különböző mennyiségű vizet
foglalnak magukban. A vér az emberi test tömegének
80%
átlagosan 7%-kát teszi ki.
(tüdő)
A. Elemezd a 17. ábrát és számítsd ki a testedben keringő
vérben található víz térfogatát! Adott a vér sűrűsége: 1 g/mL!
A vizet italok vagy ételek formájában juttatják be a
szervezetbe.
Például: a tej és a gyümölcsök 75-90%, a
22%
(csonntok) zöldségek 65-95%, a hús 60-75%, a gabonafélék 12-17% vizet
tartalmaznak.
17. ábra – Az emberi szervezet víztartalma (%)

Csoportos kísérleti tevékenység

1. Kísérlet - A szervezetekben
eloforduló víz azonosítása
Osszátok szét a feladatokat a csapattagok között!
Anyagok: különféle növényminták: levelek,
sárgarépa, burgonya, uborka, hagyma.
Eszközök: óraüveg, olló, kémcsövek, borszeszégő,
kémcsőfogó.
Munka menete: Aprózzátok fel a növényi
szövetet olló segítségével! Helyezzétek a kémcsőbe a
felaprózott szövetmintát! Melegítsétek a kémcsövet!
Mit figyeltek meg?

Megfigyelések. A kémcső falán, ennek szája felé,
ahol az üveg hidegebb, megfigyelhető …. , az élő
szövetek melegítése során keletkezett vízgőzök ….
eredményeként. A víz tömege az elemzett mintától
függően változik.
A víz az emberi szervezetben alapvető szerepet
tölt be, mivel az élő sejtben lezajló összes fizikaikémiai folyamatot fenntartja.
Az egészség és a jólét az elfogyasztott víz
mennyiségétől és minőségétől függ. Az emberi
szervezetnek általában 2 liter vízre van szüksége
naponta.

Tudod-e, hogy …?

• Kemény víznek nevezzük az oldott kalcium és magnézium sókat tartalmazó vizet. A kemény vízben a szappan
nem habzik. A mosószerek vízlágyítókat tartalmaznak.
• Az ásványvíz neve a benne nagy mennyiségben oldott szervetlen anyagoknak köszönhető. Az ásványvizek
értéke kellemes ízűknek és gyógyhatásuknak köszönhető.
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Közeg, amelyben a
szervezetben fellépő
biokémiai folyamatok
lejátszódnak

Serkenti a tápanyagok
emésztését és felszivódását

Hozzájárul a szövetek
kialakulásához és
gyógyulásához

Elősegíti a mérgező
anyagok eltávolítását a
szervezetből

A víz szerepe a szervezetben

Tápanyagokat szállít
a sejtekbe: fehérjék,
aminosavak, vitaminok,
ásványok és szénhidrátok

Biztosítja a szervezet
hőmérsékletének állandó
értéken tartását
18. ábra – A víz szerepe a szervezetben

Következtetések

• A víz a legelterjedtebb anyag a Földön, az élet számára nélkülözhetetlen.
• A víz az a közeg a szervezetben, amelyben az összes biokémiai folyamat végbemegy.
• A fogyasztásra alkalmas ívóvíznek minőségi feltételeknek kell megfelelni: átlátszó, szagtalan, kellemes
ízű, mikroorganizmusoktól és mérgező anyagoktól mentes.

Projekt - Mentsd meg a vizet!

A vízszennyezés a műszaki-ipari fejlődés következtében globális szinten befolyásolja az életminőséget, a
demográfiai robbanással párhuzamosan. A vízszennyező anyagok szilárd, cseppfolyós és gáz halmazállapotúak,
amelyek megváltoztatják a víz jellemzőit, amely ezáltal az egészségre ártalmassá válik.
Vizsgáljátok 5 tanulóból álló csoportokban a településetek vízszennyezését! Mutassátok be kémia órán a
tanulmányotok eredményeit és a következtetéseit!
- Tüntessétek fel az általatok
Mit csináltok?
Hogy csináljátok?

- Készítsetek egy plakátot/ bemutatót tanácsokkal/ a vízszennyezés megelőzésére, csökkentésére és leküzdésére szolgáló intézkedésekkel, amelyet ki
fogtok függeszteni az iskolában.
- Szervezzetek egy tevékenységet/
rendezvényt az iskolában, amelyen
bemutatjátok a megállapításokat/ az
elkészített plakátot.
Miért csináljátok?
- Megvalósítjátok a projektet, hogy
az osztálytársakban tudatosítsátok
a szennyezési folyamat veszélyeit és
azért, hogy ökológiai magatartást
alakítsatok ki az iskolában.
- Tevékenységeket/ intézkedéseket
állapítsatok meg, amelyeket a
mindennapi életben alkalmaztok a
vízszennyezés elkerülése érdekében.
Szükséges anyagok?
- Fehér vagy színes papírlapok,
filctollak, színes ceruzák, ragasztó,
olló, A1 (körülbelül 60 cm · 90 cm)
méretű lap.

Tankönyv a VII. osztály számára

- Hozzatok létre 5 tanulóból álló csapatokat.
Keressetek adatokat az interneten
a vízszennyezésről (a település vizét
szennyező okokról és anyagokról/ a
lakhely közelében levő vízszennyezés
okairól és következményeiről/ a legfontosabb szennyezési forrásokról és
szennyező anyagokról).
- Vizsgálájátok kiszállás során a település körüli vizek szennyező tényezőit
és jegyezzétek le táblázatokba/ feladatlapokba a megfigyeléseket.
- Elemezzétek a kapott adatokat, és
döntsétek el, melyek a vízszennyezés
legfontosabb tényezői és ezek következményei.
- Mutassátok be röviden a növényzet
fejfődésére ható tényezőket és következményeket képeket vagy jellegzetes
rajzokat felhasználva.
- Dolgozzatok ki tanácsokat/ intézkedéseket a víz védelmére; mindegyik tanácsot egy kép kíséretében adjátok elő.

elkészített anyagban a szennyezés
tényezőit, következményeit valamint
ezen hatások leküzdésére vonatkozó
tanácsokat/
intézkedéseket.
Készítsetek egy rajzot/ a projekt
témájával kapcsolatos szuggesztív
vázlatot a flipchart lapon. Adjatok
nevet a csapatnak.
- Csoportosítsátok az információkat
az 5. táblázatban megadott modell
szerint.
Honnan tudjátok, hogy sikerült?
- Elemezzétek a projektet az alábbi
önértékelési kérdőív segítségével.
- Mutassátok be a plakátot a család
tagjainak/ az iskolában felnőtteknek
és társaknak.
- Mutassátok be a projektet
kémia órán az osztálytársaknak
és a tanárnak, és ők elbírálják a
tanácsok/ intézkedések fontosságát és
méltányolják az előadás módját.
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Önértékelési szempontok
4. táblázat – Önértékelési szempontok
Teljesen

Részben

Egyáltalán

A cím/ következmények és intézkedések megfogalmazása.
A rajzok szuggesztívek.
A szövegek gondosan vannak írva.
A nyelvtani és kifejezési szabályok be vannak tartva.
A bemutatott anyag tudományos szempontból pontos.

Javaslatok:
Csoportosítsátok a szennyező okokat/ tényezőket kadmium, nitrátok és nitritek sói, szénhidrogének,
kritériumok alapján. Például:
növényvédő szerek, rovarirtók, gyomírtók, gombaölő
• fizikai szennyezők: atomerőművekben/ szerek;
gyárakban használt víz, rádióaktív hulladékok, stb.;
• biológiai szennyezők: mikroorganizmusok,
• kémiai szennyezők: higany, ólom, cink, élősködők, baktériumok.
5. táblázat – Szennyezés forrásai
A szennyezés hatása a növényzet
Terület
Szennyezés
A szennyezés által érintett terület
fejlődésére

Gyakorlatok és feladatok

1. Az ívóvíz minőségét

komplex fizikai-kémiai, biológiai és
mikrobiológiai vizsgálálatokkal ellenőrzik
folyamatosan speciális laboratóriumokban.
Az elemzések eredményeit minőségelemzési lap lap formájában mutatják
be, amelyben fel van tüntetve a szennyező
anyag tömege egy liter vízben, μg-ban kifejezve (1 μg = 10–6 g) Lásd a 6. táblázatot!

6. táblázat– A természetes vizek minőségelemzési lapja
Szennyező Az észlelt értékek μg/L-ben A megengedett felső határérték
Klór
600
500
Vas
227
200
Alumínium
187
200
Réz
4
100
Ólom
0,5
10
Kadmium
0,1
5
Arzén
1,93
10
Cianidok
1,45
10

Jegyezd le azokat a szennyező anyagokat, amelyek átlépik a megengedett
felső határértéket!
2. A 19. ábrán levő hálóban el vannak rejtve a levegő, a talaj és a víz össztevői.
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1) atmoszféra
2) a víz természetbeli körforgásának fizikai jelensége,
amely során a tengerek és óceánok vizei vízgőzzé alakulnak
3) a természetes vizekben található anyag, a vízi
növényzet bomlásából származik
4) a szervezet méregtelenítését elősegítő folyadék
5) a Föld kérgének felszíni rétege
6) a levegőben legnagyobb mennyiségben előforduló anyag
7) forrás, majd az ezt követő lecsapódás során nyert víz
8) égése során mérgező anyagok keletkeznek
9) az élet számára nélkülözhetetlen gáznemű anyag
10) egyes mérgező anyagok kibocsátása a levegőbe
11) a test egy folyadéka, amely 90% vizet tartalmaz

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
19. ábra–Keresztrejtvény
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Oldatok
A mindennapi életben keverékeket készítünk víz és különféle szilárd, cseppfolyós és gáznemű anyagok
felhasználásával, mint például: cukrot a szörpök előállításához, konyhasót sóoldatok előállításához, ecetet
saláták készítéséhez, citromlevet limonádé készítéséhez, szén-dioxidot szénsavas víz előállításához.

20. ábra – A mindennapi életben előforduló oldatok

Csoportos kísérleti tevékenység

1. Kísérlet - Anyagkeverékek eloállítása

Osszátok szét a feladatokat a csapattagok között!
Anyagok: víz, alkohol, tinta, kálium-permanganát, jód.
Eszközök: 4 Berzelius pohár, spatula, mérőhenger.
Munka menete: Öntsetek három Berzelius pohárba 50 mL vizet.
Tegyetek az első pohárba egy csepp tintát, a másodikba egy káliumpermanganát kristályt, a harmadikba jódkristályt. Öntsetek a negyedik
Berzelius pohárba 10 mL alkoholt. Tegyetek bele egy jódkritályt. Mit
észleltek? Milyen keverékek keletkeznek? Jegyezd le a füzetbe a kísérlet
során észlelt megfigyeléseket!
Megfigyelések. A víz és a tinta, a víz és a kálium-permanganát, az
alkohol és a jód homogén keveréket képeznek. A víz és a jód keveréke
heterogén. A tinta és a kálium-permanganát lassan terjed a vízben.
Ugyanakkor a jód is terjed az alkoholban.

a.

b.

21. ábra – a) víz és tinta;
b) víz és kálium-permanganát

Oldásnak nevezzük azt a jelenséget, melynek során egy szilárd,
cseppfolyós vagy gázhalmazállapotú anyag elkeveredik egy másik
anyag tömegében homogén keverék képződése közben.
Azt mondjuk, hogy a tinta és a kálium-permanganát oldódik vízben,
a jód pedig oldódik alkoholban, homogén keveréket képezve. A jód nem
oldódik vízben, heterogén keverék keletkezik.
Az oldás egy fizikai jelenség, amely során az egyik anyag részecskéi
elkeverednek egy másik anyag részecskéi között.
Oldatnak nevezzük két vagy több anyag homogén keverékét,
amelyet az oldási folyamat eredményeként kapunk.
Egy oldat két összetevőből áll:
• oldószer vagy szolvens – az anyag, amelyben oldanak;
• oldott anyag vagy szolvát – az anyag, amely oldódik az oldószerben.
Tankönyv a VII. osztály számára

a.

b.

22. ábra – a) víz és jód
b) alkohol és jód
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Sóoldatot például úgy kapunk, hogy konyhasót oldunk vízben. Ebben az esetben a víz az oldószer, a só
pedig az oldott anyag.
A mindennapi életben előforduló oldatok esetén (sóoldat, ecet, ívóvíz, szörp) az oldószer a víz. Ezeket
vizes oldatoknak nevezzük.

Megtanultad és alkalmazd!

A. Írd le a füzetbe az alábbi kijelentéseket és egészítsd ki az üres helyeket a megfelelő szavakkal!

• A szörpöt ..... és vízből készítik és ..... használják.
• Az egészségügyi alkohol vizet és etil-alkoholt tartalmaz, ..... használják.
• Szénsavas vizet fogyasztunk, amely ..... és ..... tartalmaz.
• Légzéskor levegőt lélegzünk be, amely össztetételében megtalálható a ..... .
• A gyógyászatban használt fiziológiás oldat egy olyan oldat, amelyben a konyhasó fel van oldva ..... .
• Az ecet az ecetsavnak vízzel képzett oldata, amelyet ..... használnak.
• A jódtinktúrát ..... és etil-alkoholból állítják elő és ..... használják.
B. Jegyezd le a fenti oldatok esetén az oldószert és az oldott anyagot!
Majdnem minden nap készítesz teát. Az ízét a cukor hozzáadásával fokozod. Mi oldódik jobban a vízben:
kockacukor vagy porcukor? Miért használsz kiskanalat a teában levő cukor oldásához? Hideg vagy meleg
teában oldódik könnyebben a cukor? Ezekre a kérdésekre választ kapsz, ha vizsgálod azokat a tényezőket,
amelyek az oldást befolyásolják.
Csoportos kísérleti tevékenység

2. Kísérlet - Az oldást befolyásoló tényezok tanulmányozása
Osszátok szét a feladatokat a csapattagok között!
C. Anyagok: víz, kockacukor, porcukor.
Eszközök: két pohár, spatula.
Munka menete: Két azonos méretű pohárba öntsetek
azonos mennyiségű vizet. Az első pohárba tegyetek egy egész
kockacukrot, a másodikba tegyetek egy spatulányi porcukrot.
Mérjétek a cukor oldásához szükséges időt mindkét esetben!
Mit észleltek? Melyik pohárban oldódik fel hamarabb a cukor?
Jegyezzétek le a füzetbe a kísérlet során észlelt megfigyeléseket!
Megfigyelések: A ..... cukor hamarabb oldódik fel a
vízben, mint a cukor a ...... .
D. Anyagok: víz; porcukor.
Eszközök: két pohár, spatula.
Munka menete: Két azonos méretű pohárba öntsetek
azonos mennyiségű meleg illetve hideg vizet. Tegyetek
mindkét pohárba egy spatulányi porcukrot. Mérjétek a cukor
oldásához szükséges időt mindkét esetben! Mit észleltek?
Melyik pohárban oldódik fel hamarabb a cukor? Jegyezzétek
le a füzetbe a kísérlet során észlelt megfigyeléseket!
Megfigyelések. A porcukor hamarabb oldódik fel .....
vízben, mint ..... vízben.
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23. ábra – Az oldást befolyásoló tényezők – aprózottság

24. ábra – Az oldást befolyásoló tényezők – hőmérséklet
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E. Anyagok: víz; porcukor.

Eszközök: két pohár, spatula, üvegbot.
Munka menete: Két azonos méretű pohárba öntsetek
azonos mennyiségű vizet. Tegyetek mindkét pohárba
egy spatulányi porcukrot. A cukor hozzáadása történjen
egyidőben mindkét pohárban. Az egyik pohár taltalmát
kevergessétek egy üvegbottal. Mit észleltek? Melyik
pohárban oldódik fel hamarabb a cukor? Jegyezzétek le
a füzetbe a kísérlet során észlelt megfigyeléseket!
Megfigyelés. A porcukor ..... oldódik abban a
pohárban, amely tartalmát keverik egy üvegbottal.

25. ábra – Az oldást befolyásoló tényezők – keverés

Az oldást befolyásoló tényezők:
• az oldott anyag aprózottsága;
• hőmérséklet;
• az oldat keverése.

Következtetések
Oldatokat oldási folyamat során kapunk.
Egy oldat két összetevőből áll: oldott anyag (szolvát) és oldószer (szolvens).
Apró részecskékre osztott anyag gyorsabban feloldódik, mint egy nagy szemcseméretű anyag
A hőmérséklet növelése felgyorsítja a szilárd anyagok oldását.
A keverés növeli a részecskék mozgási sebességét és ezek leválását a szilárd anyagból.

Gyakorlatok és feladatok

1. Másold le a füzetbe a 7. táblázatot és töltsd ki az üres részeket a modellhez hasonlóan:

7. táblázat – Ismert oldatok összetevői
Oldat
Fiziológiai oldat
Ecet
Szörp

Oldott anyag

Oldószer

Ecetsav
Szén-dioxid

Víz

Egészségügyi szesz

2. Olvasd figyelemmel az alábbi állításokat Ha úgy gondolod, hogy az állítás igaz, akkor írd a füzetbe az I

betűt, ha pedig hamis a H betűt!
100 g vízben legtöbb 36 g sót lehet oldani 20o C-on. Mária és Vlad sóoldatot készítenek külön-külön, 20o C
hőmérsékletű desztillált vizet használnak. Mária 5 g finom sót old fel 100 g vízben és erőteljesen keveri. Vlad
25 g durva sót old fel 100 g vízben keverés nélkül.
1. A szolvát a víz, a só pedig a szolvens. I/ H
2. Mária töményebb sóoldatot készített mint Vlad. I/ H
3. Mária még fel tud oldani 31 g sót az oldatban. I/ H
4. A Vlad által előállított oldat sósabb mint a Mária oldata. I/ H
5. Mária rövidebb idő alatt készíti el a sóoldatot mint Vlad. I/ H
Tankönyv a VII. osztály számára
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Oldatok töménysége
Az oldatok tulajdonságait az oldott anyag tömege befolyásolja.
A. Olvasd figyelmesen az alábbi szöveget:
Mária és Vlad gyümölcsteát isznak naponta. A két osztálytárs az iskolában megbeszéli, hogyan készítik el
a teát, milyen ízeket kedvelnek, mennyire legyen édes a tea.
– Kevés cukorral szeretem a teát, úgy jobban érzem az ízét - mondja Mária. Egy csésze teába egy kanál cukrot
teszek.
– Én az édes teát kedvelem - mondja Vlad. Egy csésze teába három kanál cukrot teszek.
Miért édesebb a Vlad teája, mint a Mária teája? Gondoljátok, hogy Vlad bármilyen mennyiségű cukrot fel
tud oldani a teába?
Egy adott tömegű oldószerben különböző tömegű oldott anyagot lehet feloldani. Az oldószerben oldott
szolvát tömege nem végtelen, hanem függ az oldott anyagtól és az oldat hőmérsékletétől.
A töménység (koncentráció) kifejezi egy adott mennyiségű oldatban levő oldott anyag mennyiségét.
Töménységük alapján az oldatok lehetnek:
• híg oldatok – kis mennyiségű oldott anyagot tartalmaznak (Mária teája);
• tömény oldatok – nagy mennyiségű oldott anyagot tartalmaznak (Vlad teája).
Az oldatokat lehet osztályozni annak függvényében is, hogy egy adott mennyiségű oldószerben milyen
tömegű oldott anyag oldható maximálisan egy adott hőmérsékleten:
• telített oldat – egy adott hőmérsékleten maximális mennyiségű oldott anyagot tartalmaz;
• telítetlen oldat – a telítődésig újabb mennyiséget képes oldani (a két gyerek teája).
Egy oldat töménysége kifejezhető különböző módon. A tömegszázalékban kifejezett koncentrációról
tanultok a továbbiakban.
A tömegszázalékos koncentráció kifejezi 100 g oldatban levő oldott anyag tömegét.
A tömegszázalékos koncentrációt az alábbi összefüggés segítségével számoljuk ki:
c = tömegszázalékos koncentráció
mf = oldott anyag tömege
mf
c=
mo = oldat tömege
⋅100
mo
mo = mf + mvíz

Megoldott feladatok

I. Vlad és édesapja savanyúságot tesznek el ősszel. Vlad 200 g sót old fel 4800 g vízben a sóoldat készítésekor.

Vlad kiszámítja az előállított sóoldat tömegszázalékos koncentrációját:
1. Meghatározza a kapott oldat tömegét az alábbi összefüggéssel:
mo = mf + mvíz → mo = 200 g + 4800 g = 5000 g
2. Kiszámítja az oldat tömegszázalékos koncentrációját az összefüggés segítségével:
m
200 g
c=
c = f ⋅100
⋅ 100 = 4%
5000 g
mo

II. Mária nagymamájának egy másik receptje van a savanyúság eltevésére. Ő 8000 g sóoldatot készít, amelynek
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töménysége 5,3%.
Mária kiszámítja a só és a víz tömegét, amelyet a nagymamája felhasznált a sóoldat készítésénél:
1. Meghatározza a szükséges só tömegét az alábbi összefüggéssel:
c ⋅ ms
m
5,3 ⋅ 8000 g
mf =
		 mf =
= 424 g só
c = f ⋅100
100 g
100
mo
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2. Kiszámítja a nagymamája által használt víz tömegét az alábbi kifejezéssel:
mo = mf + mvíz → mvíz = mo – mf → mvíz = 8000 g – 424 g = 7576 g

III. A két osztálytárs megbeszéli az iskolában, hogyan tették el a savanyúságokat télire. Elhatározzák,

hogy kiszámítják annak az oldatnak a tömegszázalékos koncentrációját, amelyet a Vlad és Mária nagymamája
által készített sóoldatok keverésével kapnak.
1. Lejegyzik a feladat adatait:
Vlad sóoldata:
Mária nagymamájának sóoldata:
mo2 = 8000 g
mo1 = 5000 g
mf2 = 424 g
mf1 = 200 g
2. Kiszámítják a keverés során kapott oldat tömegét:
mo végső = mo1 + mo2 → mo végső = 5000 g + 8000 g = 13000 g
3. Kiszámítják a végső oldatban levő só tömegét:
mf végső = mf1 + mf2 → mf végső = 200 g + 424 g = 624 g
4. Kiszámítják a végső oldat tömegszázalékos koncentrációját a tanult összefüggéssel:
mm fvégs
624 g
õ
⋅ 100 = 4,8%
cvégső =
cvégső = f végső
⋅100⋅100 		
13000 g
moo
m
õ
végs
végső

Csoportos kísérleti tevékenység

3. Kísérlet: Oldatok készítése laboratóriumban

Osszátok szét a feladatokat a csapattagok között!
Végezzétek el a 46. oldalon ajánlott kísérleteket!
Az oldatok koncentrációja sokféle módon megváltoztatható.

Az oldatokat töményebbé tehetjük:
Az oldatokat hígíthatjuk:
- az oldószer egy részének eltávolításával;
- oldószer hozzáadásával;
- oldott anyag hozzáadásával;
- ugyanolyan anyag hígabb
- ugyanolyan anyag töményebb oldatának a
hozzáadásával.
hozzáadásával.

oldatának

a

Következtetések
• A százalékos koncentráció kifejezi 100 g oldatban levő oldott anyag tömegét és kiszámítható az alábbi

kifejezéssel:

c=

mf

mo

⋅100

Gyakorlatok és feladatok

1.

A gyógyászatban használt injekciós oldatokat fiziológiai oldatból állítják elő. A fiziológiai oldat
konyhasóból és desztillált vízből előállított oldat, amelynek tömegszázalékos koncentrációja 0,9%. Egy beteg
10 g fiziológiai oldatot kap injekciózáskor.
a) Számítsd ki a beteg szervezetébe bevitt só tömegét!
b) Számítsd ki 22,5 g sóból előállítható fiziológiai oldat tömegét!
2. Sok tisztítószer citromsót vagy citromsavat tartalmaz. A citromsót fel lehet használni a zuhanyzóra,
kagylóra, toalettre lerakódott mészkő eltávolítására. 180 g vízben citromsót oldanak fel, 200 g (A) oldatot
kapnak. Az (A) oldatba 10 g citromsót tesznek, a (B) oldat keletkezik.
a) Számítsd ki az (A) oldat tömegszázalékos koncentrációját!
b) Határozd meg a (B) oldat tömegszázalékos koncentrációját!

Tankönyv a VII. osztály számára
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Kísérleti
tevékenység
A.
EGY SÓOLDAT
KÉSZÍTÉSE

- desztillált víz;
- az A kísérlet
során előállított
oldat;
- pipetta.

- töltsetek mérőhengerbe 50 - a kapott oldat tömege
mL desztillált vizet;
..... , mint a kezdeti oldat
- töltsétek az A kísérlet során tömege;
előállított oldatba a desztillált - ugyanolyan tömegű
vizet és keverjétek meg.
só (2 g) van feloldva
..... mennyiségű
oldószerben;
- .... oldatot kaptunk
mint a kezdeti oldat.

Anyagok és
Gyakorlati
A munka menete
eszközök
megfigyelések
- a só .... vízben és egy
- Desztillált víz;
- mérjetek ki 2 g konyhasót
mérleggel;
színtelen .... keletkezik
- konyhasó;
- töltsetek a mérőhengerbe 48
- mérőhenger;
- 250 mL-es
mL desztillált vizet;
Berzelius pohár;
- tegyétek a konyhasót
- mérleg;
Berzelius pohárba;
- óraüveg;
- mossátok a Berzelius
- üvegbot;
pohár fölött az óraüveget
- vegyszeres kanál. a mérőhengerben levő
desztillált vízzel;
- keverjétek, hogy a teljes
anyagmennyiség feloldódjon

OLDATOK KÉSZÍTÉSE LABORATÓRIUMBAN

B. AZ
EREDETINÉL
HÍGABB OLDAT
KÉSZÍTÉSE

- desztillált víz;
- az A kísérlet
során előállított
oldat;
- óraüveg;
- üvegbot.

C.
AZ EREDETINÉL
TÖMÉNYEBB
OLDAT
KÉSZÍTÉSE

- készítsetek egy új oldatot az - a hozzáadott só ....
és egy színtelen ....
A kísérlet lépései szerint;
- mérjetek ki 2 g konyhasót és keletkezik, amely
tegyétek az elkészített oldatba; .... sót tartalmaz, mint a
kezdeti oldat;
- keverjétek a keletkezett
oldatot az anyag teljes
- ugyanolyan tömegű
feloldódásáig.
oldószer .... tömegű
oldott anyagot old;
– .... oldatot kaptunk
mint a kezdeti oldat.

Következtetések

- számítsátok ki a kapott oldat
tömegszázalékos koncentrációját:
mf1 = ..... g konyhasó
mvíz = ρvíz·Vvíz
mvíz = 1 g/mL · 48 mL
mvíz = ..... g

mo

mf

⋅100

mo1 = mf1 + mvíz
mo1 = ..... g

c=

c1 = .....%

mf

⋅100

- számítsátok ki a kapott oldat
tömegszázalékos koncentrációját:
mf2 = ..... g konyhasó
mo2 = mo1 + 50 g = ..... g

c=

mo
c2 = .....
c2 = ..... % c1 = ..... %
- mivel c2 < c1, a számítások
bizonyítják, hogy a 2. oldat
..... , mint az 1. oldat.

Jelentősége

- különböző kísérleti és men�nyiségi meghatározásokhoz
szükséges ismert
töménységű oldatok készítése

- híg oldatok
készítése
töményebb
oldatból;
- kémiai
reakciókhoz
szükséges híg
oldatok készítése

- tömény
- számítsátok ki a kapott oldat
oldatok
tömegszázalékos koncentrációját:
mf3 = ..... g + ..... g = .... g konyhasó. készítése.
m = ..... g + ..... g = ..... g
o3
c3 = .....
c3 = ..... %
c1 = ..... %
- mivel c1 < c3, a számítások
bizonyítják, hogy a 3. oldat
..... , mint az 1. oldat
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Ismeretellenorzo teszt
I. Olvasd el az alábbi kijelentéseket. Ha úgy ítéled meg, hogy az állítás igaz, akkor karikázd be az I betűt,

ha hamis a H betűt.
1. Az üzemanyagok égése szén-oxidokat és szénporokat eredményez, amelyek szennyezik a levegőt. I / H
2. A víz állandó értéken tartja a test hőmérsékletét azáltal, hogy az élő sejtben lezajló összes folyamatokat
fenntartja. I / H
3. A természetes vizek szervetlen, szerves és gáznemű anyagokat tartalmazó keverékek. I / H
4. A tömény oldat kis mennyiségű oldott anyagot tartalmaz nagy mennyiségű oldószerben. I / H
5. A vízi állatok a vízben oldott oxigént lélegzik be. I / H

10 pont

II. Jegyezd le a feladat minden egyes kérdése esetén a helyes válasznak megfelelő betűt! Minden kérdésnek

csak egy helyes válasz felel meg.
1. Vízben oldódik a keverék mindkét összetevője:
a) só és kréta;
b) cukor és kén;
c) só és cukor.
2. A talaj szilárd fázisa tartalmaz:
a) levegőt és szén-dioxidot;
b) ásványi anyagokat és humuszt; c) oldott ásványi sókat és gázokat.
3. Az ívóvíz tulajdonsága:
a) színtelen, szagtalan; b) kis mennyiségben tartalmaz mérgező anyagokat; c) kis mennyiségben tartalmaz
mikroorganizmusokat.
4. A légkör összetételében nagyobb mennyiségben található:
a) nitrogén;		
b) oxigén;		
c) szén-dioxid.
5. A környezetet károsító anyagok légkörbe történő kibocsátás jelenségének neve:
a) szennyezés;
b) égés;
c) fotoszintézis.

10 pont

III. Mária és Vlad cukorból és vízből készít négy oldatot a laboratóriumban. Határozd meg az időt

stopperórával, amely alatt a cukor feloldódik a vízben és jegyezd le a megfigyeléseket a 8. táblázatba!
8. táblázat – A cukor vízben való oldásának időtartamai különböző körülmények között
Sorszám Oldószer
Oldott anyag Szemcseméret
Keverés
1.
200 mL víz
4 g cukor
finom por
nem
2.
200 mL víz
4 g cukor
kristály
nem
3.
200 mL víz
4 g cukor
finom por
igen
4.
200 mL víz
4 g cukor
kristály
igen

Hőm. (0C)
25 oC
25 oC
50 oC
50 oC

Rangsorold a t1, t2, t3, t4 időtartamokat növekvő sorrendbe és indokold meg a javasolt sorrendet!

Idő (s)
t1
t2
t3
t4
20 pont

IV. A közel 200 éve felfedezett bordói lé az egyik legnépszerűbb oldat a növényi kártevők írtására, kékkőből

készítik, amely réz-szulfátot tartalmaz. Egy szőlőtermelő 1500 g, 1% tömegszázalékos koncentrációjú (A) oldatot
készít a szőlő permetezéséhez. Ebből az oldatból elpárolog 300 g víz, egy (B) oldat keletkezik. Határozd meg:
a) a (B) oldat hígabbá vagy töményebbé vált mint az (A) oldat;
20 pont
b) az (A) oldat elkészítéséhez szükséges réz-szulfát tömegét.
V. Mária és Vlad a laboratóriumban összekever egy 15% tömegszázalékos koncentrációjú (I) sósav oldatot
egy 35% tömegszázalékos koncentrációjú (II) sósav oldattal. 200 mL, 20% tömegszázalékos koncentrációjú és
1,1 g/cm3 sűrűségű oldatot kapnak. Számítsd ki az (I) és (II) oldatok tömegeit!

30 pont
Hivatalból 10 pont jár.

Tankönyv a VII. osztály számára
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Gyakorlás és fejlesztés
I. Írd le az alábbi kijelentéseket, válaszd ki a megfelelő szavakat úgy, hogy ezek helyesek legyenek!

A levegő egy homogén/ heterogén keverék, amely 21% nitrogént/ oxigént tartalmaz, térfogatszázalékban
kifejezve. A levegőben levő oxigén oldódik/ nem oldódik vízben, ezzel magyarázható a víz alatti élet. Fotoszintézis
során a növények szén-dioxidot bocsátanak ki/ fogyasztanak és oxigént bocsátanak ki/ fogyasztanak. A
rovarírtó szerek/ vulkáni kigőzölgések a légszennyezés természetes forrásai. A talaj megkönnyíti/ kiküszöböli a
növények gyökereinek oxigénnel és részben szén-dioxiddal történő ellátását valamint a mikroorganizmusok
nitrogén ellátását. A természetes víz a környezetével lép kölcsönhatásba és megtalálható/ nem található meg
tiszta állapotban. A természetes vizet speciális kezeléseknek vetik alá a fogyasztás érdekében, azért, hogy a
bennük levő vegyi anyagokat és mikroorganizmusokat eltávolítsák, így kapják a desztillált vizet/ ívóvizet.
II. A víz fontos a növények számára. Víz hiányában a virág elhervad és elpusztul.
Másold le a füzetbe a virágokat és egészítsd ki a szirmokat a desztillált illetve az ívóvíz tulajdonságaival.
Milyen vízzel öntözöd meg a virágot? Indokold válaszod.

ívóvíz

vezeti az
elektromos
áramot

desztillált
víz

III. Az ezüsttárgyak, függetlenül attól, hogy ékszerek, evőeszközök vagy pénzérmék, idővel oxidálódnak,

barnává vagy akár feketévé válnak. A legegyszerűbb módja az ezüsttárgyak tisztításárnak az, hogy alufóliával
bélelt edénybe helyezik és vizes szódabikarbónás oldatot töltenek rá.
Számítsd ki 500 g, 10% tömegszázalékos koncentrációjú szódabikarbónás oldat készítéséhez szükséges
anyagok tömegét!
IV. A papírt 98-ban találták fel, de a gyártás folyamatát titokban tartották egészen a VIII. századig. A
papíriparban a fa szennyeződéseit marószóda oldattal távolítják el, így fel tudják használni papírgyártásra.
Ahhoz, hogy a papírgyártáshoz szükséges 18% tömegszázalékos koncentrációjú marószóda oldatot
készítsenek, 500 mL, 20% tömegszázalékos, 1,2 g/cm3 sűrűségű marószóda oldatot töltenek egy edénybe,
amelyre x gramm 15% tömegszázalékos koncentrációjú marószóda oldatot öntenek. Határozd meg az x
értékét!
A gyakorlatok és feladatok válaszai megtalálhatók a digitális tankönyvben
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Az atom. Az elemek periódusos rendszere
Atom. Kémiai elem. Vegyjel

Egység

3

Mibol állnak az anyagok?

Ez a kérdés évekkel ezelőtt felmerült az emberek gondolataiban.

Az elemi részecskék
felfedezése és az
atommodell felépítése
(XIX. század vége –
XX. század eleje)

Démokritosz,
Leukipposz tanítványa
azt állította, hogy „a
valóságban csak atomok
vannak és az üres tér“.
Leukipposz görög
filozófus szerint az
Univerzum atomokból
áll, ezek a legkisebb
részecskék, amelyre az
anyag bontható (görög
nyelven atomos –
oszthatatlan).

1. ábra – Az atom rövid története

John Dalton angol
kémikust és fizikust a
modern atomelmélet
atyjának tekintették,
az anyag összetételével
kapcsolatos kísérletek
megfigyeléseit az atom
segítségével magyarázta
(1808).

Svájci tudósok
alagúthatású
mikroszkópot
fejlesztettek ki, amely
„láthatóvá“ tette az
atomot első alkalommal
(1986).
A képen aranyatomok
láthatók.

Ma pontosan tudjuk, hogy az anyagok egy vagy több típusú atomokból állnak.
Az atom az egyszerű anyag legkisebb részecskéje, amely őrzi ennek sajátosságait.

Mennyire kicsi az atom?

Sárgarézből (réz és cink ötvözete) készült 50 banis pénzérmében 5,74 · 1022 atom van (így is leírható
57.400.000.000.000.000.000.000 atom). 57 400 milliárd milliárd atom vagyis 7 500 000 000 000-szor több az
atomok száma, mint a Földön élő emberek száma.

Tankönyv a VII. osztály számára
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Milyen tulajdonságokkal rendelkeznek az atomok alkotóelemei?
Atommag
- pozítiv elektromos töltéshordozó;
- az atom tömegének legnagyobb részét
foglalja magában, nagyon sűrű.
Proton - pozítiv töltéssel
rendelkező részecske.
Neutron - elektromos
szempontból semleges.

2. ábra – Az atom – elemi részecskék

Elektron - negatív töltéssel rendelkező
részecske;
- tömege elhanyagolható, nullának
tekinthető.

A.

Figyeld meg a 2. ábrát,
amely bemutatja az atom
szerkezetét és alkotóelemeinek
sajátosságait!
A protonok, neutronok és
elektronok elemi részecskék.
A protonokat és neutronokat
nukleonoknak is nevezzük, az
atommagot alkotják az atom
középpontjában, az elektronok az
atommag körül keringenek.

Milyen jellemzoi vannak az atomot alkotó szubatomi részecskéknek?
1

n

0

p+
n0

p+

n0
p+

p+

Proton +1 p vagy p+
m = 1,6726 ∙ 10–27 kg, töltés = +1,602 ∙ 10–19 C
Relatív tömege* = 1,007277 a.t.e.
Relatív elektromos töltése** = +1
Neutron 01n vagy n0
m = 1,6749∙ 10–27 kg, töltés = 0
Relatív tömege* = 1,008665 a.t.e.
Relatív elektromos töltése ** = 0
0

e-

Elektron -1 e vagy e–
m = 9,1093 ∙ 10–31 kg, töltés = –1,602 ∙ 10–19 C
Relatív tömege * = 0,000548 a.t.e.
Relatív elektromos töltése ** = –1

3. ábra – A proton, neutron és elektron elemi részecskék jellemzői
* A részecskék kis mérete miatt a tudósok egy új mértékegységet használnak, amelyet atomi tömegegységnek (a.t.e.) neveztek el.
A relatív tömeget atomi tömegegységekben fejezzük ki, a.t.e., úgy, hogy a valós tömeget elosztjuk 1,660 540 210 ∙ 10–27 kg-mal.
** A relatív elektromos töltést úgy számítjuk ki, hogy az elektromos töltést elosztjuk 1,602∙ 10–19 C-bal.

Megfigyelted és alkalmazd!

B. Elemezd és hasonlítsd össze az elemi részecskék tömegét és elektromos töltését. Milyen következtetéseket

vonsz le?
Megfigyelések. A proton pozitív elektromos töltéssel, az elektron negatív elektromos töltéssel, a neutron
nulla elektromos töltéssel (semleges) rendelkezik. A proton tömege megközelítőleg egyenlő a neutron tömegével,
az elektron tömege pedig sokkal kisebb (körülbelül 1830-szor kisebb, mint a másik két részecske tömege).
Az atom tömege az atommagban tömörül, mivel a nukleonok tömege sokkal nagyobb, mint az elektronok
tömege.
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Tudod-e, hogy...?

• az atommag és az atom méreteinek
összehasonlításakor képzeljük el, hogy az atommag
egy fotballabda, az atom pedig a stadion.
• az alagúthatású mikroszkóp segítségével
„láthatók“ az atomok. Az atomok mérete 0,1 nm
nagységrendű. Az emberi szem legfeljebb a 10
μm méretű tárgyakat látja (hajszálvastagságnak
megfelelőt).

4. ábra – Az alagúthatású mikroszkóppal „látott“ hidrogénatomok.

Az atomok változó számú részecskéket tartalmaznak. Egy atom azonosítása az atommagjában található
protonok száma alapján történik.
C. Milyen adatok láthatók az 5. ábrán? Hány neutront és protont tartalmaz összesen az atom? Hasonlítsd
össze a szubatomi részecskék számát! Mit figyelsz meg?
Proton: 5
Neutron: 6
Elektron: 5

ee

-

p+

p+
n n0 +
p
0

ee-

e-

5. ábra – Egy atomban található részecskék

Egy X atom jelölése:

A
ZX

A - tömegszám
Z - rendszám
- Protonok száma: Z
- Neutronok száma: N = A – Z
- Elektronok száma = protonok száma = Z

6. ábra – Az atom jelölése

Egy atommagban levő protonok száma a rendszám és Z-vel jelöljük.
Egy atommag elektromos töltése pozitív és egyenlő a Z értékével. Egy atomban a protonok száma
megegyezik az elektronok számával. Ezért az atom elektromos szempontból semleges.
Az atommagban levő protonok és neutronok számának összege a tömegszám, jele A.
A Z rendszám és az A tömegszám minden atomra jellemző mennyiségek, ezek értékei természetes
számok.

Megtanultad és alkalmazd!

D.

Jegyezd le a tömegszámot és a
rendszámot az 5. ábrán látható atom esetében!
Az azonos Z rendszámmal rendelkező
atomfajták kémiai elemet képeznek.
118 kémiai elemet fedeztek fel a mai napig,
amelyből 94 természetes és 24 mesterséges.
Az elemek a természetben különböző
arányban vannak jelen, nagyon kevés fordul
elő elemi állapotban (nem vegyült alakban).
Az elemek többsége vegyülnek egymással,
vagyis összetett anyagok formájában
találhatók meg.
Tankönyv a VII. osztály számára

Tudod-e, hogy...?

• a 118 kémiai elem neve latin, görög illetve német eredetű
névből vagy az őket felfedező kémikusok és fizikusok
illetve egyes helységek, országok, kontinensek nevéből
származik.
• a kémiai elemek vegyjelének és az
anyagok vegyi képletének jelenlegi
írásrendszerét a XIX. század elején
Jöns Jacob Berzelius (1779–1848)
svéd kémikus kezdeményezte. Jöns
Jacob Berzeliust, John Daltont és
Antoine Lavoisiert a modern kémiai
alapítóinak tekintik.

7. ábra – Jöns Jacob Berzelius (1779–1848)
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Minden kémiai elemnek van vegyjele, amely egy betűből (például C, szén) vagy két betűből áll
(például Li, lítium). Általában a két betűből álló vegyjel esetén az első betű a nevének első betűje,
amelyet a második betű követ (lásd az 1. táblázatot). Példa: Bróm→ Br
1. táblázat – Néhány kémiai elem vegyjele

A kémiai
elem
vegyjele
Ag
Al
Ar
As
Au
B
Be
Br
C
Ca
Cl
Cu
F
Fe
H
He
Hg
I
K
Li
Mg
N
Na
Ne
Ni
O
P
Pb
S
Zn

Neve
Ezüst
Alumínium
Argon
Arzén
Arany
Bór
Berillium
Bróm
Szén
Kalcium
Klór
Réz
Fluor
Vas
Hidrogén
Hélium
Higany
Jód
Kálium
Lítium
Magnézium
Nitrogén
Nátrium
Neon
Nikkel
Oxigén
Foszfor
Ólom
Kén
Cink

Tudod-e hogy...?

Etimológia (nevének
eredete)
argentum (latin)
alumen (latin)
argon (görög)
arsenikos (görög)
aurum (latin)
borax
beril
bromos (görög)
carbo (latin)
calx (latin)
chloros (görög)
cuprum (latin)
fluor (latin)
ferrum (latin)
hydrogenes (görög)
helios (görög)
hydrargyrum (latin)
ioeides (görög)
kalium (latin)
lithos (görög)
magnesia (görög)
nitron (görög)
natrium (latin)
neos (görög)
kupfernickel (görög)
oxys (görög)
phos + phoros (görög)
plumbum (latin)
sulfur (latin)
zink (német)

• az ókorban 7 fémet: Au, Ag, Cu, Fe, Pb,
Sn, Hg és két nemfémet: S, C ismertek.
• a réz a legelőször használt fém a
kézművestárgyak
készítésénél?
A
törökországi Anatóliában rézből készült
gyöngysort találtak, Krisztus előtt 6000-es
évekből származik.
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Nevének jelentése
ezüstös
timsó
lusta
auripigment (egy ásvány)
fényes hajnalok
bórsavból és szódából fedezték fel
kékeszöld pát
rossz szagú
szén
hegyikristály
sárgászöld
Ciprusból származó
folyás
rozsda
vizet képző
nap
élő ezüst
lila
égett hamu
kő
fehér föld
kálium-nitrát képző
szóda
új
rézhez hasonló érc
savképző
fényhordozó
nyújtható
sárga
fehér

Rendsz
ám, Z
47
13
18
33
79
5
4
35
6
20
17
29
9
26
1
2
80
53
19
3
12
7
11
10
28
8
15
82
16
30

Megtanultad és alkalmazd!

Páros tevékenység
Oszd meg a feladatot egy osztálytársaddal.
E. Mária és Vlad úgy gondolták, hogy könnyebben meg
tudják jegyezni a kémiai elemek vegyjelét, ha a 2. táblázathoz
hasonló módon 4 oszlopba csoportosítják őket. Segíts
Máriának és Vladnak, hogy a kémiai elemek vegyjeleit
csoportosítsák a minta szerint!

KÉMIA
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2. táblázat – A kémiai elemek csoportosítása

Kémiai elem, amely
vegyjele nevének első
betűje
H
hidrogén

Kémiai elem, amely
vegyjele nevének első és
második betűje
Ar
argon

Kémiai elem, amely vegyjele
nevének első és másodiktól
eltérő betűje
Mg
magnézium

Kémiai elem, amely vegyjele
a magyar névvel nem
megegyező névből származik
P
foszfor

Csoportos tevékenység
Osszátok szét a feladatot a csoporttagok között!
F. Vágjatok ki 30 lapot (5 cm × 8 cm)! Írjátok rá mindegyik lapra az 1. táblázatban található kémiai
elem egy-egy vegyjelét!
Két tanuló vezeti a játékot. A többi tanuló két csapatot alakít ki (A és B). Az egyik játékvezető egy lapot
emel a levegőbe, például 82Pb és megnevez egy társat az A csapatból, hogy mondja az elem nevét. Az A
csapat 1 pontot kap, ha a társuk jól válaszol. A másik játékvezető a pontozást a táblára írja. Ha az A csapat
tagja nem tudja az elem nevét, a játékvezető a B csapatból jelöl ki egy társat és ha ez sem tudja, akkor a
két játékvezető megmondja a helyes választ. Miután elfogy mind a 30 lap, összeszámolják a pontokat és
kihirdetik a győztes csapatot.

Következtetések

Az atom protonokból és neutronokból alkotott atommagból (középpont) és az atommag körül keringő
elektronokból áll.
A proton tömege megközelítőleg egyenlő a neutron tömegével, az elektron tömege sokkal kisebb
(elhanyagolható). Az atom tömege az atommagban tömörül.
Egy atomra jellemző a Z rendszám és az A tömegszám. Azok az atomok, amelyek ugyanazzal a Z
rendszámmal rendelkeznek, kémiai elemet alkotnak.

Gyakorlatok és feladatok

1. A 8. ábrán levő négyzethálóba 14 kémiai elem

vegyjele van elrejtve vízszintesen és függőlegesen.
Írd le a kémiai elemek vegyjelét, miután
azonosítottad őket!
2. Egészítsd ki a füzetben a 3. táblázatot a
mintának megfelelően:

19
9
56
26

F

H
E
L
I
U
Z
A
I

L
O
C
O
R
O
O
N

I
F
U
D
O
T
X
C

T
O
P
E
N
S
I
B

8. ábra – Rejtvény

3. táblázat – Néhány kémiai elem jellemzői

Az atom
vegyjele

E
B
O
R
A
A
R
Z

I
U
R
P
E
U
G
A

U
I
U
E
O
L
E
R

C
L
O
R
N
F
N
I

M
A
G
N
E
Z
I
U

Z
rendszám

A
tömegszám

Protonok száma

Neutronok
száma

Elektronok
száma

fluor

9

19

9

10

9

bróm

35

Neve

Fe

27
13

Al

31

P

magnézium
nátrium
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Izotópok. Relatív atomtömeg. Atommól
Azonosak a kémiai elemet alkotó atomok?
1912-ben Joseph Thomson angol fizikus felhívta a figyelmet olyan atomok létezésére, amelyek tömegszáma:
20 illetve 22 annak ellenére, hogy ugyanaz a rendszámuk, Z = 10.

Megtanultad és alkalmazd!

A. Írd le a két atomfajta kémiai jelölését a neon vegyjelét felhasználva! Állapítsd meg mindegyik típusú

atom esetén az elemi részecskék számát és mutass rá, hogy miben különböznek egymástól!
A két neon atomfajtának ugyanannyi protonja és elektronja van, és különböző számú neutronja. Ezeket az
atomokat izotópoknak nevezzük.
Az izotópok azonos Z rendszámmal és különböző A tömegszámmal rendelkező atomfajták, mivel eltérő
számú neutront tartalmaznak az atommagokban.
Az izotóp szó görög eredetű – isos (ugyanaz) és topos (hely) – ezek az atomfajták ugyanazt a kémiai
elemet képezik és ugyanazt a helyet foglalják el a periódusos rendszerben.
A természetes állapotú elemek többsége kettő vagy több izotóp keverékéből áll.

Példa:

prócium

deutérium

trícium

A hidrogénnek 3 izotópja
van: könnyű hidrogén (prócium),
nehéz hidrogén (deutérium) és
szupernehéz hidrogén (trícium).

9. ábra – A hidrogén izotópjai

Tudod-e, hogy...?

•
a
hidrogénelem
az
univerzum fő alkotórésze,
tömegének 75%-át teszi ki.
• a hidrogén a csillagok
összetételében a fő alkotóelem.

Megtanultad és alkalmazd!

B. Elemezd a hidrogén 3 izotópjára vonatkozó 9. ábrát! Ábrázold a

három hidrogén izotópot, használd a tanult vegyjeleket, a rendszámot
és a tömegszámot! Az egyszerűség kedvéért használhatod a hidrogén
izotópjainak jeleit, H, D és T.

Szeretnék többet tudni!

A hidrogén első két izotópja, a prócium és a deutérium stabil és megtalálhatók a természetben, a
tríciumot mesterségesen állították elő. A hidrogén izotópjainak különleges alkalmazásai vannak: a néhézvíz
összetételében jelenlevő deutériumot a nukleáris maghasadásnál használják, a tríciumot az atomerőművekben
állítják elő és a hidrogénbombák vagy foszforeszkáló festékek gyártásánál használják.
A 92 ismert természetes kémiai elem közül 69 izotópok keveréke, a többi pedig monoizotópos elem. A
monoizotópos elem csak egy fajta atomból áll, ilyen a berillium, az alumínium, a foszfor és a nátrium.
A 83-nál nagyobb rendszámmal rendelkező elemek összes izotópjai, amelyek a bizmut (Bi) után foglalnak
helyet a periódusos rendszerben, radioaktívak. A radioaktív izotópok spontán módon stabil atomokká
alakulnak át (szétesnek), energia szabadul fel. Körülbelül 280 stabil (nem radioaktív) izotóp ismert.
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Relatív atomtömeg

Egy atom tömege sokkal kisebb, mint a kilogramm, a Nemzetközi
Mértékrendszerben (S.I.) használt mértékegység. Emiatt az atomok
tömegét az atomi tömegegység többszöröseként fejezzük ki. A
Nemzetközi Mértékrendszerben az atomi tömegegység (jele a.t.e.)
egyenlő a 126 C szénizotópból egy atom tömegének egytizenketted
részével.
1 a.t.e = 1,66 ∙ 10–27 kg
A relatív atomtömeg az a szám, amely megmutatja, hogy egy atom
tömege hányszor nagyobb, mint az atomi tömegegység.

10. ábra – A tizenketted rész ábrázolása
az egészhez viszonyítva

Az elemek atomtömege, a.t.e.-ben kifejezve, általában egész számokhoz közeli értékek. Például a
hidrogénatom tömege 1,00797 a.t.e., a kénatom tömege 32,066 a.t.e., míg a magnéziumatom tömege 24,305
a.t.e. Egy kémiai elem atomtömegének értéke függ az izotópok (A1, A2, ... An) relatív atomtömegétől és ezek
gyakoriságától. Az izotópok gyakoriságát tömegszázalékban fejezzük ki (a1%, a2%, ..., an%).
Az átlagos relatív atomtömeget, má, az alábbi matematikai összefüggés segítségével számoljuk ki:
má =

a1
a
... a
... + n ⋅ An
⋅ A + 2 ⋅ A + ...
100 1 100 2
100

A számításokat kerekített atomtömegekkel végezd, a kerekítés a legközelebbi egész számra történik, a klór
kivételével, melynek atomtömege 35,5 a.t.e.

Megoldott feladat

35
37
A klórnak két izotópja fordul elő a természetben: 17
Cl és 17
Cl. Az első izotóp gyakorisága 75,77%, a
másodiké pedig 24,23%. Számítsd ki a klórelemnek az atomtömegét!
Megoldás:
75,77
24,23
mam=a
⋅ 35 +
⋅ 37 = 35, 48 a.t.e.

100

100

Megfigyelés. A klórelem atomtömegének értéke a két izotóp tömegszáma közötti szám, közelebb áll a
gyakrabban előforduló izotóp tömegszámának értékéhez. Például a klór esetén a relatív atomtömeg a 35-höz
közeli szám.
Mivel egy atom tömege rendkívül kicsi, könnyebb az anyag mennyiségét kifejezni egy olyan fizikai
mennyiség segítségével, amely az anyag részecskéinek számával Tudod-e, hogy...?
kapcsolatos.
Egy tű hegyében 100 millió
Fe atom, egy ceruza által leírt
Egy elemben levő mennyiség valamint több azonos vagy különböző
pontban 500 millió szénatom
atomokból felépülő anyagban levő mennyiség kifejezésére a mólt
található.
használjuk.
A mól az az anyagmennyiség, amely ugyanannyi atomot tartalmaz,
mint 12 g 12
6 C izotóp.
Kísérleti úton állapították meg, hogy bármely elem atomjának egy
móljában azonos számú atom található. Ezt a számot, NA, Avogadro számnak nevezték el Amedeo Avogadro
olasz tudós neve után:
NA= 6,022 ∙ 1023 mol–1

Tankönyv a VII. osztály számára
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Példák:

• 1 mol hidrogénatom 6,022 ∙ 1023
atomot tartalmaz.
• 1 mol oxigénatom 6,022 ∙ 1023
atomot tartalmaz.
• 1 g hidrogénatom 1 mol
atomnak felel meg.
• 16 g oxigénatom 1 mol
atomnak felel meg.

Megoldott feladat
Egy vasszeg tömege 1,68 g. Számítsd ki a vasszegben található
vasatomok számát, tudva, hogy a vas atomtömege 56 a.t.e!
Megoldás:
I. Kiszámoljuk molban a vasatomok mennyiségét:
1 mol vasatom.............................................56 g
x mol vasatom.............................................1,68 g
→x=

Portfólió
Csoportos tevékenység
Osszátok szét a feladatot a
csoporttagok között!
Nagyon sok kémiai elem izotópjait
különböző területeken használják
fel: mezőgazdaság, kohászat,
orvostudomány, energiatermelés,
régészet. Válasszatok ki egyet
ezekből az ágakból és 2-3
társatokkal együtt készítsetek egy
portfóliót, amelyből kiderüljön,
hogy
milyen
izotópokat
használnak fel és melyek ezek
jelentősége. Az összegyűjtőtt
ismereteket mutassátok be röviden
az osztályban!

Önértékelés:

• Fontos, érdekes és tudományos
szempontból helyes adatokat
használtál fel (4 pont);
• Érthetően mutattad be és
rendszerezted az adatokat (2 pont);
• A bemutatásnak van bevezetése,
tárgyalása,
befejezése
és
könyvészete (2 pont);
• Az izotópok felhasználását
bemutató képekeket
alkalmaztál (2 pont).

56

1, 68 g ∙ 1 mol
→ x = 0,03 mol vasatom
56 g

II. Kiszámoljuk a szegben levő vasatomok számát:
1 mol vasatom...................................tartalmaz 6,022 ∙ 1023 atomot
0,3 mol vasatom ................................ y
0, 03 mol ∙ 6, 022 ∙1023 atomi
→ y = 1,8066 ∙ 1022 vasatom
y=
1 mol

Következtetések
Az izotópok azonos Z rendszámmal, és különböző A tömegszámmal
rendelkező atomfajták.
Egy atom tömege nagyon kicsi, ezért használják a relatív atomtömeget.
Ez egy szám, amely megmutatja, hogy egy atom tömege hányszor
nagyobb, mint az atomi tömegegység.
A mól egy anyagmennyiség, amely ugyanannyi atomnak felel meg
izotópban.
mint amennyi van12 g 12
6 C
1 mol atom tömege egyenlő az illető elem tömegével, grammban
kifejezve és 6,022 ∙ 1023 atomot tartalmaz.

Gyakorlatok és feladatok

1. Írd a füzetbe a zárójelben levő kifejezések közül azokat, amelyek

helyesen egészítik ki az alábbi kijelentéseket:
a) Az izotópok olyan atomok, amelyek atommagjaiban ugyanannyi
számú ..... található.(proton / neutron)
b) 
Egy elem atomtömege ..... a rendszámmal. (egyenlő / nem
egyenlő)
c) 1 mol kálium és 1 mol nátrium ..... számú atomot tartalmaz.
(azonos / különböző)
64
66
Zn és 30
Zn atomoknak ugyanannyi ..... van. (protonja / neutronja)
d) A 30
e) 0,5 mol cink ..... atomot tartalmaz.
(6,022 ∙ 1023 / 3,011 ∙ 1023)
KÉMIA
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Elektronburok. Elektronkonfiguráció
Az atomban levő elektronok összessége alkotja az elektronburkot. Az
elektronok nagy sebességgel keringenek az atommag körül. Az atommag
elektrosztatikus erőkkel vonzza az elektronokat, az atommag töltése +Z,
az elektronburok töltése –Z. Ezek a vonzóerők annál nagyobbak, minél
kisebbek az ellentétes töltésű részecskék közötti távolságok.
Az elektronok az atommaghoz minél közelebbi helyet hajlamosak
elfoglalni. Ahhoz, hogy az elektronburok szerkezetét leírjuk, hasonlítsuk 11. ábra – Az azonos töltésű részecskék
össze egy körpályán zajló futóversennyel. A sportolók a belső sávban taszítják egymást, az ellentétes töltésű
részecskék vonzzák egymást
szeretnének szaladni, mivel kisebb távolságon kell haladjanak és a
felhasznált energia minimális. Miután az első sávot elfoglalják, a többi sportoló arra kényszerül, hogy a
középponttól távolabb eső sávon szaladjon, az ezek által felhasznált energia nagyobb. Minden sávon csak
megengedett számú sportoló szaladhat. Az elektronburok elektronhéjakból áll a sportpályán levő sávokhoz
hasonlóan. Egy atomban n héj létezik, számokkal: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vagy betűkkel: K, L, M, N, O, P, Q jelöljük őket.

atommag
K
1 L
2M
3N
4O
5 PQ
6
7
13. ábra – Az elektronburok rétegei

12. ábra – Körpálya

Egy n héjon az elektonok maximális száma 2 ∙ n2.

Megtanultad és alkalmazd!

A. Töltsd ki a füzetben az alábbi táblázatnak megfelelően az elektronburok mindegyik héján levő
elektronok maximális számát. Használd a 2 ∙ n2 képletet!
4. táblázat – Az elektronburok elektronokkal való feltöltődése

Héj
Az elektronok maximális száma

K

L

M

N

O

P

Q

A héjak elektronokkal való feltöltődése az energiaszintek növekvő sorrendjében történik, a legkisebb
energiájú héjtól a legnagyobb energiájú héj felé, figyelembe véve egy héjon levő elektronok maximális számát.
Elektronkonfigurációnak nevezzük az elektronok elhelyezkedését egy atom héjain.
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H

Az elem vegyjele

1

Az atommagban levő protonok száma

1

Az elektronburokban levő elektronok száma

1

Elektronkonfiguráció

(1) K: 1e–

Az elem vegyjele

2

2

Az elektronburokban levő elektronok száma

2
(1) K: 2e–

3

Az elektronburokban levő elektronok száma

3
(2) L: 1e–
(E) (1) K: 2e–



Az elem vegyjele

4

4

Az elektronburokban levő elektronok száma

4
(2) L: 2e–
(E) (1) K: 2e–



L

+4
K

L

5

Az atommagban levő protonok száma

5

Az elektronburokban levő elektronok száma

5
(2) L: 3e–
(E) (1) K: 2e–



Az elem vegyjele
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K

B

Az elem vegyjele

10

10

Az elektronburokban levő elektronok száma

10
(2) L: 8e–
(E) (1) K: 2e–



+5
K

L

Ne

Az atommagban levő protonok száma

Elektronkonfiguráció

+3

Be

Az atommagban levő protonok száma

Elektronkonfiguráció

K

3

Az atommagban levő protonok száma

Elektronkonfiguráció

+2

Li

Az elem vegyjele

Elektronkonfiguráció

K

He

Az atommagban levő protonok száma

Elektronkonfiguráció

+1

+10
K

L
14. ábra – A K és L héjak feltöltődése elektronokkal
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Megfigyelhető, hogy mindegyik kémiai elemnek egy elektronnal több van, mint az előző elemnek. Ezt
az elektront megkülönböztető elektronnak nevezzük. A hidrogénatomnak 1e– van a K héjon, ez a héj
nincs teljesen feltöltve. A hélium atom esetén a K héj teljesen fel van töltve, ezen a héjon 2e– elektron kering.
A hélium atomról azt mondjuk, hogy dublett szerkezete van. Az őt követő lítiumnak a megkülönböztető
elektronja a következő héjon, az L héjon, helyezkedik el, amely nincs teljesen feltöltve.
A neonatomnak, akárcsak a héliumatomnak, az utolsó héja teljesen fel van töltve. A neonatomról azt
mondjuk, hogy oktett szerkezete van. A következő atomnak, a nátriumnak, a megkülönböztető elektronja a
3. héjon van, az M héjon.

Megtanultad és alkalmazd!

B. Jegyezd le a 6C, 7N, 8O, 9F, 11Na, 15P atomok esetén az elektronok elhelyezkedését a héjakon! Használd

fel a példákat, amelyek a periódusos rendszer első 5 elemének és a neon elektronkonfigurációit mutatják be.

Következtetések
A teljesen feltöltött héj maximális számú elektront tartalmaz.
Ha egy héjban az elektronok száma kisebb, mint a maximális, akkor feltöltődőben levő héjról
beszélünk.
Az utolsó héjon elhelyezkedő legutolsó elektront megkülönböztető elektronnak nevezzük.
Az utolsó héjukon 2 vagy 8 elektront tartalmazó szerkezetek stabilak, dublettnek illetve oktettnek
nevezzük.

Gyakorlatok és feladatok

1. Írd a füzetbe a zárójelben levő kifejezések közül azokat, amelyek helyesen egészítik ki az alábbi kijelentéseket:

a) Utolsó héján 8 elektront tartalmazó atomok szerkezete ..... . (dublett / oktett).
b) Ha egy kémiai elem rendszáma Z = 5, az atomjai ..... elektront tartalmaznak az utolsó héjukon. (3 / 2)
c) Egy atomban az elektronok száma egyenlő az atommagban levő ..... számával. (protonok /neutronok)
d) A Z = 12 rendszámú elem atomjai ..... elektront tartalmaznak az első héjukon. (2/8).
2. Határozd meg a Z rendszámát annak az E kémiai elemnek, amelynek:
a) atomjai 2 elektronnal többet tartalmaznak, mint az az elem, amelynek L héján 2 elektronja van.
b) atomjai 5 elektronnal kevesebbet tartalmaznak, mint az az elem, amelynek L héján 4 elektronja van.
c) atomjai kétszer több elektront tartalmaznak, mint a 9F elem az utolsó héján.
Írd le az elektronkonfigurációkat és jegyezd le az elektronok eloszlását mindhárom esetben!
3. 1824-ig a kvarcról azt hitték, hogy egy kémiai elem. A kvarc lényegében szilícium-dioxid. Berzeliusnak
sikerült tiszta szilíciumot előállítani. A szilícium atommagjában 14 proton és 14 neutron található.
a) Jegyezd le a szilícium vegyjelét, add meg a rendszámát és tömegszámát!
b) Írd le az elektronok eloszlását a héjakon a szilíciumatomban!
c) Számítsd ki 0,56 g szilíciumban létező elektronok számát!

Tankönyv a VII. osztály számára
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Az elemek periódusos rendszere.
Az elektronburok szerkezete és a periódusos rendszerben
elfoglalt helye közötti összefüggés
Léteznek hasonlóságok a kémiai elemek között? Vannak közös tulajdonságok?

1789

Csak 23 kémiai elem volt
ismert. Lavoisier az „A kémia
alapjai” című könyvében
megjelentet egy jegyzéket,
a kémia elemeket a fémek
és a nemfémek csoportjába
sorolta. Az ezt követő
időszakban megnövekszik
az elemek felfedezésének
gyakorisága.

1829

Johann Wolfgang Döbereiner
a hármasával csoportosított
kémiai elemek, az úgynevezett
triádok, atomtömegei között
összefüggéseket figyelt meg.
Döbereiner által felállított
triádokra példa: klór, bróm
és jód; kalcium, stroncium és
bárium; kén, szelén és tellúr;
lítium, nátrium és kálium.

1864

John Newlands a kémiai elemeket
8-as sorozatokba csoportosította,
az atomtömegük akkor
ismert értéke szerint növekvő
sorrendbe helyezte a zenei
hangok skálájához hasonlóan. Az
elemek ezen csoportosítását „az
oktávok törvénye” megnevezéssel
örökítették meg a kémia
történetében.

1869

Dimitrij Mengyelejev az
addig ismert 63 elemet az első
periódusos rendszerbe helyezte.
Előre látta más felfedezetlen
elemek létezését, ezeket ekaelemeknek nevezte el. Ezeket az
előrejelzéseket kérdőjelekkel
jegyezte le. Jóslásainak nagy
részét a későbbi felfedezések
megerősítették.

15. ábra – A kémiai elemek csoportosításának fejlődése

Mengyelejev a kémiai elemeket atomtömegük növekvő sorrendjében helyezte, és megfigyelte, hogy a
kémiai tulajdonságok változnak egyik elemtől a másikig:
Na Mg Al
Si
P
S
Cl
Megfigyelte, hogy a kálium tulajdonságai teljesen eltérnek a klór tulajdonságaitól és hasonló a nátrium
tulajdonságaihoz, majd azt is, hogy a kalcium hasonlít a magnéziumhoz, stb.
Ezen érvek alapján a hasonló tulajdonságú elemeket egymás alá helyezte oszlopokba, csoportokat alakított ki.
Li Be
B
C
N
O
F
Na Mg Al Si
P
S
Cl
A vízszintesen elhelyezkedő elemek periódust alkotnak.
A periódusos rendszer kidolgozásának alapjául a periodicitás törvénye szolgál:
Az elemek és az általuk alkotott vegyületek kémiai és fizikai tulajdonságai, a rendszám függvényében
periódikusan változnak.
Az elemek besorolása a periodicitás törvénye alapján egy „térképet“ eredményez, ez periódusos rendszer
néven ismert, amely periódusokból (vízszintes sorok) és csoportokból (oszlopok) áll.
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1
IA
1

18

2

Átmeneti elemek

II A

2

3

4

5

6

7

8

III B IV B V B VI B VII B

3

13

14

15

16

17 VIII A

III A IV A V A VI A VII A
9

10

VIII B

11

12

IB

II B

4
5
6
7
Alkáliföldfémek

Halogének

Alkálifémek

Nemesgázok (ritka vagy iners)

Lantanoidák
Aktinoidák
16. ábra – A periódusos rendszer szerkezete

A periódusos rendszer csoportjait arab számokkal jelöljük 1-től 18-ig. Egy régebbi jelölés során római
számokat használtak, főcsoportok esetén I. A-tól VIII. A-ig, mellékcsoportok esetén I. B-től VIII. B-ig.
A periódusos rendszer periódusait arab számokkal jelöljük 1-től 7-ig.
Az első periódus két elemből áll, a 2. és a 3. periódus egyenként 8 elemet foglal magába. A 4., 5., 6. és 7.
periódusok hosszabbak, átmeneti elemeket is tartalmaznak, amelyek mellékcsoportokat alakítanak ki. Még
létezik 2 elemsor a periódusos rendszer alján: lantanoidák és aktinoidák.
Mindegyik periódus alkálifémmel kezdődik (az 1. periódus kivételével) és nemesgázzal ér véget (ritka
gáz).
A periódusos rendszer jobb felén megjelenő cikkcakkos vonal elválasztja a fémeket a nemfémektől. A
nemfémek a sárgára színezett részen találhatók.

7 periódus
-1, 2 ... 7 számokkal
jelölt sorok

Tankönyv a VII. osztály számára

Az
elemek
periódusos
rendszere

18 csoport
- 1-től 18-ig számozott oszlopok
- 8 főcsoport
- 10 mellékcsoport
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S Kén

Vegyjel

Atomszám
Név

H

Hidrogén

Tojás

Felhasználás/ állapot

Nap és csillagok

Li

Lítium

Be Berillium

Elemek

Smaragd

Na Nátrium

Mg Magnézium

Só

K

Kálium

Ca

Kalcium

Kagylók és csontok

Rb Rubidium

Sr Stroncium

Cézium

Ba

Biciklik

Y

Ittrium

Lézer

Bárium

Atomórák

X sugár diagnózis

Francium

Ra

Atomcsapdák

ScSzkandium

Tűzijáték

Műholdas navigáció

Fr

Lantanoidák

Alkáliföldfémek

Aktinoidák

Átmeneti fémek

Más fémek

Klorofill

Gyümölcsök és zöldségek

Cs

Alkálifémek

Rádium

Ti

Titán

V

Vanádium

Repülőgépipar

Zr Cirkónium
Vegyi
csővezetékek

Hf Hafnium
Nukleáris
tengeralattjárók

Rf

Rutherfordium

Világító órák

Radioaktív

La

Lantán

Rugók

Cr

Króm

Mn Mangán

Rozsdamentes acél

Kotrók

Fe

Co

Vas

Acélszerkezetek

Nb Nióbium

Mo Molibdén

Tc Technécium

RuRuténium

Lebegő
mágneses vonat

Vágószerszámok

Röntgenfelvételek

Villanykapcsolók

Ta

W

Re

Os Ozmium

Tantál

Volfrám

Mobiltelefonok

Db

Dubnium

Radioaktív

Ce

Cérium

Izzószál

Sg

Seaborgium

Rénium

Rakétamotrok

Bh

Bohrium

Mágnes

Rh Ródium

Reflektorok

Ir

Rakétamotrok

Hs

Kobalt

Irídium

Gyújtógyertya

Mt

Hasszium

Meitnerium

Radioaktív

Radioaktív

Radioaktív

Radioaktív

PrPrazeodímium

NdNeodímium

Pm Prométium

SmSzamárium

Lantanoidák sora
Optikai teleszkóp

Ac Aktínium

Öngyújtókő

Th

Tórium

Villanymotor
mágnesek

Heggesztőmaszk

Pa Protaktínium

U

Urán

Fényes lapok

Np Neptúnium

Villanymotor
mágnesek

PuPlutónium

Aktínoidák sora
Radioaktív
gyógyászat
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Gázlámpák
bevonata

Rádioaktív
hulladékok

Atomerőmővek

Rádioaktív
hulladékok

Nukleáris fegyverek
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He

Félfémek

Léggömbök

Más fémek

B

Halogének

Bór

Sportfelszerelés

Nemesgázok

Al Alumínium

Repülőgépek

Ni

Nikkel

Cu

Érmék

Elektromos vezetők

Sárgaréz hangszerek

Ag

Cd Kadmium

PdPalládium

Szennyezés

Pt

Platina

Darmstadtium

Ezüst

Ékszerek

Au

Laboratóriumi
felszerelések

Ds

Réz

Arany

Röntgénium

Radioaktív

Radioaktív

EuEurópium

Gd Gadolínium

Színes TV

AmAmerícium

Füstérzékelől

Zn

RMN diagnózis

Cm Kűrium

Ásványi elemzés

Cink

Hg Higany

Kopernícium

Radioaktív
hulladékok

Szilícum

Indium

Tl

Tallium

Sn

Ón

Dobozok

Pb

Alacsony
hőmérsékletű
hőmérők

NhNihónium

Fl

P

Foszfor

S

Kén

Csontok

As

Arzén

Méreg

Sb Antimon

Akkumulátorok

Se

Szelén

Te

Tellúr

Hűtőládák

LvLivermónium

Lézersebészet

Es Einsteinium

Radioaktív

Radioaktív

Er

Erbium

Optikai szálak

Fm Fermium

Radioaktív

Po Polónium

Radioaktív

Tm Túlium

Lézersebészet

Md

Mendelévium

Radioaktív

Ne

Cl

KLór

Neon

Fényes
reklámok

Fogpaszta

Ar

Argon

Medencék

Br

Fénymásolók

McMoszkóvium

Fleróvium

Fluor

Tojás

Antisztatikus kefék

Bizmut

F

Levegő

Tűzoltó készülékek

Ho Holmium

Tankönyv a VII. osztály számára

Fehérje

Súlyok

DyDiszprózium

Ásványi elemzés

Oxigén

Bi

Radioaktív

Cf Kalifornium

O

Ólom

Radioaktív

Vezérlő
berendezések

Nitrogén

Szikla, homok, talaj

LCD

Fényes lámpák

BkBerkélium

Si

Elektronikai
félvezetők

In

N

Szerves molekulák
(élővilág)

LED-ek

Radioaktív

Tb Terbium

Szén

Ge Germánium

Hőmérők

Cn

C

Ga Gallium

Festmények

Ékszerek

Rg

Hélium

Bróm

Filmszalagok

I

Jód

Fertőtlenítőszer

At Asztácium

Radioaktív
gyógyászat

TsTenesszium

Izzók

Kr

Kripton

Zseblámpák

Xe

Xenon

Nagy fényerősségű
lámpák

Rn

Radon

Sebészeti
implantátumok

Og

Oganeszon

Radioaktív

Radioaktív

Yb Itterbium

Lu Lutécium

Lézerszálak

No Nobelium

Radioaktív

Fotodinamikai
gyógyászat

LrLaurencium

Radioaktív
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Megtanultad és alkalmazd!

A. Töltsd ki a füzetben az elem helyét (csoport és periódus) az 5. táblázatnak megfelelően! Használd a
periódusos rendszert.

5. Táblázat – A kémiai elemek elhelyezkedése a periódusos rendszerben

Elem vegyjele
P

Név

Csoport

Periódus

2 (IIA)
14 (IVA)

3
2

nátrium

K

A periódusos rendszer jelenleg 118 kémiai elemet foglal magában. Az utolsó mesterségesen előállított
kémiai elem a tenesszium, rendszáma Z = 117. Ezt a Z = 118 rendszámú oganeszon után kapták, amely a 7.
periódust zárja le. A periodicitás törvénye és az elemnek a periódusos rendszerben elfoglalt helye az atom
szerkezetével magyarázható, pontosabban az elektronburok szerkezetével.

B.

Állapítsd meg a 3Li és 11Na atomok esetén az
elektronkonfigurációkat, a rendszám alapján, a példának megfelelően:

Tudod-e, hogy...?

• A Z = 101 rendszámú elem
a mendelevium (Md), nevét
a híres Dimitri Mengyelejev
orosz kémikus nevéről kapta.
• A Z = 117 rendszámú elem
a tenesszium, nagyon kis
mennyiségben állították elő,
csak 6 atomot.

Elem vegyjele
Az atommagban levő protonok száma
Az elektronburokban levő
elektronok száma
Elektronkonfiguráció

Li

3

3

+3

3
L – 1e–
K – 2e–

K

L

Megfigyelés. A lítium és nátrium atomok utolsó héján egy-egy
elektron található. Az utolsó héjat vegyértékhéjnak nevezzük.

C.

Használd a B tevékenységnél alkalmazott példáta 4Be és 12Mg
elemek elektronkonfiguráció ábrázolására! Hány elektronja van mindkét
atomnak az utolsó héján?
D. Használd a B tevékenységnél alkalmazott példáta 9F és 17Cl elemek elektronkonfiguráció ábrázolására.
Hány elektronja van mindkét atomnak az utolsó héján?

E. Egészítsd ki az üres helyeket úgy, hogy a kijelentések helyesek legyenek:

A berillium és magnézium atomok utolsó héján ….. e– helyezkedik el. A fluor és klór atomok utolsó héján
….. e– van. Ugyanabban a csoportban található elemek atomjai utolsó héján ….. számú elektron kering.
Megfigyelés. Az utolsó héjon levő elektronok száma egyenlő a főcsoport (A) számával, amelyben az
elem található.
Az utolsó héján 3, 4...8 elektront tartalmazó kémiai elemeket tartalmazó csoportok számozása a I.U.P.A.C.*
új ajánlása alapján úgy történik, hogy a 10-es számhoz hozzáadjuk az utolsó héjon levő elektronok számát.
* I.U.P.A.C. (International Union of Pure and Applied Chemistry) 1988-ban fogadta el az új számozást.

F. A 3. periódus elemei a következők: Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar. Használd a B tevékenységnél alkalmazott

modellt a 3. periódus elemeinek elektronkonfiguráció ábrázolására! Használhatod a periódusos rendszert az
atomszámok megállapítására. Hány héj van elfoglalva elektronok által a 8 elem atomjaiban?
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Megfigyelés. A periódus száma, amelyben található az elem a periódusos rendszerben, egyenlő az
elektronok által elfoglalt héjak számával.

Következtetések
A kémiai elemeket a Z rendszám szerint helyezték el a periódusos rendszerben a periodicitás törvénye
alapján.
A periódusos rendszer csoportjait arab számokkal jelöljük 1-től 18-ig.
Ugyanabban a csoportban levő elemek utolsó héján ugyanannyi számú elektron található. A periódusos
rendszer periódusait 1-től 7-ig terjedő arab számokkal jelöljük.
Ugyanabban a periódusban található elemek azonos számú elektronokkal benépesített héjakat tartalmaznak.

Gyakorlatok és feladatok

1. Töltsd ki a füzetben a 6. táblázat üres helyeit:
6. táblázat – Kémiai elemek jellemzői

Elem neve
Oxigén

ElektronVegyjel Rendszám
konfiguráció

Periódus
száma

17 (VIIA)

3

15 (VA)

3

O

8

Szén

6
N – 1e–
M – 8e–
L – 8e–
K – 2e–

Kálium
Klór

Csoport
száma

Cl

Tudod-e, hogy...?

- 44 kémiai elem nem lesz
kitermelhető 100 év múlva,
mivel ezek erőforrásai a Földön
végesek és intenzíven használják
fel.

N

7

Foszfor

2. Egy X elem rendszáma egy egységgel kisebb, mint az Y elem rendszáma. Az Y elem a 3. periódusban

helyezkedik el és 8 elektront tartalmaz a vegyértékhéján.
a) Írd le az Y elem atomjának elektronkonfigurációját és nevezd meg a csoportot, amelyben található!
b) Határozd meg az X elem rendszámát és írd le ennek az atomnak az elektronkonfigurációját!
c) Jegyezd le az X elem helyét a periódusos rendszerben!

3. Az alumínium a természetben nagyon elterjedt kémiai elem. Gyakoriság alapján a harmadik helyet

foglalja el az oxigén és a szilícium után, a földkéregben 7,4% arányban van jelen.
a) Írd le az alumíniumatom elektronkonfigurációját, tudva, hogy a 3. periódusban és a 13. csoportban
található!
b) Add meg az alumíniumatom vegyjelét, tudva, hogy a neutronok száma 1-gyel nagyobb, mint a protonok
száma!
c) Számítsd ki 1,08 g alumíniumban az alumínium mennyiségét, molban kifejezve!
d) Számítsd ki 1,08 g alumíniumban található atomok vegyértékhéjain keringő elektronok számát!

Tankönyv a VII. osztály számára
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Ismeretellenorzo teszt
I. Olvasd el az alábbi kijelentéseket! Ha úgy gondolod, hogy a kijelentés igaz, írd a kijelentés mellé az I

betűt, abban az esetben ha hamis az H betűt.
1. Izotópoknak nevezzük azokat az atomokat, amelyek azonos számú neutront és különböző számú
protont tartalmaznak. I/H
2. Az atom elektromos szempontból semleges. I/H
3. A periódusok a periódusos rendszer vízszintes sorai. I/H
4. Egy kémiai elem atomjában az elektronok által elfoglalt héjak száma egyenlő a periódus számával,
amelyben az elem található. I/H
5. Azok az elemek, melyek utolsó héjának elektronkonfigurációja azonos, ugyanabban a csoportban
vannak. I/H
15 pont

II. Jegyezd le a helyes válasznak megfelelő betűt a feladat minden egyes kérdése esetén. Minden kérdésnek

egyetelen helyes válasz felel meg.
1. A 147 C és 157 N atomok esetén:
a) ugyanaz a magtöltés; b) az utolsó héjon levő elektronok száma különböző; c) különböző elemeket képviselnek.
2. Az atommag:
a) tömege megközelítőleg egyenlő az atom tömegével; b) negatív elektromos töltése van; c) protonokat és
elektronokat tartalmaz.
3. Az elektronburok:
a) elhanyagolható tömegű részecskéket tartalmaz; b) pozitív elektromos töltésű; c) minden elemnél azonos.
4. Helyes az alábbi kijelentés:
a) az M héjon 4 elektront tartalmazó elem a 13. csoportban helyezkedik el;
b) az L héjon 5 elektront tartalmazó elem az 5. periódusban helyezkedik el;
c) az M héjon 7 elektront tartalmazó elem a 17. csoportban helyezkedik el.
5. Egy kémia elem atomjának utolsó héján 5 elektron található és az elektronokkal benépesített héjak
száma egyenlő a csoport számának egyötödével. Ennek az atomnak:
a) rendszáma Z = 5;
b) 15 elektronja van; c) 5 protonja van.
15 pont

III.

22
20
21
N , 10
Számítsd ki a neon relatív atomtömegét, tudva, hogy 10
Ne izotópokból áll és ezek
Ne , 10
					
15 pont
gyakorisága 89,97%, 0,76%, illetve 9,27%.

IV. Egy kéndarab tömege 4 g. Határozd meg a kénatomok számát, tudva, hogy relatív atomtömege 32 a.t.e.! 15 pont
V. Állapítsd meg a következő kémiai elemek atomjaiban előforduló elemi részecskék (protonok, neutronok,

elektronok) számát:
27
39
Al ; b) 19
K ; c)
a) 13

56
26

Fe .

9 pont

VI. Az argont akkor fedezték fel a levegőben, amikor észrevették, hogy a laboratóriumban előállított nitrogén és

a levegőből elkülönített nitrogén sűrűségértékei nem voltak azonosak. Ez a sűrűségkülönbség az argon jelenlétéből
adódott. Rayleigh és W. Ramsay izolálta az argont 1894-ben. Az argon egy nemesgáz, melynek tömegszáma 40.
a) Jegyezd le az elem vegyjelét, add meg a Z és A értékét, tudva, hogy az A= 2Z + 4 matematikai összefüggés
létezik a kettő között!
b) Állapítsd meg az argonatom elektronkonfigurációját!
c) Add meg az elem helyét a periódusos rendszerben!
21 pont
Hivatalból 10 pont jár.
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Gyakorlás és fejlesztés
I. Töltsd ki a füzetben a 8. táblázat üres helyeit:

8. táblázat – Néhány kémiai elem jellemzői

Elem
Kalcium
Kálium
Klór
Foszfor

Vegyjel
14
7

N

Rendszám Tömegszám
20
40

K
Cl

35

II.

e–

p+ száma

n0

19

20
18
16

15

Csoport

17(VIIA)
15(VA)

Periódus száma

3

Számítsd ki a mólok számát a következő mennyiségekben! Használd a periódusos rendszert az
atomtömegek megállapítására:
a) 4 g Ca; b) 4,8 g Mg; c) 14,2 g Cl; d) 1,2044 · 1024 Na atom.
III. A cinknek öt izotópja van: 3064 Zn (48,63%), 3066 Zn (27,92%), 3067 Zn (4,11%), 6830 Zn (18,84%), 3070 Zn (0,61%).
(A zárójelben az izotópok tömegszázalékai vannak feltüntetve.)
a) Számítsd ki a cink relatív atomtömegét!
b) Hány gramm cink tartalmaz 1,8066·1024 atomot?
c) Hány elektron kering egy mol mennyiségű cinkben található atomok utolsó héjain?
IV. Az oxigénatom sugara 0,6 Å [1 Å (Ångström) = 10–10 m]. Számítsd ki az oxigénatomok
számát, amelyet egy 1,2 cm hosszúságú vonalra helyezünk! Számítsd ki az atomok tömegét, tudva,
hogy az oxigén atomtömege 16 a.t.e. és az atomok gömb alakúak!
1) a 3. periódusban található alkáliföldfém
V. Tanuljunk az elemekről! Egészítsd ki a
2) egy kémiai elem, amely emlékeztet minket a
füzetben a keresztrejtvényt:
Föld holdjára és vegyjele Se
1
3) nemesgáz, amely az izzóban fordul elő
2
4) a természetben kevésbé elterjedt fém, vegyjele
3
Cd
4
5) az egyetlen folyékony fém román neve
5
6) a földkéreg legelterjedtebb féme
6
7
7) elem, az L vegyértékhéjának konfigurációja
8
2e–
9
8) ez az elem egy kontinensre utal
9) fém, amely a skanidináv szépségistennő nevét
18. ábra – Keresztrejtvény
A – B függőleges: A kémikus neve, aki viseli
megállapította a periodicitás törvényét.
a)

VI. Töltsd ki mindegyik négyzetet az alatta levő elem vegyjelével:
ezüst,

nikkel,

tantál

város

szilícium, bizmut,

urán

megyében található.

A gyakorlatok és feladatok eredményei a digitális tankönyvben megtalálhatók.

Tankönyv a VII. osztály számára
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Ionok. Molekulák.
Számítások a vegyi képlet alapján
Fémek. A pozitív ionok képzodése.

A 18. csoport elemeinek atomjai, vagyis a nemesgázak atomjai
nagyon kicsi hajlandóságot mutatnak arra, hogy más elemek atomjaival
vegyüljenek. Ez a viselkedésük azzal magyarázható, hogy utolsó héjuk
teljesen fel van töltődve elektronokkal. Ezek az elemek utolsó héjukon
két elektront (dublett) tartalmaznak a heliumatom esetén, vagy nyolc
elektront (oktett) a neon, argon, kripton, xenon és radon atomok esetén.
A dublett és oktett konfigurációk nagy stabilitást biztosítanak (stabil
nemesgáz konfiguráció).
Ahhoz, hogy stabillá váljanak, bizonyos feltételek között, a többi
kémiai elem atomjai, a periódusos rendszerben hozzájuk legközelebb
álló nemesgáz elektronszerkezetére tesznek szert.
A. Használd az elemek periódusos rendszerét az alábbi kijelentések
kiegészítéséhez::
A nátrium kémiai elem atomszáma egyenlő ..... . A periódusos
rendszerben a nátrium a ..... periódusban található, amely a .....
atomszámú ..... nemesgáz és a ..... atomszámú ..... nemesgáz között van.
A nátriumatom a ..... elektronkonfigurációját törekszik kialakítani.

Megtanultad és visszaemlékszel!

B.

1.ábra – A nemes gázak
elektronszerkezetei

68

a) Írd le a füzetbe a nátriumatom és neonatom
elektronkonfigurációját!
b) Egészítsd ki a füzetben a szabad helyeket a megfelelő szavakkal:
A neonatom ..... elektronokkal teljesen feltöltött elektronhéjjal
rendelkezik. A nátriumatomnak ..... elektronokkal teljesen feltöltött
elektronhéja és ..... feltöltődésben levő elektronhéja van, amelyen
egyetlen elektron található. Ahhoz, hogy a neon elektronszerkezetét
kialakítsa, a nátriumatom lead ..... az utolsó héjáról.
KÉMIA
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+11

-e-

+11

Na

Na+

Megjegyzések. A nátriumatom lead egy
elektront az utolsó héjáról ahhoz, hogy kialakítsa a
neon stabil oktett elektronszerkezetét, és így ionnak
nevezett kémiai részecskévé alakul.

2. ábra – A nátrium atom ionizációja

C. a) Melyek a hasonlóságok és a különbségek a

nátriumatom és nátrium ion között?
b) Egészítsd ki a szabad helyeket a megfelelő
szavakkal:
A nátrium atommagjában ..... proton található,
ahogy a nátrium ionéban is. A nátriumatom
elektronburkában .....elektron van, a nátrium ion
elektronburkában pedig ..... elektron található. A

nátriumatom elektromos szempontból .....,
mivel az elektronburkában található elektronok
száma ..... az atommagjában található protonok
számával. A nátrium ion egyszeres pozitív elektromos
töltéssel rendelkezik, mivel az elektronburkában
található elektronok száma egy egységgel ....., mint az
atommagjában található protonok száma.

Megjegyzések. A nátrium ion magjában található protonok száma ugyanannyi, mint az atomé amiből
származik. A nátrium ion elektronburkában levő elektronok száma kisebb, mint a magjában található
protonok száma. A nátrium ion, a periódusos rendszerben hozzá legközelebb található nemesgáz, a neon
elektronkonfigurációjára tett szert.
Egy pozitív ion a vegyértékelektronok leadásával
jön létre. Az ion pozitív elektromos töltése egyenlő a
leadott elektronok számával és azért alakul ki, mert
az elektronburkában levő elektronok száma kisebb,
mint az atommagjában levő protonok száma. 10
megmaradt elektron < 11 proton.
Az atomnak ionná való átalakulási folyamatát,
ionizációnak nevezzük.

A pozitív nátrium iont Na+-al jelöljük. Az 1
számot nem írjuk ki. Egyezményesen, ha egy atom
ionná történő átalakulását szeretnénk ábrázolni,
a megfelelő kémiai elem vegyjelét használjuk
és pontokat a vegyjel körül az utolsó héjon levő
elektronok jelölésére.
A nátriumatom ionizációs folyamatának
ábrázolása: Na ∙ → Na+ + e–

Megtanultad és alkalmazod!

D.

Ábrázold a kálium, kalcium és alumínium atomok ionizációs folyamatát! Melyik nemesgáz stabil
konfigurációját hozzák létre ezen elemek atomjai? A kálium és a kálcium ion milyen elektromos töltéssel fog
rendelkezni? Hát az alumínium ion?
A fenti példában a nátrium ion a neonatom (10 elektron az elektronburkában) elektronkonfigurációját
alakította ki. Az egyenlő elektronszámú kémiai részecskék, izoelektronos részecskék. A nátrium ionról azt
mondjuk, hogy izoelektronos a neonatommal.
A vegyértékelektronhéjukon 1,2 vagy 3 elektronnal rendelkező atomok, a hozzájuk legközelebb álló
nemesgáz elektronkonfigurációjának kialakításához, elektront adnak le az utolsó héjról, így pozitív iont hozva
létre. Azok a kémiai elemek, amelyek elektron leadásra hajlamosak és pozitív ionná alakulnak, elektropozitív
jellegű elemek. Kémiai szempontból ezek az elemek a fémek.

Tankönyv a VII. osztály számára
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Nemfémek. A negatív ionok képzodése
Mi történik azokkal az elektronokkal, amelyeket leadnak a fémek, miközben stabil nemesgáz konfigurációt
alakítanak ki? Léteznek olyan elemek, amelyek atomjai a stabil nemesgáz konfigurációt úgy alakítják ki, hogy
felveszik az elektropozitív elemek atomjai által leadott elektronokat.
A. Használd az elemek periódusos rendszerét az alábbi kijelentések kiegészítéséhez:
A klór kémiai elem atomszáma egyenlő ..... . A periódusos rendszerben a klór a ..... periódusban található,
amely a ..... atomszámú ..... nemesgáz és a ..... atomszámú ..... nemesgáz között van.

Megtanultad és visszaemlékszel!

B. a)

Írd le a füzetbe a klóratom és argonatom elektronkonfigurációját!
b) Egészítsd ki a füzetben a szabad helyeket a megfelelő szavakkal:
Az argonatom ..... elektronokkal teljesen feltöltött
elektronhéjjal rendelkezik. A klóratomnak .....
elektronokkal teljesen feltöltött elektronhéja és .....
+17
feltöltődőben levő elektronhéja van, amelyen hét elektron
található. Ahhoz, hogy az argon elektronszerkezetét
Cl
kialakítsa, a klóratom felvesz ..... elektront.

+e-

+17
Cl-

3. ábra – A klóratom ionizációja

Megjegyzések. A klóratom, az argon stabil oktett konfigurációját úgy alakítja ki, hogy felvesz egy
elektront. A klóratom az egy elektron felvételével ionná alakul.
C. Melyek a hasonlóságok és a különbségek a klóratom és kloridion között?
A klór atommagjában ..... proton található, ahogy a klorid ionéban is. A klóratom elektronburkában .....
elektron van, a kloridion elektronburkában pedig ..... elektron található. A klóratom elektromos szempontból
semleges, mivel az elektronburkában található elektronok száma ..... az atommagjában található protonok
számával. A kloridion ..... elektromos töltéssel rendelkezik, mivel az elektronburkában található elektronok
száma egy egységgel ....., mint az atommagjában található protonok száma.
Megjegyzések. A kloridion magjában található protonok száma ugyanannyi, mint az atomé amiből
származik. A kloridion elektronburkában levő elektronok száma nagyobb, mint a magjában található
protonok száma. A kloridion, a periódusos rendszerben hozzá legközelebb található nemesgáz, az argon
elektronkonfigurációjára tett szert.
Az elektron felvétellel járó folyamatok során negatív ionok képződnek. A negatív ion töltése egyenlő a
felvett elektronok számával, és azért jelenik meg, mert az elektronburokban levő elektronok száma nagyobb,
mint az atommagban található protonok száma. 18 elektron a végén > 17 proton. A negatív kloridiont:
Cl– -al jelöljük.
A klóratom ionizációs folyamatának ábrázolása:

Megtanultad és alkalmazod!

D. Ábrázold a fluor, a kén és a nitrogén atomok
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ionizációs folyamatát! Melyik nemesgáz stabil
konfigurációját alakítják ki ezen elemek atomjai?
Milyen elektromos töltéssel rendelkeznek a kialakult
ionok? Azok az atomok, amelyek a vegyértékhéjukon
7,6 vagy 5 elektront tartalmaznak, a hozzájuk

: Cl -:
: :

: :

: Cl . + e–

legközelebb álló nemesgáz elektronkonfigurációját
elektron felvétellel alakítják ki, így negatív ionná
alakulva. Azok a kémiai elemek, amelyek elektron
felvételre hajlamosak és negatív ionná alakulnak,
elektronegatív jellegűek. Kémiai szempontból ezek
az elemek a nemfémek.
KÉMIA
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Következtetések
• Az ionok elektromos töltéssel rendelkező részecskék. Ezek
atomokból, elektron felvétellel vagy leadással alakulnak ki.
• A folyamatot, amely során ion képződik, ionizációnak nevezzük.
• A pozitív ionok úgy alakulnak ki, hogy a fématomok leadják
vegyértékelektronjaikat.
• A negatív ionok úgy alakulnak ki, hogy a nemfématomok elektront
vesznek fel.

Tudtad...
• a negatív ionok téged
“pozitívvá” tesznek? Keress
információkat az interneten
azzal kapcsolatban, hogy a
légkörben található negatív
ionok hogyan hatnak az
egészségedre!

Gyakorlatok és feladatok

1. Egészítsd ki a szabad helyeket a megfelelő szavakkal:

A stabil nemesgáz szerkezetek a következők: .... az 1(K) héjon és 8 elektron a .... héjakon.
Ahhoz, hogy stabil nemesgáz szerkezetet alakítsanak ki, a fématomok elektront .... és .... iont hoznak létre.
Egy pozitív ionban, az elektronburokban található elektronok száma .... , mint az atommagban található ....
száma. Kémiai szempontból azon elemek atomjai, amelyek pozitív iont hoznak létre, a .... . Ahhoz, hogy stabil
nemesgáz szerkezetet alakítsanak ki, a nemfématomok elektront .... és .... iont hoznak létre. Egy negatív ionban,
az elektronburokban található elektronok száma .... , mint az atommagban található .... száma. Elektrokémiai
szempontból a nemfémek .... jellegűek..

2. Az X elem atomszáma egy egységgel kisebb, mint az Y elemé. Az Y elem kétszeresen pozitív töltésű

ionja izoelektronos a 2. periódus nemesgázának atomjával.
a) Írd le az Y elem ionjának elektronkonfigurációját!
b) Jegyezd le az Y elem atomszámát és írd le az atomjának elektronkonfigurációját!
c) Jegyezd le az Y elem helyét a periódusos rendszerben!
d) Határozd meg az X elem atomszámát és írd le ez elem atomjának elektronkonfigurációját!
e) Jegyezd le az X és Y elemek elektrokémiai és kémiai jellegét!

3. A jód fontos a szervezetnek a szellemi és fizikai egészségért. Hiánya súlyos betegségekhez vezet úgy a

gyerekeknél, mint a felnőtteknél. A test jódtartalmának körülbelül 60%-át a pajzsmirigy tárolja és a hormonok
szintézisénél használja.
a) Ábrázold a jódatom ionizációs folyamatát, tudva, hogy a jód egy halogén!
b) Számold ki az ionizációs folyamat során 38,1 mg jódatom által felvett elektronok számát!

4.

Fedezd fel a hibákat az alább bemutatott ionizációs folyamatokban! Írd le a füzetbe az ionizációs
folyamatok helyes ábrázolását!
c) K → K2+ + 2e–
a) Cl + 2e– → Cl2–		
2+
–
b) Mg → Mg + 2e 		
d) O + 2e– → O2–

5. Állapítsd meg, hogy a:

K+, Ca2+, Zn2+, I–, Mg2+, N3–, Cl– ionok közül, melyek izoelektronosak!
Tankönyv a VII. osztály számára
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Ionvegyületek képzodése
Mi történik a kialakult pozitív és negatív ionokkal? Például a nátrium pozitív ionokat, a klór pedíg negatív
ionokat képez. A két ion képződése végbemehet úgy, hogy a nátriumatom átad egy elektront a klóratomnak.
A létrejött ellentétes töltésű ionok között erős vonzás, elektrosztatikus vonzás alakul ki, ami a nátrium-klorid
ionvegyület képződéséhez vezet. (5. ábra)

B.

Megtanultad és visszaemlékszel!

A.

Egészítsd ki a szabad helyeket a megfelelő
szavakkal:
A konyhasó egy ..... kristályos anyag, amely nem
..... az elektromos áramot. A konyhasó ..... vízben.

Hogyan magyarázható az a tény, hogy a
szilárd halmazállapotú konyhasó nem vezeti az
elektromos áramot? A desztillálással nyert tiszta
víz vezeti az elektromos áramot? Hát ha konyhasót
oldunk desztillált vízben, a keletkezett sóoldat vezeti
az elektromos áramot?

Tanár által végzett kísérleti tevékenység

1. Kísérlet - A konyhasóoldat és a desztillált víz viselkedése, ha elektromos
áramkörbe iktatjuk be

Anyagok: konyhasó, desztillált víz.
Eszközök: spatula, üvegbot, két Berzelius
pohár, négy grafit elektród, elektromos vezetők, két
áramforrás (elem), két izzólámpa.
Munkamódszer: Elkészítjük a sóoldatot az
egyik Berzelius pohárba. Elkészítünk két áramkört a
4. ábra szerint.
Az egyik áramkör a desztillált vizet tartalmazó
Berzelius poharat tartalmazza, a másik áramkör a
sóoldatos Berzelius poharat.

4. ábra – A desztillált víz és a sóoldat elektromos
vezetőképességének vizsgálata

Megjegyzések. Az áramkör zárásával, a desztillált vizet tartalmazó áramkörben az izzó nem világít, a
sóoldatot tartalmazó áramkörben pedíg világít.

+e-

+11

+17

Na

Cl

+11
Na+
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Konyhasó a köznapi neve a nátrium-kloridnak.
A sóoldat vezeti az elektromos áramot, ezt láttuk
amikor az áramkör zárásakor világított az izzólámpa.
Mindez azt bizonyítja, hogy a sóoldat elektromos
töltéshordozókat tartalmaz. Ezek az ionok.

+17

+

-

Cl-

5. ábra – A nátrium ionok és klorid ionok képződése; az ionok
vonzódása

KÉMIA
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Amikor a sóoldaton elektromos áram halad át, a nátriumionok, amelyek pozitív töltésű ionok, az
elektromos áramforrás negatív elektródjához vonzódnak, amelyet katódnak nevezünk. Ezért a pozitív
ionokat kationoknak is nevezik. A kloridionok, amelyek negatív töltéssel rendelkeznek, az elektromos
áramforrás pozitív elektródjához vonzódnak. Ezt az elektródot anódnak nevezik, és ezért a negatív ionokat
anionoknak is nevezik (8 ábra).
A kristályban az ionok rögzítettek, nem tudnak elmozdulni. Ezért a nátrium-klorid szilárd
halmazállapotban nem tudja vezetni az elektromos áramot. Oldatban az ionok kiszakadnak a kristályból,
így mozgékonyak lesznek és képesek vezetni az elektromos áramot. Az ionvegyületek olvadéka vezeti az
elektromos áramot, mert az olvadék folyékony, így az ionok mozgékonyak.

Megtanultad és magyarázod!

C. Elemezd a képeket:

6. ábra – Nátrium-klorid

7. ábra –Az ionok elrendeződése a kristályban

Figyeld meg az ionok elrendeződését a kristályban és egészítsd ki a szabad helyeket a megfelelő szavakkal:
A nátrium-klorid egy szilárd, kristályos ionvegyület. A kristályban a .... ionok és a ....ionok pontos rendben
helyezkednek el, ahol a .... elektromos töltésű ionok és a .... elektromos töltésű ionok váltják egymást.
A nátrium-klorid kristály elektromos szempontból semleges, mivel az alkotó ionokból (Na+Cl–). a ....
töltések száma egyenlő a .... töltések számával. Azt mondjuk, hogy a pozitív ionok és negatív ionok számának
aránya: Na+ : Cl– = 1 : 1.

Megtanultad és alkalmazod!

D.

A kalcium-klorid egy ionvegyület, amely kalcium és klorid ionokból áll. Ábrázold a pozitív és
negatív ionok kialakulásának folyamatát a kalcium-kloridban! Jegyezd le a pozitív és negatív ionok arányát a
kristályban, figyelembe véve, hogy a kalcium-klorid kristály elektromos szempontból semleges!

Következtetések
Anód

Katód
Kationok

Anionok
Elektrolit oldat

8. ábra – Anód, katód és egy elektrolit oldata

Tankönyv a VII. osztály számára

• A környezet hőmérsékletén az ionvegyületek
szilárd halmazállapotúak.
• Az ionvegyületek szilárd állapotban nem
vezetik az elektromos áramot, mivel ionjaik
rögzítve vannak a kristályban.
• Az ionvegyületek vizes oldatai és olvadékai az
elektrolitok.
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Molekulák. A molekuláris anyagok fizikai tulajdonságai
A. Figyeld meg, hogy a klóratom milyen módon tudja kialakítani stabil oktett elektronszerkezetét.
+11

Na

+e-

+17

+11

+17

+17

+17

Cl

Na+

Cl-

Cl

Cl

9. ábra – A stabil oktett elektronkonfiguráció kialakulása

Cl2

B. Egészítsd ki a szabad helyeket a megfelelő szavakkal:

A klóratom ..... egy elektront a .....atomtól, hogy kialakítsa stabil ..... .
A klóratom közössé tesz ..... elektront egy másik ..... atommal, hogy kialakítsa stabil ..... elektronkonfigurációját.
A nemfémek atomjai egy vagy több elektront tesznek közössé az utolsó elektronhéjukról, molekulát hozva létre.
Molekula az anyag azon legkisebb részecskéje, amely szabadon létezhet és amely ugyanolyan körülmények
között rendelkezik az illető anyag tulajdonságaival.

Példa:
A legkisebb molekula, a hidrogén molekula,
két hidrogénatomból áll, amelyek az elektronjaik
közössé tételével a hélium stabil dublett
elektronkonfigurációjára tesznek szert.

-

+1

-

H·

+1 -

+1

+1

H: H
H-H

H·

10. ábra– A hidrogén molekula kialakulása

A közössé tett elektronpárt egy vonalkával jelöljük a két atom vegyjele között. Hasonló módon két
klóratom, amelyek utolsó héjukon hét-hét elektront tartalmaznak, összekapcsolódnak, létrehozva egy
molekulát, amely két atomból áll. Mindkét klóratom egy-egy elektront tesz közössé, így kialakítva az argon
nemesgáz elektronkonfigurációját.

Cl

Cl

:Cl-Cl:
: :

+17

: :

+17

11.ábra – A klór molekula kialakulása

hidrogén- és klórmolekulák két-két atomból állanak. Azt mondjuk, hogy kétatomos molekulák. Egy
molekula létrejöhet különböző elemek atomjai között is.
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H·+·Cl: → H:Cl:
: :

A hidrogénatom közössé teszi elektronját a
klóratom hét vegyértékelektronjai közül egyikkel,
hogy stabil dublett, illetve oktett szerkezetet
alakítsanak ki. Így jön létre a hidrogén-klorid
molekula.

: :

Példa:

H-Cl

12. ábra – A hidrogén-klorid molekula kialakulása

KÉMIA

4
Megtanultad és alkalmazod!

C. Figyeld meg az alábbi ábrát:

H

H

H

O

H
-

13. ábra –A víz és ammónia molekula ábrázolásai

- :

:
H:N:H
-N
H
H
H
H
: :

: :

-O
H
H

: :

H

-

:O:H
H

N

Egészítsd ki a szabad helyeket
a megfelelő szavakkal:
Két hidrogénatom egyesül .....
oxigénatommal és egy vízmolekulát alkot. Az oxigénatom közössé
tesz ..... elektront az utolsó héján
levő hat elektronjából, mindegyiket egy hidrogénatom elektronjával. Az oxigénatom stabil ..... szerkezetre, a hidrogénatom stabil .....
szerkezetre tesz szert.

Három hidrogénatom egyesül
.... nitrogénatommal, és az ammónia molekulát hozzák létre. A nitrogénatom közössé tesz .... elektront az
utolsó héján levő öt elektronból, mindegyiket egy hidrogénatom elektronjával. A nitrogénatom stabil ....
szerkezetre, a hidrogénatom stabil .... szerkezetre tesz szert. A víz és az ammónia molekulák több atomból
létrejött molekulák. Ezek többatomos molekulák.
Az atomok és a molekulák nagyon kis méretűek és szabad szemmel nem láthatóak. Azért, hogy könnyebben
megérthessük szerkezetüket, a vegyészek, modelleket alkottak ezek ábrázolására.
Tevékenység párban

A szerkezeti modellek készletének
használata a molekulák ábrázolására

Cl Cl

Osszátok el a feladatokat egy társsal!

Munkamódszer: Kövessétek ahogy a tanár használja
a molekulamodelleket, a klórmolekula bemutatására.
Használjátok a laboratóriumi asztalon található
molekula modell készletet. Mutassátok be a hidrogén, 14. ábra – A klórmolekula kompakt és nyitott modellje
hidrogén-klorid, víz és ammónia molekulák
kialakulását.

Cl

H

O

O

Cl

Megtanultad és alkalmazod!
H

15.ábra– Az oxigénesvíz molekulája

Tudtad...?

- létezik két hidrogénatomból
és két oxigénatomból álló
molekula? Ez az oxigénes víz
molekula.

Tankönyv a VII. osztály számára

D.

A metángáz a háztartásban használt tüzelőanyag. Egy
metánmolekula hidrogénatomokból és egy szénatomból áll. Állapítsd
meg az utolsó héjon található elektronok számát minden atom esetén.
Ábrázold a füzetben, ahogyan közössé teszik vegyértékelektronjaikat a
szén és a hidrogénatomok, amikor a metánmolekula kialakul. Használd
a kémiai elemek vegyjelét és pontokat az utolsó héjon levő elektronok
ábrázolására. Használd a molekulamodell készletet a metánmolekula
bemutatására.
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A molekuláris anyagok fizikai tulajdonságai
Az ionvegyületekkel ellentétben, a molekulákból álló anyagok,
mindhárom halmazállapotban előfordulnak. Például a hidrogén, az
oxigén, a nitrogén, a klór, a hidrogénklorid, a metán, az ammónia
gázak a környezeti hőmérsékleten. A bróm és a víz folyadékok, a kén
és a jód pedig szilárdak. Tiszta állapotban a molekuláris anyagok nem
vezetik az elektromos áramot.

Következtetések
• A nemfématomok egyesülnek elektronok közössétételével, hogy stabil nemesgáz konfigurációt
alakítsanak ki. Így molekulák jönnek létre.
• A molekulák létrejöhetnek ugyanazon elem atomjai között vagy különböző elemek atomjai között.
• A molekuláris anyagok minden halmazállapotban előfordulnak.

Gyakorlatok és feladatok

1. Egészítsd ki a szabad helyeket a megfelelő szavakkal:

A molekula az anyag legkisebb részecskéje, amely ..... az anyag tulajdonságaival, amiből származik. A
molekulák elektronok közössé tételével jönnek létre ..... atomok között. Egy molekulában legalább ..... atom
van. A víz molekula ..... atomból áll, amelyből kettő ..... atom. Az ammónia molekula .....atomból áll, amelyből
..... hidrogénatom.

2. Ábrázold a nitrogénmolekula és fluormolekula kialakulását, tudva, hogy mindkét molekula kétatomos
Használd a kémiai elemek vegyjelét és pontokat az utolsó héjon levő elektronok jelölésére.
3.

Ábrázold a hidrogén-bromid molekula kialakulását hidrogénatomból és brómatomból, valamint a
kénhidrogén molekula kialakulását kénatomból és hidrogén atomokból. Használd a kémiai elemek vegyjelét
és pontokat az utolsó héjon levő elektronok jelölésére.

4. Társítsd az A oszlopban található számokat, a B oszlopban található, helyes választ képviselő betűkkel.

Az A oszlopban egy molekulaszám található, a B oszlopban pedig egy atomszám.
A
B
1) 5 klór molekula
a) 9 atom
2) 10 hidrogénklorid molekula
b) 10 hidrogén atom
3) 7 metán molekula
c) 35 atom
4) 6 ammónia molekula
d) 16 hidrogén atom
5) 3 víz molekula
e) 10 atom
f) 24 atom
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A vegyérték
A nemesgázak atomjait kivéve, a többi kémiai elem atomjai nem stabilak szabad állapotban. Ők egyesülnek,
hogy a periódusos rendszerben hozzájuk legközelebb álló nemesgáz elektronkonfigurációját alakítsák ki. Ezt
vagy az egyik atomról a másikra történő elektronátadással (lead-felvesz) valósítják meg - az ionvegyületek
esetén - vagy elektronok közössé tételével - a molekuláris anyagok esetén.
Úgy, ahogy tanultad, egy atom stabilitását az utolsó héj elektronkonfigurációja határozza meg. Ezt a héjat
vegyértékhéjnak nevezzük.
Egy kémiai elem atomjának vegyülőképességét más atomokkal vegyértéknek nevezzük. A vegyérték az
utolsó héjon levő elektronok- a vegyértékelektronok-számától függ.

Megtanultad és alkalmazod!

A. Használd a periódusos rendszert, hogy megállapítsd a vegyértékhéj és a vegyértékelektronok számát

a Ba,S,C,K kémiai elemek atomjai esetén.
Egy kémiai elem Vegyértéke egyenlő azoknak a
vegyértékelektronoknak a számával, amelyekkel az
illető kémiai elem atomja résztvesz az ionvegyületek
vagy molekuláris anyagok létrehozásában. A
vegyértéket római vagy arab számokkal jelöljük.

Vegyértékhéj
Vegyértékelektronok

A vegyérték meghatározásának szabályai:

Calciu

16. ábra – A kalcium atom

A főcsoportok fémeinek vegyértéke megegyezik a csoportszám egységeinek számával.
Például, a nátrium atom, a magnézium atom vagy az alumínium atom, 1, 2 vagy 3 elektront ad le a
nemfémek atomjainak, hogy létrehozza stabil nemesgáz konfigurációját, így ionvegyületet alkotva. Ezek
vegyértéke I, II vagy III. Ezek az elemek az 1., 2. és 13. csoportban foglalnak helyet, tehát vegyértékük (I, II
vagy III) egyenlő az egységek száma a csoport számából..
Csoport 1 I vegyérték Csoport 2 Vegyért. II Csoport 13 Vegy. III

Megtanultad és alkalmazod!

B. Használd a periódusos
rendszert, hogy meghatározd a K,
Ca, Rb és Ga fémek vegyértékét.

Sodiu

Magneziu

Aluminiu

17.ábra – Atomok

A mellékcsoportok fémeinek egy vagy több vegyértékük van. Jegyezd meg néhány mellékcsoportbeli
fém vegyértékét: az ezüst vegyértéke I, a cink vegyértéke II, a réz vegyértéke I és II, a vas vegyértéke II és III.
A nemfémeknek, néhány kivétellel, egy vagy több vegyértékük van. A nemfémek vegyértékét a
hidrogénnel szemben vagy az oxigénnel szemben állapítjuk meg.
A hidrogénnel (vagy fémekkel) alkotott vegyületekben, a nemfémek vegyértéke egyenlő a 18 és a csoport
száma közti különbséggel.

Megtanultad és visszaemlékszel!

C. Ábrázold a füzetben a klóratom ionizációs folyamatát és a hidrogén-klorid molekula képződését!

A stabil nemesgáz konfiguráció kialakításáért a klóratom felvesz egy elektront vagy közössé tesz egy
elektront. A klór vegyértéke I, ami egyenlő a 18 (a nemesgáz csoportjának száma) és 17 ( a klór csoportjának
száma) közti különbséggel.
Tankönyv a VII. osztály számára
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Megtanultad és alkalmazod!

D. Használd a periódusos rendszert, hogy megállapítsd a S, P, N, Br nemfémek hidrogénnel szembeni

vegyértékét! A nemfémek az oxigénnel alkotott vegyületeikben több vegyértékkel létezhetnek.

Egy nemfém oxigénnel szembeni maximális vegyértéke megegyezik a csoportszám egységeinek számával.

Példa:
A kén (16. csoportból) vegyértéke oxigénnel szemben VI. Az ő maximális vegyértéke egyenlő az egységek
számával a csoportból, amelyben elhelyezkedik. Ugyanakkor a kénnek oxigénnel szemben a vegyértéke lehet IV is.
Vannak kivételek is: a fluor (17. csoportból) vegyértéke I, az oxigén (16. csoportból) vegyértéke csak II.
Az 1. táblázatban néhány olyan nemfém vegyértéke van feltüntetve, melyeknek vegyületeivel gyakran
találkozunk.
1. Táblázat – Néhány nemfém vegyértéke

Csoport
Vegyértékelektronok sz.

Periódus
2
3

14

15

16

17

4

5

6

7

C
IV és II
Si
IV

N
V, IV III, II, I
P
V, III

O
II
S
VI, IV, II

F
I
Cl
VII, V, III, I
Br
V, III, I

4

Azok az elemek, amelyek vegyértéke I, monovalensek, amelyek vegyértéke II, divalensek, amelyek
vegyértéke III, trivalensek , amelyek vegyértéke IV, tetravalensek, stb.

E. Ábrázold az oxigén atom és kálcium atom ionizációs folyamatát! Mennyi az oxigén vegyértéke? Hát a

kalciumé?

F. Ábrázold a kén-hidrogén molekula kialakulását! Mennyi a kén vegyértéke?
Következtetések:
• A vegyérték egy kémiai elem atomjának vegyülőképességét jelenti más atomokkal. A vegyérték az utolsó
héjon levő elektronok- a vegyértékelektronok-számától függ.

Gyakorlatok és feladatok

1. Egészítsd ki a szabad helyeket a megfelelő szavakkal:

Egy kémiai elem atomja vegyül más ....., hogy kialakítsa a ..... ..... vagy..... konfigurácóját. Egy elem
atomjának vegyülőképességét más atomokkal ..... nevezzük.
Egy fém vegyértékét az atom által ..... elektronok határozzák meg, és általában egyenlő az ..... számával
a ..... számából.
Egy nemfémnek fémmel szembeni vegyértékét, az atom által ..... elektronok száma határozza meg és ez
egyenlő 18 és a ..... száma közti különbséggel.
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Vegyi képletek
A következő képeken a klór, ammónia és metán
molekulák modelljei láthatók

H

Cl

Cl

N

H

H
Cl2

18. ábra – Molekulák

NH3

H

C

H
CH4

H
H

A. Ezen molekulák ábrázolására rövidített leírásmód is létezik, mely mindenik ábra alatt látható. Mit

veszel észre?
Megjegyzések. A molekulák rövidített leírásához, az összetevő elemek vegyjeleit használták és
számindexeket, amelyek megmutatják az illető molekulában résztvevő összes elem atomjainak számát.
Egyezményesen egy anyagnak vegyjelekkel és számindexekkel történő jelölése a vegyi képlet.
Az összetevő elemek vegyjelei

CH4→→

→

számindex (az illető elem atomjainak számát mutatja)

2 Táblázat– Példák vegyi képletekre

Szerkezeti Modell

Cl
H

Vegyi képlet

Cl
N H
H

Cl2

egy klór molekulát ábrázol, amely két atomból áll

NH3

egy ammónia molekulát ábrázol, amely három hidrogén
atomból és egy nitrogén atomból áll

CH4

egy metán molekulát ábrázol, amely négy hidrogénatomból és egy szénatomból áll

H
H

C
H

H

Számindexet csak akkor használunk, ha a molekula összetételében az elem atomjából egynél több van.

B. Írd le a füzetbe az alábbi képeken látható anyagok molekuláinak vegyi képletét:
I
jód

19.ábra – Molekulák

P

I

jód molekula

P
foszfor

P

SS

P

foszfor molekula

S
kén

S
S

S S

S

kén molekula

Vannak olyan anyagok, amelyek molekulái két atomból állnak: H2, N2, Cl2,
vagy O2
és olyan anyagok, amelyek molekulái több atomból állnak: P4 vagy S8.
I2
Egy anyag vegyi képlete, amely egyetlen kémiai elem legalább két atomját tartalmazza az Xn, ahol X az illető
kémiai elem vegyjele, az n index a molekula atomjainak száma.
Tankönyv a VII. osztály számára
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Két kémiai elemet tartalmazó anyag vegyi képletének megállapítása

Az összetételében két kémiai elemet tartalmazó anyag vegyi képletének megállapításakor a következő lépéseket
kell betartani:
1. Leírjuk a
kémiai elemek
vegyjelét
2. Leírjuk a
kémiai elemek
vegyértékét.
3.
Megállapítjuk a
számindexeket
úgy, hogy az
egyik atom
számindexe
és vegyértéke
közti szorzat
egyenlő legyen
a másik atom
számindexe és
vegyértéke közti
szorzattal.

NH

HS

CO

Fe Cl

Ca O

NIIIHI

HISII

CIVOII

FeIIClI

CaIIOII

Anx Bmy → mx=ny, ahol x, y a két A és B kémiai elemek vegyértéke, az m és n pedíg az indexek.

n m
Az egyik elem indexét a másik elem vegyértéke határozza meg. Az index egész szám és néha a két kémiai
elem vegyértéke közti legnagyobb közös osztóval történő egyszerűsítéssel kapjuk.
CIVOII, a C indexe
FeIIClI, a Fe indexe CaIIOII, a Ca indexe
NIIIHI, a H indexe HISII, aH
3 és a N indexe 1, indexe 2 és a S 2 és az O indexee
1 és a Cl indexe 2, 2 és az O indexe 2.
amit nem írunk
indexe 1, amit 4. Egyszerűsítünk
de az 1-et nem írjuk Egyszerűsítünk a 2 és
le.
nem írunk le. a 2 és 4 számok
ki.
2 számok legnagyobb
legnagyobb közös
közös osztójával, vagyis
osztójával, vagyis
2-vel.
2-vel.
CIVOII C2O4
HISII H2S
FeIIClI FeCl2
CaIIOII Ca2O2 CaO
NIIIHI NH3
CO2
(3×1 = 1×3)
(1×2 = 2×1)
(1×2 = 2×1)
(2×2 = 2×2)
(4×1 = 2×2)
ammónia
kén-hidrogén
vas(II)-klorid
Kalcium-oxid
szén-dioxid

3. Táblázat – Lépések az anyag vegyi képletének megállapítására.

Az ionvegyületek esetén a vegyi képlet nem molekulákat képvisel, hanem ionpárokat.

Példák:

• A nátrium-klorid vegyi képlete a NaCl, a Na+Cl– ionpárt jelenti.
• A kalcium-oxid vegyi képlete a CaO, a Ca2+O2 – ionpárt jelenti.
Léteznek olyan anyagok is, amelyek összetételükben több kémiai elemet tartalmaznak:
- NaOH - nátrium-hidroxid
- H2SO4 - kénsav
- HNO3 - salétromsav
- KNO3 - kálium-nitrát

Gyakorlatok és feladatok

1. Írd le az alábbi vegyi képleteket, a molekulájukban található atomok számának növekvő sorrendjébe:
H2O2, H2SO4, HNO3, CO2, N2.

2. Határozd meg a szén, kén,vas és nitrogén vegyértékét a: CO, SO2 , FeS, SO és NO vegyületekben!
3. Adottak a következő vegyi képletek: H2, H2O, H2O2, Ne, HCl, N2, Ag, Cl2, CO, NH3, Ar, N2O5, S8, Cu,

O2, P4, Fe. Másold le a füzetbe a 4. Táblázatot és egészítsd ki a példa szerint

Atomokból álló anyagok
Kétatomos molekulákból álló anyagok
Többatomos molekulákból álló anyagok

Ne, Ag,
H2, HCl,
S8, P4,

4.Táblázat

4.

Számítsd ki az O atomok számát abban a keverékben, amely 5 szén-monoxid (CO) molekulát és
15 nitrogén-dioxid (NO2) molekulát tartalmaz.
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Móltömeg. Számítások móltömeg alapján

4

Megtanultad és visszaemlékszel!

A. Egészítsd ki a szabad helyeket a megfelelő szavakkal:
A testek tömegének mértékegysége a Nemzetközi Mértékegységrendszerben, a ..... . Az anyag tömegét
..... betűvel jelöljük. Az anyagmennyiség mértékegysége a Nemzetközi Mértékegységrendszerben a ..... . Az
anyagmennyiséget n betűvel jelöljük.
5. Táblázat –Fizikai mennyiségek, mértékegységek

Fizikai mennyiség
tömeg
anyagmennyiség

A fizikai mennyiség jele
m
n

Mértékegység
kilogramm
mol

A mértékegység jelölése
kg
mol

A Mol az az anyagmennyiség, amely 6,022∙1023 részecskét tartalmaz.
Egy mol anyagnak a tömege a móltömeg. A móltömeget, M-el jelöljük, és gramm/mol-ban fejezzük ki.
Egy mol anyag tömegét az alkotó atomok számából és atomtömegéből keletkezett szorzatok összeadásával
számoljuk ki.

Megoldott feladat

1. Számold ki a hidrogén, a kalcium-oxid CaO és a vas (III)-szulfid Fe2S3 móltömegét.
MH = 2 . 1 = 2 g/mol
2

MCaO = 40 + 16 = 56 g/mol; M Fe S = 2 . 56 + 3 . 32 = 208 g/mol.
2 3

Megtanultad és alkalmazod!

B. Számold ki a klór, a nátrium-klorid és az ammónia móltömegét !
Azt mondjuk:

1 mol

Fe
Ne
NaCl
H2
NH3

tömege

56 g
20 g
58,5 g
2g
17 g

6,022∙1023
6,022∙1023
és
6,022∙1023
tartalmaz
6,022∙1023

Fe atomot
Ne atomot
Na+Cl– párt
H2 molekulát

6,022∙1023 NH3 molekulát

Ha ismerjük egy anyagminta tömegét, kiszámolhatjuk az anyagmennyiségét, mólban, és hogy hány
részecskét tartalmaz.
m
Akármilyen anyagra felírható, hogy: n= , ahol: n az anyagmennyiség, mólban kifejezve és m az anyag
M
tömege, grammban kifejezve, valamint M az anyag móltömege, gramm/mólban kifejezve.
Többszörösök és törtek: 1 kmol = 1000 mol, 1 mol = 1000 mmol
Az anyag tömege:
mg
g
kg
Az anyag mennyisége:
mmol
mol
kmol

Tankönyv a VII. osztály számára
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Megoldott feladatok

C. A feladat megoldásakor az N betűt a részecskék (atomok, ionok és molekulák) jelölésére használtuk.
Határozd meg 1280 g oxigén móltömegét, mólban kifejezve! Számold ki az oxigén molekulák számát
abban az anyagmennyiségben. Hány oxigénatom egyesült az oxigén molekulák kialakulásához?
Megoldás:
A feladat adatai:
I. Kiszámoljuk az oxigén molekulatömegét, MO = 2∙16 = 32 g/mol, és felírjuk az alábbi
m(O2) = 1280 g
2
arányt, hogy kiszámolhassuk a megadott tömegben az oxigén anyagmennyiségét
A feladat kérései:
1 mol O

1280 g ⋅1 mol

32 g

2
N(O2) = ? mol
=
⇒x=
= 40 mol O2
x mol O2 1280 g
32 g
N(O2) = ? molekulák
N(O) = ? atomok
II. Használjuk az Avogadro féle számot, hogy megtudjuk, hogy az I lépésban
meghatározott mennyiségben, hány oxigén molekula van. Felírjuk az alábbi arányt:

1 mol O2

40 mol O2

=

6,022 ⋅1023 molekula
y molekula

⇒y=

40 mol ⋅ 6,022 ⋅1023 molekula
1 mol

= 24,088 ⋅1024 O2 molekula

III. Tudjuk, hogy egy oxigén molekula kialakulásához két oxigénatom egyesül.
Felírjuk az alábbi arányt, hogy kiszámolhassuk a kért oxigénatomok számát:
1 O2 molekula
= 2 O atom ⇒ z = 48,066·1024 O atom
24
z O atom
24,088·10 O2 molekul

D. Ekvimolekuláris az a keverék, amely az alkotó részeket egyenlő mólszámban tartalmazza.
Vasból és kénből álló ekvimolekuláris keverék tömege 26,4 g. Számold ki a vas tömegszázalékát a
keverékben!
A feladat adatai:
m (keverék) = 26,4 g
A feladat kérései
Fe = ? %

Megoldás:
I. Jelöljük a -val a vas anyagmennyiségét a keverékben, a keverék tömege pedig:
mkeverék = mFe + mS
II. Használjuk a vas és a kén móltömegeit MFe = 56 g/mol és MS = 32 g/mol
és kiszámoljuk a vas és kén tömegét a keverékben, felírva az alábbi arányokat:
1 mol Fe

a mol Fe

=

56 g
xg

⇒ x = 56a g Fe

1 mol S

a mol S

=

32 g
yg

⇒ y = 32a g S

III. Behelyettesítve az egyenletbe a vas és kén tömegét, megállapítható az ismeretlen a:
mkeverék = 56a + 32a = 26,4; a = 0,3 mol
IV. Kiszámoljuk a vas tömegét és tömegszázalékát a keverékben, az alábbi arányokból:
1 mol Fe

56 g

⇒ z = 56 ⋅ 0,3 = 16,8 g Fe
zg
26, 4 g keverék 16,8 g Fe
100 ⋅16,8
=
⇒t=
= 63,6% Fe
100 g keverék
t
26, 4
0,3 mol Fe

=

Megtanultad és alkalmazod!

E. Olvasd el az alábbi kijelentéseket! Végezd el a füzetben a számításokat, majd írj I betűt, ha az állítást

igaznak, és H betűt, ha az állítást hamisnak találod!
a) 50 mmól víz tömege 0,9 g. I/H
b) 88 g szén-dioxid(CO2) 36,132 ∙ 1023 atomot tartalmaz. I/H
c) 72,264∙1023 oxigén molekula tömege 38,4 g. I/H

d) 22 mol de kén-trioxidban (SO3) 132,484 ∙1023 molekula van I/H
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Számítások vegyi képlet alapján
A laboratóriumban és az iparban, a vegyészek gyakran alkalmaznak számításokat. Ezeket a számításokat
különböző célokból végzik, például azért is, hogy megállapítsák egy anyag mennyiségét ami egy reakcióban
keletkezett, vagy meghatározzák az anyag tisztaságát vagy akár az elemi összetételét. A kémiának az a része,
amely a kémiai számításokat használja, a sztöchiometria (görög eredetű szó: stoicheion – elem, metrein – mérni.)
Az összetett anyag kialakulásához a kémiai elemek pontosan meghatározott arányban vegyülnek
Ismerve egy anyag vegyi képletét, kiszámolható:

1. a) Az atomarány – megmutatja az összetett anyagban a kémiai elemek atomjainak számarányát.
Megoldott feladat

Határozd meg az alumínium és kén atomarányát az alumínium-szulfidban!

A feladat adatai:
az Al2S3 vegyi képlete

I. Felírjuk az alumínium-szulfid vegyi képletét: Al2S3
II. Az atomarány kiszámolásához, használjuk a vegyi képletből az indexeket.

A feladat kérései

Az atomarány.

atomarány,

Al 2
=
S 3

Az atomarány felírható így is: Al : S = 2 : 3.

Al
=?
S

Példák:
H

O
H

H
H

H2O víz
H:O=2:1

N

H

H
NH3 ammónia
H:N=3:1

H

O
H

C

O

H

H

O

H
CH4 metán
H:C=4:1

S

O

H2SO4 kénsav
H : S : O = 2 : 1: 4

O

H

N
O

O

HNO3 salétromsav
H : N : O = 1 : 1: 3

20.ábra –Molekulák

b) Tömegarány – megmutatja az összetett anyagban a kémiai elemek tömegeinek arányát (a legkisebb
természetes számokét)

Megoldott feladat

Határozd meg az alumínium és kén tömegarányát az alumínium-szulfidban!

A feladat adatai:
az Al2S3 vegyi
képlete

I. Felírjuk az alumínium-szulfid vegyi képletét: Al2S3
II. A tömegarány kiszámolásához használjuk a vegyi képletből az indexeket és a
megfelelő atomtömegeket.
A tömegarány felírása és kiszámolása:

A feladat kérései:
tömegarány,

m Al Al 2 ⋅ 27 9
=
=
=
S 3 ⋅ 32 16
mS

A tömegarány még felírható Al : S = 9 : 16.

Al
=?
S

Tankönyv a VII. osztály számára
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2. A tömegszázalékos elemösszetétel – megmutatja 100 g összetett anyagban mindegyik elem tömegét.
Megoldott feladat

Al

Határozd meg az alumínium-szulfid tömegszázalékos elemösszetételét!
I. Felírjuk az alumínium-szulfid vegyi képletét: Al2S3
A feladat adatai:
az Al2S3 vegyi képlete II. Kiszámoljuk az alumínium-szulfid móltömegét, felhasználva az összetevő elemek
atomtömegeit::
M(Al2S3) = 2∙27 + 3∙32 = 54 + 96 = 150 g/mol
150 g alumínium-szulfidban 54 g alumínium és 96 g kén van.
A feladat kérései:
III. Ahhoz, hogy meghatározhassuk 100 g alumínium-szulfidban mindegyik elem tömegét,
? %Al, ?% S
felhasználjuk a II. pontban meghatározott értékeket. Felírjuk az aránypárt:
36
%

S 64%

150 g Al2 S3
100 g Al2 S3

=

54 g Al
x

=

96 g S
y

IV. Meghatározzuk a két tömegszázalékot: ⇒ x =

3. Egy anyag tömegéből egy alkotó elem tömege

100 ⋅ 54
100 ⋅ 96
= 36% Al , y =
= 64% S
150
150

Megoldott feladat

Számold ki az alumínium tömegét 90 g alumínium-szulfidban!
A feladat adatai:
mAl S = 90 g
2 3

A feladat kérései:
mAl = ? g

1. Megoldási lehetőség:
I. Kiszámoljuk az alumínium-szulfid molekulatömegét, hogy megállapíthassuk az
alumínium tömegét egy mol alumínium-szulfidban:
M(Al2S3) = 2∙27 + 3∙32 = 54 + 96 = 150 g/mol.
150 g alumínium-szulfidban 54 g alumínium van.
II. A kért alumínium tömegének kiszámolásához, felhasználjuk az I. pontban
meghatározott tömegeket. Felírjuk az egyenlő arányok sorozatát:

150 g Al2 S3

90 g Al2 S3
90 ⋅ 54
= 32, 4 g Al
III. Meghatározzuk a kért alumínium tömegét: x =
150

=

54 g Al
x

2. Megoldási lehetőség:
I. Meghatározzuk az alumínium-szulfid mennyiségét, mólban, a megadott tömeg és
a molekulatömeg segítségével: n =

m Al2 S3

M Al2 S3

=

90 g
= 0,6 mol
g
150
mol

II. Kiszámoljuk az alumínium-szulfid molekulatömegét, hogy megtudjuk az
alumínium tömegét egy mol alumínium-szulfidban:
M(Al2S3) = 2∙27 + 3∙32 = 54 + 96 = 150 g/mol.
Egy mol alumínium-szulfidban 54 g alumínium van.
III. A kért alumínium tömeg meghatározására felhasználjuk az I. és II. pontban
kiszámolt értékeket. Felírjuk a következő aránypárt:
1 mol Al2 S3
0,6 mol Al2 S3

=

54 g Al
x

IV. Meghatározzuk a kért alumínium tömeget: x =

Megtanultad és alkalmazod!

0,6 mol ⋅ 54 g
1 mol

= 32, 4 g Al

A. Számold ki 90 g alumínium-szulfidban az alumínium tömegét, grammban kifejezve, felhasználva az
elemek tömegarányát.
84

KÉMIA

4
4. Adott tömegű elemet tartalmazó összetett anyag tömege
Megoldott feladat

Számold ki annak az alumínium-szulfidnak a tömegét, milligrammban kifejezve, amely 45 mg alumíniumot tartalmaz.
A feladat adatai:
mAl = 45 mg
A feladat kérései:
mAl S = ? mg
2 3

I. Kiszámoljuk az alumínium-szulfid móltömegét, hogy megállapíthassuk egy mol
alumínium-szulfidban az alumínium tömegét:
M(Al2S3) = 2∙27 + 3∙32 = 54 + 96 = 150 g/mol.
(1 g/mol = 1000 mg/(1000 mmol) = 1 mg/mmol)
150 mg alumínium-szulfidban 54 mg alumínium van.
II. A kért alumínium tömegének meghatározásához felhasználjuk az I pontban
kiszámolt tömegeket. Felírjuk az aránypárt:
150 mg Al2 S3 54 mg Al
=
x mg Al2 S3
45 mg Al
45 ⋅150
= 125 mg Al2 S3
III. Meghatározzuk a kért alumínium-szulfid tömegét: x =
54

Megtanultad és alkalmazod!

B. Számold ki annak az alumínium-szulfidnak a tömegét, milligrammban kifejezve, amely 45 mg
alumíniumot tartalmaz! Használd az elemek vegyülési tömegarányát az alumínium-szulfidban.
Ismerve egy összetett anyag tömegszázalékos elemösszetételét, megállapítható az illető összetett
anyag molekulaképlete.

Megoldott feladat

Állapítsd meg a vegyi képletét annak az anyagnak, amelynek tömegszázalékos elemösszetétele a következő:
29,41% Ca, 23,53% S és 47,06% O.
Feltételezzük, hogy 100 g anyag tartalmaz: 29,41 g kalciumot, 23,53 g ként és 47,06 g oxigént
I. Kiszámoljuk minden elem mennyiségét mólban: elosztjuk mindegyik százalékot az illető elem
atomtömegével::
29, 41
23,53
47,06
Ca :
= 0,735 mol S :
= 0,735 mol O :
= 2,941 mol
40
32
16
II. Kiszámoljuk az összetevő elemek atomarányát, elosztva az előző művelet során kapott eredményeket a
közülük legkisebb értékkel:
0,735
0,735
2,941
Ca :
=1 S :
=1 O :
=4
0,735
0,735
0,735
Az anyag vegyi képlete CaSO4.

Következtetések
• Az összetett anyag kialakításához, a kémiai elemek jól meghatározott arányban vegyülnek.
• Ismerve egy anyag vegyi képletét, kiszámolható: az összetételében található elemek atomaránya,
az elemek vegyülési tömegaránya, a tömegszázalékos elemösszetétel, bizonyos mennyiségű összetett
anyagban található egyik összetevő elem tömege vagy egy összetett anyag tömege az egyik összetevő
elem mennyiségéből.
• Ismerve egy összetett anyag tömegszázalékos elemösszetételét, meghatározható annak a vegyi
képlete
Tankönyv a VII. osztály számára
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Felmérés
I. Jegyezd le a fogalmat, amely helyesen egészíti ki a következő kijelentéseket:

1. A pozitív ionok, atomokból, elektron ..... jönnek létre.
2. A kémiai elemek, amelyek atomjai negatív iont képeznek, a kémiai jellegűket tekintve a ..... .
3. Egy ..... vegyület az ellentétes töltésű ionok elektrosztatikus vonzása által jön létre.
4. A klór molekula kialakulása ..... elektronpár közössé tételével jön létre két klóratom között.
5. Egy ammónia molekulában ..... hidrogénatom és egy nitrogénatom található.
6. Egy kémiai elem vegyértéke függ az atomjának utolsó héján található elektronjainak ..... .
7. A metán molekulában a szénatom vegyértéke ..... .
8. Az ionvegyületek ..... halmazállapotúak.
9. A molekuláris anyagok, szobahőmérsékleten (25° C), ..... halmazállapotban fordulnak elő.
10. Az ionvegyületek vizes oldatai és olvadékai az ....., mert vezetik az elektromos áramot.

20 pont
II. Jegyezd le a füzetbe a tétel minden feladata esetén a helyes válasznak megfelelő betűt! Minden
feladatnak egyetlen helyes válasz felel meg.
1. Az E+ ion izoelektronos a N3– ionnal. Az E elem helye a periódusos rendszerben:
a) 13. csoport, 2. periódus;		
b) 1. csoport, 3. periódus;
c) 2. csoport, 3. periódus.
2. Egy mol klórmolekulában van:
c) 6,022∙1023 elektron.
a) 2 közössé tett elektron;		
b) 12,044∙1023 klóratom;
3. A kalcium-foszfátban, Ca3(PO4)2 az elemek vegyülési tömegaránya:
a) Ca : P : O = 60 : 31 : 64;		
b) Ca : P : O = 3 : 2 : 8;		
c) Ca : P : O = 60 : 13 : 46.
4. 300 g kalcium-karbonátban, CaCO3, a kalcium tömege:
a) 12 g;
b) 12 mg;
c) 120 g.
5. Az MO összetett anyag egy kétvegyértékű fém oxidja. Ez 40 tömeg% oxigént tartalmaz..
a) az MO anyag a kalcium-oxid;
b) 3 mol oxid tömege 120 g;
c) a fém a cink.
20 pont
III. A méhek mézében található A anyagról a következők ismertek:
- szénből, oxigénből és hidrogénből áll;
- 24 atomot tartalmaz molekulájában;
- az alkotóelemek számaránya C : H : O = 1 : 2 : 1.
a) Határozd meg az A anyag vegyi képletét!
a) Számítsd ki azt a víztömeget, grammban kifejezve, mely ugyanannyi oxigént tartalmaz, mint 3,6
g A anyag!
20 pont

IV. Egy B anyag tömegszázalékos elemösszetétele 31,83% K, 28,97% Cl, és a maradék oxigén.

a) Határozd meg a B anyag vegyi képletét!
b) A B anyagból vett minta tömege 544,44 g és 10 tömeg% szennyeződést tartalmaz. Számold ki a mintában
a kálium tömegét, grammban kifejezve. A szennyeződések nem tartalmaznak káliumot.
c) Határozd meg annak az oldatnak a tömegszázalékos koncentrációját, amelyet úgy nyernek, hogy a B
mintában levő tiszta anyagot feloldják annyi vízben, mely 12,044 ∙ 1025 molekulát tartalmaz.
30 pont
10 pont jár hivatalból.
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Gyakorlás és fejlesztés
I.

+11

+11
Na+Cl-

Na+

.Na

+17

+17

.Cl:

: Cl:

Elektrosztatikus
erők (ionvegyület)

-

: :

: :

Elemezd a képeket és írd le a füzetbe azokat
a szavakat, amelyek a szabadon hagyott helyeken
helyesen egészítik ki a következő kijelentéseket.
a) Ahhoz, hogy a nátrium és klór stabil .....
szerkezetre tegyenek szert, a nátriumatom lead .....
elektront a klóratomnak. A nátriumatom az elektront
a ..... héjról adja le, a klóratom pedig a ..... héjra veszi
fel, ahol van ..... elektron. A nátriumatom pozitív .....
alakul, a klóratom pedig ..... ionná.
A Na+ és Cl– az utolsó héjukon stabil .....
konfigurációval rendelkeznek. A Na+ és Cl– ionok .....
erőkkel vonzzák egymást, a nátrium-klorid ..... hozva
létre. Mivel pozitív iont képez, a nátrium kémiai
jellege ..... . A klór kémiai jellege nemfém, mivel .....
iont képez.

21. ábra – A NaCl kialakulása

b)

+1

+17

+1

+17

H
22. ábra –A HCl kialakulása

Cl

H Cl

A hidrogénatom a vegyértékhéján ..... elektront tartalmaz. A klóratom a vegyértékhéján ..... elektront
tartalmaz és a hidrogénatommal közössé tesz ..... elektront. A HCl hidrogén-kloridban, a klóratomnak az
utolsó héján ..... elektronja van, a hidrogénatomnak az utolsó héján pedig ..... elektronja van. A hidrogénatom
és klóratom között az elektronok közössé tételével egy HCl hidrogén-klorid ..... alakul ki.
II. Írd le a vegyi képletét azoknak az anyagoknak, amelyek a következőkből jönnek létre:
a) Al és O
b) H és Br
c) Na és N
d) Ca és Cl
e) K és F
f) Ca és I
g) Na és S
h) H és P
i) Zn és O
j) Al és S
III. Számold ki:
- 3 mol nátrium-hidroxid (NaOH) tömegét, grammban;
- 540 g víz mennyiségét, mólban
- A kéntrioxid (SO3) mennyiségét 800 kg kén-trioxidból, kilomolban.
IV. Határozd meg a vízben az atomarányt, tömegarányt és az elemi tömegszázalékos összetételt!
V. Egy nátrium-kloridból és kálium-kloridból álló keverékben a mólarány NaCl : KCl = 2 : 1, és a tömege
38,3 kg.
a) Határozd meg a keverékben a nátrium-klorid és kálium-klorid mennyiségét, mólban kifejezve!
b) Határozd meg a keverékben a kloridok mólszázalékos és tömegszázalékos összetételét.
A gyakorlatok és feladatok megoldásai a digitalis tankönyvben megtalálhatók.
Tankönyv a VII. osztály számára
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Egyszeru anyagok. Fémek és nemfémek. Ötvözetek

A természetben megtalálható, illetve a laboratóriumban előállított anyagok száma óriási azon kémiai
elemek számához viszonyítva, amelyekről tanultál. Ez azzal magyarázható, hogy a különböző elemek atomjai
gyakorlatilag végtelen lehetőségben kapcsolódhatnak egymáshoz.
A. Hasonlítsd össze az 1,2 és 3. ábrák molekuláinak szerkezetét és egészítsd ki a mondatokat:

H

H

O
H

H
H

1. ábra – Hidrogén és víz

N

N

N
H

H

2. ábra –Nitrogén és ammónia

O O

O

C

O

3. ábra – Oxigén és szén-dioxid

A hidrogén, nitrogén és az oxigén …. kémiai elem atomjaiból álló anyagok. A víz, ammónia és a széndioxid … kémiai elemek atomjaiból álló anyagok.
Az anyagokat osztályozhatjuk az alkotó atomok természete alapján:
Egyszerű anyagok – csak egyetlen kémiai elem atomjai alkotják.
Összetett anyagok – legalább kétféle kémiai elem atomjaiból állnak.
Néhány elem megtalálható a természetben egyszerű anyag formájában. Például: oxigén, nitrogén, kén,
szén, ezüst, arany. Az elemek többsége a természetben összetett anyagok felépítésében jelenik meg.

H2
H2O
FeS
N2
Ag
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Al2O3
Cl2
Ca(OH)2
CaCl2
HNO3

Cu
O2
CO2
P4
Ne

1.táblázat – egyszerű anyagok- megnevezés és vegyi képletek

Az egyszerű anyag neve
Az anyag vegyi képlete
Az egyszerű anyagot alkotó kémiai elem
vegyjele

neon
ezüst
hidrogén
oxigén
réz
foszfor
vas
nitrogén

Figyeld meg a természetben
vagy különböző gyártásfolyamatokban megjelenő hétköznapi
anyagok vegyi képleteit! Jegyezd
le a füzetedbe az egyszerű anyagok képleteit!

B. Másold a füzetedbe az 1.táblázatot és egészítsd ki a modell alapján:

klór

Tanultad és alkalmazd!

Cl2
Cl

Egy egyszerű anyag vegyi képlete:

Xn (X – kémiai elem vegyjele és n- atomok száma).

A klór, mint egyszerű anyag a klór, mint kémiai elem atomjaiból álló
molekulákból, a réz, mint egyszerű anyag réz atomokból áll.

KÉMIA
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Megfigyelted és alkalmazd!
A 4, 5 és 6.ábrákon látható összes anyag csak szénatomokból áll.

4. ábra – Gyémánt

5. ábra – Grafit

6. ábra – Fullerének

C. Figyeld meg a képeket és egészítsd ki a mondatokat:

A három anyag egyik közös fizikai tulajdonsága a … Az anyagok különböznek a szén atomok …-ban.
A szén a természetben egyszerű anyagként gyémánt, grafit vagy fullerének formájában jelenik meg.
Ugyanakkor a szén az ásványi szenek fő alkotóeleme is.
Egy kémiai elem azon tulajdonságát, hogy két vagy több formában
is létezik, allotrópiának nevezzük.

Következtetések:

Tudtad, hogy ...?

Az egyszerű anyagok neve azonos az őket alkotó kémiai elemek
nevével. Egyes egyszerű anyagok esetében a vegyi képlet megegyezik
az anyagot alkotó kémiai elem vegyjelével.

Portfólió

Keress az interneten információkat a gyémánt, grafit, fullerének és
kőszenekről! Az alábbi séma alapján készíts jegyzetet a szén valamelyik
allotróp módosulatáról!

Etimológia
Történelem

Felhasználás

Szerkezet
A szén
allotróp
módosulata

Tankönyv a VII. osztály számára

Elterjedése a
Földön

• az oxigén két allotróp
módosulattal rendelkezik: a
légkörben megtalálható és a
Földön az életetet fenntartó
oxigén (O2) és az atmoszféra
felső rétegeiben, 15 és 40 km
magasságban található ózon
(O3).
• az ózon szűrőként viselkedik:
visszatartja
az
ultraibolya
sugarakat,
szabályozza
a
légkör hőmérsékletét és védi a
bioszférát.
• a napjainkig több, mint
140.000.000
féle
anyagot
ismertünk meg.

Tulajdonságok
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Fémek és nemfémek
Tanultad és emlékezel rá!

A kémiai elemek fémes vagy nemfémes jelleggel rendelkezhetnek, az elektronburok szerkezetének függvényében.
A. Állapítsd meg az alábbi anyagokat alkotó elemek kémiai jellegét:

Cl

S

Al

Li

7. ábra – Egyszerű anyagok és az őket alkotó atomok szerkezete

Az alkotó kémiai elem természete alapján az egyszerű anyagok lehetnek fémek vagy nemfémek.
Hogyan tudunk megkülönböztetni egy fémet egy nemfémtől a fizikai tulajdonságai alapján?
Csoportos kísérleti tevékenység

1. kísérlet - az alumínium és a kén fizikai tulajdonságainak
összehasonlítása

8. ábra – Az alumínium és a kén elektromos vezetőképességének tanulmányozására szolgáló elektromos áramkör

Osszátok fel a feladatokat a csoport tagjai között!
Anyagok: alumínium (fólia és huzal), kén, víz.
Eszközök: mozsár törővel, spatula, elem, elektromos vezető huzalok,
égő.
Munkamenet: A mozsárban óvatosan dörzsölj el egy kis mennyiségű
ként. Gyűjtsd össze egy alumínium fóliára.
Egy kémcsőbe tegyél spatula-hegynyi kénport és adj hozzá 2-3 mL vizet.
Egy másik kémcsőbe tegyél egy darab alumínium fóliát és adj hozzá
2-3 mL vizet.
Állítsd össze a 8.ábrán látható áramkört. Zárd az áramkört egy darab
alumínium huzallal, majd egy kén darabkával. Mit észlelsz?
Megfigyelések. A kén kemény/törékeny. Az alumínium
rugalmasan/maradandóan deformálódik. A kén és az alumínium
oldódik/oldhatatlan vízben. Ha az áramkört alumínium huzallal/
kénnel zárjuk, az égő kigyúl.

Tanultad és alkalmazd!

B.

an
lmas
rugaltozik az
vá lakja
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Al
árd

v
old ízben
hat
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z
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vezetromo
k
ele ramot
á

szil

Az előző kísérletek megfigyelései alapján hasonlítsd össze a kén és az alumínium fizikai
tulajdonságait és a példa alapján
egészítsd ki a füzetedben:
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5
A fémek fizikai tulajdonságai

C. Felhasználva a mindennapi életből vett, illetve előző ismereteidet, valamint azt, amit megfigyelhetsz a
9.ábrán, jegyezd le a fémek fizikai tulajdonságait és a felhasználásukat!
Alumínium

Vas

Réz
Arany
Ezüst

9.

ábra

–

A

fémek

fizikai

tulajdonságai

és

felhasználásuk

Szobahőmérsékleten és légköri nyomáson a fémek szilárdak.
Kivételt képez a higany, amely cseppfolyós.
A fémek átlátszatlanok és jellegzetes fénnyel rendelkeznek,
hiszen visszaverik a fénysugarakat. Többségüknél a fémes fény
egy idő után eltűnik, a fém és a környezetében található anyagok
közötti reakciók következtében. A nemesfémek (arany, platina)
örökre megőrzik fényüket.
10. ábra – Higany

Tudtad, hogy...?

• elő lehet állítani 0,08 μm
vastagságú
arany
lemezt
(körülbelül 600-szor vékonyabb
mint az emberi hajszál) és egy
gramm aranyat 2 km hosszú
szállá lehet húzni.
• a legsűrűbb fém az ozmium
(22,59 g/cm3).
• a gallium olvadáspontja 30oC,
ezért az ember tenyerében
megolvad, hiszen az emberi test
hőmérséklete 36,5o C.
.

Tankönyv a VII. osztály számára

A tömör fémek színe ezüst-fehér, hiszen szinte teljes mértékben
visszaverik a fénysugarakat. Kivételek is vannak: a réz vörös színű,
az arany sárga.
A fémek vezetik az elektromos áramot és a hőt (elektromos és
hővezető tulajdonsággal rendelkeznek). A legjobb elektromos és
hővezető fémek: az ezüst, réz, arany, alumínium.
A fémek hengerelhetők (lemezzé lehet alakítani) és nyújthatók
(szállá lehet húzni). A legkönyebben nyújtható és hengerelhető
fémek: az arany, alumínium, réz, ezüst, platina, nikkel.
A fémek olvadáspontja tág határok között változik: – 39o C-tól
(higany) 3422o C –ig (wolfram).
A fémek nem oldódnak vízben vagy más oldószerekben.
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11. ábra – lítium, magnézium, platina.

12. ábra – nátrium, kálium, króm, titán

Sűrűségük alapján a fémek lehetnek könnyű fémek (lítium,
magnézium, alumínium): sűrűségük kisebb, mint 5 g/cm3 és
nehéz fémek (nikkel, ólom, platina): sűrűségük nagyobb, mint
5 g/cm3.
A fémek keménysége nagyon eltérő lehet. Vannak puha fémek,
melyeket késsel lehet vágni (nátrium, kálium) és kemény fémek
(króm, titán).

Ötvözetek

Tiszta állapotban a fémek technikai felhasználhatósága korlátolt. Egyesek a levegőben található anyagokkal
érintkezve hamar degradálódnak, mások mechanikai ellenálló képessége kicsi. Olvadt állapotban két vagy
több fém képes keveredni egymással, ötvözetet alkotva. Az evőeszközök, az autók vagy kerékpárok váza, az
ékszerek ötvözetből készülnek.
D. Olvasd el a képeken bemutatott ötvözetekről szóló információkat! Azonosítsd az ötvözeteket alkotó
fémeket! Jelöld az ötvözet egy tulajdonságát, mely lehetővé teszi az ábrázolt tárgyak gyártását!

13. ábra – Bronz

- réz és ón ötvözete
- kemény és könnyen megmunkálható
ötvözet
- felhasználják csapok, szobrok,
fogaskerekek, érmék gyártására.

14. ábra – Dúralumínium

- alumínium ötvözete rézzel,
magnéziummal, mangánnal
- kemény és kis sűrűségű ötvözet
- felhasználják repülőgépek, autók,
kerékpárok gyártására.

15. ábra – Acél

- vas ötvözete szénnel (egyes acélok
nikkelt, krómot, molibdént, vanádiumot
is tartalmaznak)
- nagy mechanikai ellenálló képességű
ötvözet
- felhasználják fémszerkezetek, járművek,
szélerőművek, háztartási eszközök
gyártására.

Egy ötvözet fémes tulajdonsággal rendelkező keverék, két vagy több egyszerű anyagból áll, melyek közül
legalább az egyik fém és ez található benne nagyobb mennyiségben.
Ötvözéssel olyan anyagok keletkeznek, melyek ellenállóbbak a környezetben található anyagok hatásaival
szemben, keményebbek és alacsonyabb olvadásponttal rendelkeznek.

Portfólió

Mutasd be a felhasználását egyéb, a gépgyártásban,
gyógyászatban,
elektrotechnikában
használt
ötvözeteknek! Keress információkat az interneten
a következő kulcs-szavakkal:: sárgaréz, öntött
vas, forrasztóón, amalgám. A kapott információk
felhasználásával készíts egy tíz diát tartalmazó
digitális bemutatót!

92

Önértékelés:

• jelentős, érdekes és tudományos szempontból
korrekt információkat használtál (4 pont);
• érthetően és rendezetten mutattad be az
információkat (2 pont);
• a bemutatódnak van bevezetése, tartalma és
befejezése, valamint könyvészet (2 pont);
• figyelemfelkeltő képeket használtál az ötvözetek
felhasználásának bemutatására (2 pont).

KÉMIA

5
A nemfémek fizikai tulajdonságai

E. Felhasználva a mindennapi életből vett, illetve előző ismereteidet, valamint azt, amit megfigyelhetsz a

16.ábrán, jegyezd le a nemfémek fizikai tulajdonságait és a felhasználásukat!
OXIGÉN

HIDROGÉN

SZÉN

KÉN

A nemfémek felhasználása

Gyógyászat

Margarin gyártása

Üvegvágó gyémánt

Kaucsuk vulkanizálása

Fémek hegesztése

Légballonok feltöltése

Tüzelőanyag

Ebonit

Oxigénpalack

Műtrágya gyártás

Elektródák

Gyufa

16. ábra – A nemfémek felhasználása

• Normál hőmérséklet és nyomás értéken a nemfémek halmazállapota lehet gáz (O2, N2, H2, F2, Cl2, He,
Ne, Ar, Xe, Kr,), vagy szilárd (B, C, S, P4, I2). Az egyetlen cseppfolyós nemfém a bróm.
• A nemfémek keménysége tág határok között változik: a kén törékeny, míg a gyémánt a természetes
anyagok közül a legkeményebb.
• Egyes nemfémek színtelenek (O2, H2, N2, He, Ne,), míg mások színesek (S – sárga, Cl2 – zöldes sárga,
I2 – ibolya színű, Br2 – vöröses barna).
• Jellegzetes szaggal rendelkezik a S, Cl2 és Br2.
• A grafit kivételével a nemfémek nem vezetik az áramot, elektromos szigetelők.

Következtetések:
Összetételük alapján az anyagok lehetnek: egyszerű és összetett anyagok. Az egyszerű anyagok lehetnek:
fémek vagy nemfémek.
A fémek vezetik az elektromos áramot, míg a nemfémek a grafit kivételével elektromos szigetelők.
A fémeket gyakran ötvözet formájában használjuk, ugyanis ezek jobb tulajdonságokkal rendelkeznek,
mint a tiszta fémek.
Tankönyv a VII. osztály számára
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Gyakorlatok és feladatok

1. Azonosíts legalább öt, a mindennapi életben használt, fémből készült tárgyat!

Sűrűség (g/cm3)

2. A tananyag információit, valamint a 17.ábra diagrammját használva, azonosíts öt könnyű és öt nehéz
fémet! Írd le a nevüket is!
20

15

10

5

0

Ag

Al

Au

Ba

Co

Fe

Hg

K

Li

Mg Na

Pb

Pd

Zn

Be

Cr

Ti

W

Fém
17. ábra – Egyes fémek sűrűsége

3. Az A oszlopban fémből készült tárgyak, a B oszlopban fémek fizikai tulajdonságai vannak feltüntetve.

Társítsd a tárgynak megfelelő számot a fém felhasználásának megfelelő fizikai tulajdonság betűjelével!
A
B
a) elektromos vezetőképesség
1) fémszerkezetű épület
2) fémtükör
b) hővezető képesség
3) elektromos berendezés
c) szín
4) csomagoló fólia
d) fémes fény
5) fűtőtest
e) rugalmasság
f) mechanikai ellenálló képesség

4.

Egy ékszer 1,2 karátos gyémántot tartalmaz (1 karát = 200 mg). Határozd meg a gyémántban a
szénatomok számát!

5. Az argon színtelen, szagtalan gáz, mely nem vesz részt kémiai reakciókban. Fluoreszkáló és gázkisüléses

izzók feltöltésére, a fémek lézeres hegesztésére és vágására használják. Egy liter levegő 9,2∙10–4 mol argont
tartalmaz. Határozd meg a 10 m3 levegőben található argon tömegét, grammban kifejezve!

6.

Az ókortól kezdődően a pénzérméket rézből és ötvözeteiből készítik. Egy érme a következő
tömegszázalékos összetételű ötvözetből készült: 82% Cu, 13% Zn és 5% Ni. Számítsd ki a cink atomok számát
egy 6 g tömegű érmében!
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Összetett anyagok
Az összetett anyagok osztályozása: oxidok, bázisok, savak, sók

Annak érdekében, hogy megértsd mi egy összetett anyag és hogyan lehet előállítani, valamint azt, hogy az őt alkotó
elemek tulajdonságaihoz viszonyítva milyen tulajdonságokkal rendelkezik, kövesd figyelemmel a kísérleti tevékenységet!
Tanári kísérlet

1.kísérlet – Egy összetett anyag eloállítása

Anyagok: magnézium szalag.
Eszközök: Fém fogó, gázégő, óraüveg
Munkamenet: Egy darabkát a magnézium szalagból a fém fogóval
lángba kell tartani. A kapott terméket óraüvegre kell gyűjteni.
Mit észlelesz?

18. ábra – Magnézium égetése

Megfigyelés. A magnézium egy bronzos/ezüstös színű szilárd anyag, mely fehér/sárga, vakító lánggal
ég. A keletkezett szilárd anyag színe fehér/kék.
Miközben a zöld gömbökkel ábrázolt (19.ábra) ezüstfehér és szilárd magnézium (Mg) a kétatomos
molekulákból álló színtelen és gázhalmazállapotú oxigénnel, O2 reagál (az oxigén atomok a 20.ábrán vörös
gömbökkel vannak ábrázolva), az atomjaik közötti elektronátadás következtében ellentétes töltésű ionok
jönnek létre. Az ionok vonzzák egymást s így jön létre egy új termék, a fehér és szilárd magnézium-oxid, por
alakjában (21 a és b ábra).

19. ábra – Magnézium

20. ábra – Oxigén
molekulák

a)

A. Elemezd az alábbi képeken látható anyagok vegyi képleteit!
H2SO4

CoCl2

CuO

Fe2O3

H2SO4

HCl
NaOH

PbI2

22. ábra – Összetett anyagok

Tankönyv a VII. osztály számára

Ni(OH)2

HCloldat

21. ábra – Magnézium-oxid

b)

B. Írd le a füzetetbe azoknak

az anyagoknak a vegyi képleteit,
melyek összetételében részt vesz:
a) csak oxigén és egy másfajta
kémiai elem;
b) fém és hidroxid (OH) csoport;
c) hidrogén és nemfém;
d) fém és más fajta nemfém,
mint a b alpont nemfémei.
Vegyi
képletük
közti
hasonlóságuk alapján az összetett
anyagokat
négy csoportba
oszthatjuk: oxidok, bázisok,
savak és sók.
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Oxidok
A. Figyeld meg a mellékelt ábra anyagainak képletét, majd egészítsd

ZnO

Cu2O

CaO

NO2

23. ábra – Összetett anyagok

Tudtad, hogy …?

• az ólom- mínium, melyet
ólom vörösnek vagy Szaturnusz
vörösnek is hívnak, egy
fényes narancs-vörös
színű
pigment, melyet korrózió elleni
védekezésban
használnak
(a fémek megvédése a külső
környezet olyan káros hatásaitól,
melyek következtében a fém
roncsolódik).
•
egyes
fémoxidok
a
természetben
ásványok
összetevői,
belőlük
lehet
kivonni az adott fémet. A vas
(III)-oxid a hematitban, a
ferro-ferri-oxid a magnetitben
található. Az alumínium-oxid
az alumin vagy korund nevű
ásványban van jelen.
• a zafír és a rubin
féldrágakövekben korund van,
jellegzetes színük a jelenlevő
szennyeződések következménye
(króm ionok a rubinban, vas és
titán ionok a zafírban)
• a kalcium-oxid köznapi neve
az égetett vagy oltatlan mész.

ki a kijelentéseket!
A négy anyag összetételének közös eleme az … Az oxigén mellett
megjelenik egy másik elem is, mely lehet fém (…) vagy nemfém (.....).
Az oxidok az oxigénnek más elemekkel, fémekkel vagy nemfémekkel
alkotott biner vegyületei.
Általános képlet: E2On
(az E elem vegyértéke n, míg az oxigén vegyértéke II)
Összetételük alapján fém-oxidokra és nemfém-oxidokra oszthatjuk.
Megnevezési szabály: elem neve- oxid.
Ha az elem több vegyértékű, akkor több oxidot képez.
Megnevezési szabály:
– Fém-oxidok esetében a fém nevéhez hozzátesszük a fém
vegyértékét.
Példák: FeO – vas(II)-oxid, Fe2O3 – vas(III)-oxid.
- Nemfém-oxidoknál az oxid szó elé egy, az oxigénatomok számát
jelző előtagot (mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hepta-) teszünk.
Példák: SO2 – kén-dioxid, SO3 – kén-trioxid.
Léteznek olyan oxidok, melyekben ugyanaz a fém két különböző
vegyértékkel szerepel. Ezeket vegyes oxidoknak nevezzük.
Példák: Fe3O4 (ferro-ferri-oxid), Pb3O4 (ólom- mínium).

Tanultad, alkalmazd!

B. Felhasználva a tananyag

információit, illetve előző ismereteidet
egészíts ki egy, a 2.táblázathoz hasonló táblázatot,!
2.táblázat – Egyes fémek és nemfémek oxidjai

Kémiai
Az oxid vegyi
Vegyérték
Az oxid neve
elem
képlete

nitrogén

Halmazállapot

Szín

IV

kalcium

szén

II
IV

cink

kén
réz

gáz
színtelen
folyékony színtelen

IV
VI
Cu2O
CuO

szilárd

fekete

24. ábra – Ólom-mínium
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C. Elemezd az oxidok halmazállapotára és színére vonatkozó információkat a 2.táblázatból és egészítsd

ki a kijelentéseket:
Szobahőmérsékleten és nyomáson az oxidok halmazállapota lehet …., vagy ….. Színük alapján az oxidok
lehetnek …, vagy … .
D. Írd le a nitrogén oxidjainak képleteit és nevüket tudva, hogy olyan oxidokat alkothat, melyekben a
vegyértéke lehet I, II, III, IV, V. Az I vegyértékű nitrogént tartalmazó oxidot nitrogén-protoxidnak is nevezik.
E. Jegyezd le a füzetedbe a 25.ábrán látható oxidok alkalmazását!
CO2

SiO2

CaO

Cr2O3, Pb3O4, TiO2

Tűzoltó palack

Üveg gyártása

Építkezési anyagok

Szervetlen színezékek

Szénsavas italok

Elektronikai ipar

25. ábra – Az oxidok felhasználása

Gyakorlatok és feladatok

1. Jegyezd le az anyagok képleteit, majd húzd alá

egy vonallal a fém-oxidok és két vonallal a nemfémoxidok képleteit!
P2O5, HCl, NaOH, MgO, ZnO, N2O3, CaSO3,
HNO3, SO3, AgNO3, BaO, CO, H3PO3, CuO, N2O
2. Az A oszlopban egyes oxidok neve, míg a B
oszlopban ezek felhasználása van feltüntetve. Társítsd
az oxid nevének megfelelő számot a neki megfelelő
felhasználás betűjelével!
A

B

1. kalcium-oxid

a. elektromos huzalok

2. szilícium-dioxid

b. pigmens

3. króm(III)-oxid

c. üveg gyártása

4. vas(III)-oxid

d. acélgyártás
e. építkezés
f. tűzoltás

5. szén-dioxid

3.

A cink-oxidot fellhasználják bőrápoló
készítmények és kerámiák, kaucsuk, festékek,
elemek gyártására. A kén-dioxidot az élelmiszer
Tankönyv a VII. osztály számára

iparban zöldségek és gyümölcsök tartósítására, a
gyógyszeriparban és a festékiparban használják,
valamint a papír és textilanyagok fehérítésére.
Határozd meg annak a cink-oxidnak a tömegét
grammban kifejezve, mely ugyanannyi oxigént
tartalmaz, mint 1,6 kg kén-dioxid!
4. Az építkezésben az elemek összetartására
használt habarcs előállításához kalcium-oxidot
(oltatlan mész), szilícium-dioxid tartalmú homokot
és vizet használnak. Határozd meg az 1 t habarcs
előállításához szükséges kalcium-oxid tömegét
kilogrammban kifejezve, ha a habarcs 10 tömeg%
kalcium-oxidot tartalmaz.
5. Egy barna színű pigmens előállításához magas
hőmérsékletre melegítenek egy olyan keveréket,
mely cink-oxid, vas (III)-oxid és króm (III)-oxidot
tartalmaz
5 : 3 : 2 mólarányban. Határozd meg a 237,8 g
pigmens előállításához szükséges oxidok tömegét!
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Bázisok
A. Elemezd a 26.ábrán látható anyagok vegyi képletét! Nevezd meg

Cu(OH)2

Cr(OH)3

Ni(OH)2

KOH

26. ábra – Összetett anyagok

Tudtad, hogy...

• az ammónium-hidroxid
(NH4OH) az ammónia vízben
való oldásakor keletkezik, tiszta
állapotban nem elkülöníthető.
•
az
ammónia
oldatot
felhasználják tisztítószerként,
valamint
a
szennyvizek
kezelésére, az élelmiszer iparban
és talaj javítására.
• a kalcium-hidroxid köznapi
neve az oltott mész .
• az alumínium-hidroxidot
fogkrémekben
használják,
hiszen közepes keménységű
csiszolóanyagként viselkedik.

Figyelem!

A köznapi nevén marószódaként ismert nátrium-hidroxid
síkos tapintású és maró hatású
(sérüléseket okoz a bőrön)!

az anyagok összetételében megjelenő fémeket és azonosítsd azt az atomcsoportot, amely az összes képletben megjelenik!
A bázisok fémből és egy, vagy több hidroxid (OH) csoportból álló
összetett anyagok.
Általános képlet: M(OH)n
(a fém vegyértéke n, a hidroxid csoport vegyértéke I)
Megnevezési szabály: fém neve-hidroxid
Példák:
Ca(OH)2 – kalcium- hidroxid
Al(OH)3 – alumínium-hidroxid
NaOH – nátrium- hidroxid
Ha a fém több vegyértékkel rendelkezik, akkor a neve után fel kell
tüntetni római számmal a vegyértéket is.
Példák:
Co(OH)2 – kobalt(II)-hidroxid
Co(OH)3 – kobalt(III)-hidroxid
Fe(OH)2 – vas(II)-hidroxid
A bázisok összetételében a hidroxid csoport negatív ionként van
jelen (OH)–.
Több bázis is előállítható egy fém sója és egy alkáli-hidroxid (NaOH,
KOH, stb) reakciójával.
Tanári kísérlet

1.kísérlet – A bázisok fizikai tulajdonságainak tanulmányozása

Anyagok: nátrium-hidroxid, desztillált víz, réz-szulfát oldat, vas(II)szulfát oldat, nikkel-klorid oldat, alumínium-klorid oldat.
Eszközök: spatula, Berzelius pohár, kémcsövek, pipetta, üvegbot.

Munkamenet:
1. Vegyszeres kanállal kis mennyiségű nátrium-hidroxidot kell a Berzelius pohárba tenni. Desztillált víz
hozzáadása után addig kell kavargatni, míg a bázis teljesen feloldódik.
2. Négy: A, B, C, D-vel jelölt kémcsőbe a következő sóoldatokból kell 1-2 mL-t tölteni: réz-szulfát, vas(II)szulfát, nikkel-klorid, alumínium-klorid. Mindegyikhez a pipettával cseppenként kell adagolni az előzőleg
előállított nátrium-hidroxid oldatból.
Megfigyelések. Kémiai reakciók játszódnak le, melyek eredményeként keletkeznek: az A kémcsőben
réz-hidroxid, a B kémcsőben vas(II)-hidroxid, a C kémcsőben nikkel-hidroxid, a D kémcsőben
alumínium-hidroxid.
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Tanultad és alkalmazd!

B.

A bázisokra vonatkozó előző ismereteid, illetve a kísérleti megfigyeléseid alapján tölts ki egy, a
3.táblázathoz hasonló táblázatot és a Megfigyeléseknél a pontozott mondatokat!

3.táblázat A bázisok fizikai tulajdonságai

Fém
A bázis vegyi képlete
nátrium
NaOH
réz(II)
vas(II)
nikkel(II)
Ni(OH)2
alumínium

Halmazállapot

Szín

Oldékonyság vízben

kék
szilárd

oldhatatlan

Megfigyelések. Szobahőmérsékleten a bázisok halmazállapota .... . Oldékonyságuk alapján a bázisok
lehetnek .... bázisok: NaOH, KOH; kis mértékben oldódó bázisok: Ca(OH)2, Ba(OH)2; és ....: bázisok:
Zn(OH)2, Fe(OH)2, Al(OH)2, Cu(OH)2.

C. Jegyezd le a bázisok

27.ábrán szemléltetett alkalmazásait!

NaOH

Ca(OH)2

KOH

Szilárd szappanok előállítása

Építkezési anyagok

Folyékony szappanok előllítása

Kőolaj finomítása

Gyümölcsfák meszelése

CO2 elkülönítése gázakból

27. ábra – A bázisok felhasználása

Gyakorlatok és feladatok

1. Ismerd fel a bázisok képleteit a sorozatban és nevezd meg őket!

Mg(OH)2, KOH, CaO, N2O3, HNO3, SO3, Ba(OH)2, CO, P(OH)3 , Cu(OH)2.

2.

Az A oszlopban bázisok neve, a B oszlopban rájuk vonatkozó információk vannak. Társítsd az A
oszlopban levő sorszámot a B oszlop megfelelő betűjével!
A
B
1. nátrium-hidroxid
a. kék színű
2. réz- hidroxid
b. az építkezésben használják
3. kalcium-hidroxid
c. marószódának is nevezik
d. tűzoltásra használják
3. Egy alkáli-hidroxid kémiai elemzésével megállapították hogy 57,5 tömeg% fémet tartalmaz.
Számítással azonosítsd a fémet!
Tankönyv a VII. osztály számára
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Savak
A.

H

O

F

N
O

H

Elemezd a 28.ábrán látható anyagok vegyi
képleteit!
Egészítsd ki a kijelentéseket: Ezeknek az
anyagoknak a közös eleme a … A hidrogén mellett
az összes képletben … atomok vannak.
Csoportos kísérleti tevékenység

1.kísérlet - A hidrogén-klorid reakciója
cinkkel

Osszátok fel a feladatokat a csoport tagjai között!

Figyelem!

Egyes savak, mint a HCl, H2SO4, HNO3, HBr, HI
nem érintkezhetnek a bőrrel, ugyanis sérüléseket
okozhatnak..

H3PO4

H2SO4

HCl
HNO3

28. ábra – Egyes összetett anyagok képletei

Anyagok: hidrogén-klorid oldat, cink szemcsék.
Eszközök: spatula, pipetta, kémcső.
Munkamenet: A vegyszeres kanállal tegyél egy
kémcsőbe néhány cink szemcsét! Adj hozzá 2-3 mL
hidrogén-klorid oldatot! Közelíts a kémcső szájához
égő gyufát! Mit észlelsz?
Megfigyelések. A cink és hidrogén-klorid oldat
érintkezési felületén … buborékok fejlődnek. A
keletkezett gázat a kémcső szájához közelített égő
gyufával azonosítjuk, ugyanis hidrogén fejlődött,
ami … . A jelenséget egy … kíséri. . . .

A savak nemfém atomokból és egy vagy több hidrogén atomból álló összetett anyagok. A hidrogén
atomokat kémiai reakciókban helyettesíteni lehet fém atomokkal
A savak összetételében, a hidrogén atom mellett megjelenő atomot vagy atom-csoportot savgyöknek
nevezzük. Példák: Cl, F, NO3, PO4, SO4.
Általános képlet: HnA
(az A savgyök vegyértéke n, a hidrogén vegyértéke I)
Összetételük alapján a savakat két csoportra oszthatjuk:
a) savak, melyek molekulájában csak hidrogén és általában egy nemfém-atom van: hidrosavak
b) savak, melyek összetételében a hidrogén mellett olyan savgyök szerepel mely oxigént is tartalmaz:
oxosavak.

Példák:
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Hidrosavak

HCl

H2S

HF

HBr

H2SO4
H3PO3
H2CO3
Oxosavak
H2SO3
A több vegyértékkel rendelkező nemfémek (S, N, P) több oxosavat is képeznek. Példák: H2SO4, H2SO3.
KÉMIA
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Megnevezési szabály:
hidrogén- nemfém neve +“id”

Hidrosavak esetében

H2S (hidrogén-szulfid)
Hidrogén-szulfid Hidrogén-klorid
H2S
HCl

nemfém neve + sav

Oxosavak esetében

nemfém magasabb
vegyértékkel

HNO3 (salétromsav)
nemfém neve + ”es” (”os”) sav

HNO2 (salétromossav)
salétromsav
HNO3

foszforsav
H3PO4

Tudtad, hogy...

Tanultad és alkalmazd!

B. Osztályozd a 28.ábra vegyi képleteit hidrosavakra és oxosavakra,

felhasználva a savak osztályozására vonatkozó ismereteidet!
Nevezd meg a csoportosított savakat!
Szobahőmérsékleten a savak halmazállapota lehet gáz (HCl,
H2S, HBr), folyékony (H2SO3, H2SO4) vagy szilárd (H3PO4). A savak
oldódnak vízben, általában különböző koncentrációjú oldataikat
használjuk.
Vigyázat! A H2SO4 oldása vízben erősen exoterm folyamat (nagy
mennyiségű hő fejlődik). A lehetséges balesetek elkerülése érdekében,
adott koncentrációjú kénsav oldat előállításakor az eredeti savat töltjük a
vízbe és nem fordítva!
HCl

nemfém alacsonyabb
vegyértékkel

- a gyomorban hidrogén-klorid
oldat (0,1 - 0,5% koncentráció)
van, mely részt vesz a táplálék
emésztésében.
- az esők savassá válnak, mivel
a kén- és nitrogén-oxidok (ipari
eredetű szennyező anyagok
a levegőben) reagálnak a
levegőben levő vízzel és sav
keletkezik.

C.

Jegyezd le a füzetedbe a
29.ábrán látható savak felhasználását

H2SO3

H2SO4

robbanószerek gyártása

műanyag-gyártás

zselatin előállítása
műtrágya-gyártás

mosószerek gyártása

gyógyszerek gyártása
színezékek előállítása

29. ábra – Savak felhasználása

Tankönyv a VII. osztály számára
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Portfólió

Dokumentálódj a savas esők kialakulásáról! Keress olyan képeket, melyek az esők hatását szemléltetik
emberekre, növényekre, talajra, épületekre! Készíts egy plakátot, melyen bemutatod a savas esőket előidéző
anyagokat és ezek hatását a környezetre

Gyakorlatok és feladatok

1. Az A oszlopban savak nevei, a B oszlopban információk vannak feltüntetve róluk. Társítsd az A oszlop

sorszámát a B oszlop megfelelő betűjelével!.

A
1) hidrogén-klorid
2) kénsav
3) szénsav
4) foszforsav
5) salétromsav

2.

B
a) szilárd halmazállapot
b) vízben oldhatatlan
c) megtalálható a gyomornedvben
d) autók akkumulátorában használják
e) robbanószerek gyártására használják
f) oldata a szénsavas víz

A középkorban (XV.század) Basilius Valentinus a hidrogén-kloridot konyhasó (NaCl) és kénsav
együttes melegítésével állította elő. A kén legfontosabb vegyülete, a kénsav egy színtelen, olajszerű folyadék.
Felhasználható még a salétromsav laboratóriumi előállítására is.
Határozd meg az elemek tömegarányát azokban a savakban, melyeket megemlít a szöveg!
3. A nitrogén-dioxid és víz reakciójával salétromsavból és salétromossavból álló keverék keletkezik.
a) Írd le a két sav vegyi képletét!
b) Határozd meg a nitrogén tömegét a két sav 220 g tömegű ekvimoláris keverékében!
4. Az óleum egy kénsavból és kén-trioxidból álló keverék, melyet a kőolajiparban vízelvonószerként
használnak. Számítsd ki a kénsavat és kén-trioxidot 2 : 1 mólarányban tartalmazó keverék tömegszázalékos
oxigéntartalmát!
5. Az aranyat “nemesfémnek” nevezik, mivel nem reagál szinte egyetlen kémiai anyaggal sem. Reagál
viszont a “királyvízzel”, ezáltal lehet visszanyerni az aranyat a használt számítógépek processzorából. A
“királyvizet” tömény hidrogén-klorid és salétromsav oldatokból állítják elő, benne a savak mólaránya
HCl : HNO3 = 3 : 1. Határozd meg milyen tömegarányban kell keverni a két oldatot a “királyvíz”
előállításához, tudva hogy a hidrogén-klorid oldat tömegszázalékos koncentrációja 36,5% és a salétromsav
oldat tömegszázalékos koncentrációja 63%!
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Sók
A 30.ábrán 6 összetett anyag vegyi képlete és
megnevezése látható.
A. Jegyezd le mindegyik anyag esetében azt a
fémet, amely részt vesz a felépítésében! Azonosítsd
annak a savnak a vegyi képletét, amelyből elő lehetne
állítani az adott anyagot a hidrogén atomjának
fémmel történő helyettesítésével!
A sók fémből és savgyökből álló összetett
vegyületek.

CuSO4

MgCl2

réz-szulfát

magnézium-klorid

Na3PO4

HgI2

Általános képlet: MnAm
nátrium-foszfát
(a fém vegyértéke m,
Ni(NO3)2
az A savgyök vegyértéke n)
Példák: MgCl2, Na2SO4
B. Jegyezd le a példaként megadott sók
képleteiben szereplő savgyökök vegyértékeit!
nikkel-nitrát
Ahhoz, hogy le tudd írni a sók vegyi képletét és
30. ábra – Összetett anyagok
meg tudd nevezni őket, ismerned kell a savgyököket
s ezek nevét.
A savgyök egy sav hidrogén atomjainak eltávolításával jön létre. A savgyök
képletéből eltávolított hidrogén atomok számával.
A savgyökök megnevezési szabálya:

Sav nevének végződése
- id
- …sav
- “es”sav

higany(II)-jodid
FeS

vas(II)-szulfid

vegyértéke egyenlő a sav

Savgyök nevének végződése
- id
- át
- it

Tanultad és alkalmazd!

C. Másold át a füzetedbe a 4.táblázatot és egészítsd ki az adott információk és előző ismereteid felhasználásával!
4.táblázat- Savak és savgyökök

Név
hidrogén-klorid
foszforsav
foszforossav
kén....
....sav
kénessav
hidrogén- ....
salétromossav
....sav
Hidrogén-bromid

SAV
Vegyi képlet
HCl
H3PO4
H3PO3
H2SO4

Vegyi képlet
Cl
PO4
PO3
NO3

H2S
CO3

SAVGYÖK
Vegyérték
I
III
I
II
I
II

Név
klorid
foszfát
foszfit
szulfát
nitrát
szulfit
szulfid
nitrit
karbonát
bromid

–

A sókban a savgyökök egy-, vagy többatomos anionként vannak jelen (Cl , PO34− , NO3− , CO23− ).
Tankönyv a VII. osztály számára
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A sók megnevezési szabálya: fém neve + savgyök neve.
Ha a fém több vegyértékkel rendelkezik, akkor a neve után meg kell adni a vegyértéket is, római számmal jelölve.
Példák:
CaSO4 – kalcium-szulfát
Mg3(PO4)2 – magnézium- foszfát
Fe(NO3)2 – vas(II)-nitrát
FeCl3 – vas(III)- klorid
Fe(NO3)3 – vas(III)-nitrát
FeCl2 – vas(II)- klorid
ZnCl2 – cink-klorid
Cu2S – réz(I)- szulfid
Na2CO3 – nátrium-karbonát
CuS – réz(II)- szulfid

Tudtad, hogy…?

• dokumentumok támasztják
alá, hogy egyes sókat már
az ókorban is használták:
a konyhasót (NaCl) az
élelmezésben, a mészkövet
(CaCO3) az építkezésben, a
nátrium-karbonátot (Na2CO3)
múmiák balzsamozására
• egyes sók a természetben
találhatók.
•
kalcium-karbonát
van
a
krétában,
márványban,
tojáshéjban (körülbelül 95%),
csontokban.

konyhasó

malachit

mészkő

sziderit

D. Hasonlítsd össze a Na2CO3 (mosószódának is nevezik) és
a NaHCO3 (nátrium-bikarbonátnak is nevezik, megtalálható a
szódaporban) képleteket és egészítsd ki a kijelentéseket:
A szénsav vegyi képlete..... Mindkét anyag képletét úgy kapjuk
meg, hogy a … sav molekulájából helyettesítjük a hidrogén atomokat
… atomokkal. A két anyag képlete közti különbség a hidrogén
jelenlétében, vagy … nyilvánul meg.
A sók osztályozása összetételük alapján:
Azokat a sókat, melyeknek képletét a megfelelő sav összes hidrogén
atomjának fémmel való helyettesítésével nyerjük, semleges sóknak
nevezzük.
Azokat a sókat, melyeknek képletét a megfelelő savból a hidrogén
atomok fémmel való részleges helyettesítésével nyerjük, savanyú
sóknak nevezzük
A hidrogén atomot is tartalmazó savgyök megnevezése hasonló
képpen történik, mint az előbb bemutatott szabályban, viszont hozzá
tesszük a „hidrogén” előtagot:
HCO3 – hidrogén-karbonát, HSO4 – hidrogén-szulfát, HS –
hidrogén-szulfid. Egy másfajta névképzés szerint a savgyök neve elé
“bi” előtagot teszünk.
A savas só vegyi
képlete

NaHCO3

nátrium-hidrogén-karbonát nátrium-bikarbonát

KHS
Ca(HSO3)2
MgHPO4

kálium-hidrogén-szulfid
kalcium-hidrogén-szulfit
magnézium-hidrogénfoszfát
nátrium-dihidrogén foszfát

NaH2PO4

galenit
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31. ábra –Sókat tartalmazó ásványok és
kőzetek

Megnevezés

kálium-biszulfid
kalcium-biszulfit

Ha egy sav képletében a hidrogén atomokat ammónium csoporttal
(NH4) helyettesítjük, akkor ammónium-sókat kapunk. Az ammónium
csoport pozitív ion és I vegyértékű.
KÉMIA
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E. Egy, az 5.táblázathoz hasonló táblázatot egészíts ki a megfelelő vegyi képletekkel!

5.táblázat.Ammónium sók- megnevezés, vegyi képlet, felhasználás.
Név

Vegyi képlet

ammónium-nitrát
ammónium-karbonát
ammónium-klorid
ammónium-hidrogén-karbonát

Felhasználás

mezőgazdaságban műtrágyaként
mezőgazdaságban gombaölő szerként
hűtő- és színezék iparban
cukrász-készítményekben

Szobahőmérsékleten a sók szilárd, kristályos anyagok. Egyes sók jól oldódnak vízben (NaCl, KNO3,
FeSO4, CuSO4), míg mások nehezen oldódnak (CaCO3, FeCO3, BaSO4, AgCl, PbI2).
F. Jegyezd le a füzetedbe a 32.ábrán látható sók felhasználásat
CaCO3

NaCl

CaSO4
Bőrdíszmű

Építkezés

Szobor (gipsz)
Élelmiszer
Szobor (márvány)

Gyógyászat
Klór-szóda termékek
Kréta

32. ábra – Sók felhasználása

Következtetések:
Összetételük alapján a szervetlen összetett anyagok lehetnek oxidok, bázisok, savak és sók.
Az oxidok az oxigénnek más elemekkel (fémekkel vagy nemfémekkel) alkotott biner vegyületei. Általános
képletük: E2On
Szobahőmérsékleten az oxidok előfordulhatnak mindhárom halmazállapotban.
A bázisok fémből és egy vagy több hidroxid (OH) csoportból álló összetett anyagok. Általános képletük:
M(OH)n.
Szobahőmérsékleten a bázisok szilárd anyagok. Egyesek jól, mások nehezen oldódnak vízben.
A savak hidrogén atomokból és savgyökből álló összetett anyagok. A hidrogén atomokat kémiai
reakciókban helyettesíthetjük fématomokkal. A savak általános képlete: HnA.
Összetételük alapján hidrosavakra és oxosavakra oszthatjuk fel.

Tankönyv a VII. osztály számára
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Szobahőmérsékleten a a savak halmazállapota lehet gáz, cseppfolyós, vagy szilárd. Vízben oldódó anyagok.
A sók fémből és savgyökből álló összetett anyagok. Általános képletük: MnAm.
Összetételük alapján beszélhetünk semleges sókról és savanyú sókról.
Szobahőmérsékleten szilárd, kristályos anyagok. Egyesek jól, mások nehezen oldódnak vízben.
Az oxidok, bázisok, savak és sók széles körben felhasznált anyagok.

Gyakorlatok és feladatok

1. Írd le a vegyi képletét a következő sóknak: alumínium-szulfát, kalcium-hidrogén-karbonát, nátrium-

nitrát, magnézium-bromid, vas(III)-klorid, vas(II)-szulfát, kálium-hidrogén-szulfát. Osztályozd a sókat két
csoportba: hidrosavak sói és oxosavak sói.

2. Az A oszlopban sók nevei, a B oszlopban rájuk vonatkozó információk vannak feltüntetve. Társítsd az

A oszlop sorszámát a B oszlop megfelelő betűjelével!

A

1. NaCl
2. NH4NO3
3. Ba3(PO4)2
4. KHSO4
5. CaCO3

B
a. a mészkő fő összetevője
b. savanyú só
c. a foszforsav sója
d. egy három vegyértékű fém sója
e. konyhasó
f. műtrágyaként használható

3. A kemény víz nagy mennyiségben tartalmaz kalcium- és magnézium sókat. Ezek jelenlétében a szappan

nem habzik és lerakódások jelennek meg a mosógép alkatrészein, emiatt a mosószerekhez vízlágyítót adnak.
A kemény vízben jelen levő sók: kalcium és magnézium hidrogén- karbonátok, kloridok, nitrátok. Írd le hat
olyan sónak a képletét, amely megtalálható a kemény vízben!

4. Határozd meg az (X), (Y), (Z) sók vegyi képletét, melyekről tudjuk, hogy:

– az (X) sóban az atomarány Ca : P : O = 3 : 2 : 8.
– az (Y) só tömegszázalékos összetétele: 40% Cu, 20% S, 40% O.
– a (Z) sóban az elemek tömegaránya Ca : S : O = 5 : 4 : 6. Nevezd meg az (X), (Y) és (Z) sókat!

5. Egy kősó kockát, melynek oldalhossza 2 cm és sűrűsége 2,5 g/cm3, feloldanak 0,5 L desztillált vízben.

A kapott oldatot összekeverik egy 100 g tömegű és 5,4% tömegszázalékos koncentrációjú nátrium-klorid
oldattal.
a) Határozd meg a végső oldatban a nátrium-klorid mennyiségét, molban!
b) Számítsd ki a végső oldat tömegszázalékos koncentrációját!

6.

Az ammónium-szulfát egy olyan műtrágya, melyet bázikus vagy semleges kémhatású talajoknál
használnak, ha rizset, burgonyát vagy repcét akarnak termeszteni. Egy 60 kg tömegű műtrágyás zsák cimkéjén
fel van tüntetve, hogy 21% tömegszázalék, ammónium-szulfátból származó nitrogént tartalmaz. Határozd
meg a műtrágya tömegszázalékos ammónium-szulfát tartalmát!
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Egyes savak és bázisok azonosítása indikátorral.
A pH skála
Bizonyos üdítők, gyümölcs-levek, az ecet savanyú. Azt mondjuk, hogy savasak. A szappangyártásnál használt
marószóda síkos tapintású. Azt mondjuk, hogy bázikus (lúgos). A tiszta víz nem is savas, nem is bázikus. Azt mondjuk,
hogy semleges.
Ha vízben oldunk különböző tisztítószereket, a kapott oldat lehet savas, bázikus, vagy semleges. A kémia
laboratóriumban használt különböző anyagok oldatai úgyszintén lehetnek savasak, bázikusak, vagy semlegesek. Hogyan
tudjuk megállapítani az anyagok savas, bázikus vagy semleges jellegét, ha tilos őket megkóstolni vagy kézzel érinteni?
Ebből a célból a vegyészek olyan anyagokat használnak, melyeknek változik a színe attól függően, hogy savas vagy
bázikus közeghez adagolták. Ezeket az anyagokat sav-bázis indikátoroknak nevezik.
Több olyan anyag is van, melyet indikátorként lehet használni. A laboratóriumban fenolftaleint és lakmuszt
használunk erre a célra.
Csoportos kísérleti tevékenység

Csoportos kísérleti tevékenység

1.kísérlet - A fenolftalein és lakmusz
színének megfigyelése semleges, savas
és bázikus közegben

2.kísérlet - A fenolftalein és lakmusz fel-

Osszátok szét a feladatokat a csoport tagjai között!
Anyagok: nátrium-hidroxid oldat, hidrogén-klorid
oldat, fenolftalein, lakmusz.
Eszközök: kémcsövek, pipetták, állvány.
Munkamenet: Négy: A, B, C, D betűkkel jelölt
kémcsőbe tölts 1-2 mL nátrium-hidroxid oldatot (az A
és B kémcsőbe), illetve 1-2 mL hidrogén-klorid oldatot
(a C és D kémcsőbe). Cseppents a pipettával egy-egy
csepp fenolftaleint az A és C kémcsövekbe, illetve egyegy csepp lakmuszt a B és D kémcsövekbe!
Megfigyelések. Kezdetben, semleges közegben
a lakmusz színe …, míg a fenolftalein … . Az A
és B, nátrium-hidroxidot, tehát …-t tartalmazó
kémcsövekben a fenolftalein színe … lesz (A),
míg a lakmusz színe liláról …-ra változik (B). A C
és D, hidrogén-klorid tartalmazó kémcsövekben
a fenolftalein … marad (C), míg a lakmusz színe
liláról …-ra változik (D).
A. Hasonlítsd össze a megfigyeléseidet a
6.tábláztban feltüntetett színekkel!.

használása oldatok sav-bázis jellegének
meghatározására
Osszátok szét a feladatokat a csoport tagjai között!
Anyagok: ammónia oldat, ecet, citromlé, szappan
oldat, fenolftalein és lakmusz.
Eszközök: kémcsövek, pipetták.
Munkamenet: Két kémcsőbe tölts 1-2 mL ammónia
oldatot! Pipettával cseppents az egyik kémcsőbe
fenolftaleint, a másikba lakmuszt! Ismételd a
műveletet az ecettel, citromlével, szappan oldattal!
Másold át a füzetedbe az alábbi táblázatot és jegyezd le
megfigyeléseidet, melyek alapján osztályozd a vizsgált
anyagokat savakra illetve bázisokra!
Oldat

ammóniaoldat

ecet

Citrom
lé

szappan
oldat

Lakmusz
Fenolftalein
Sav-bázis
jelleg

6.táblázat.A pH indikátorok színe semleges, savas és bázikus
közegben

Közeg
Semleges Savas
Bázikus
Indikátor
Fenolftalein
színtelen színtelen kármin-vörös
Lakmusz
lila
vörös
kék

Tankönyv a VII. osztály számára
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A pH skála

Nagyon fontos tudnunk, hogy egy oldat mennyire savas vagy bázikus. Erre használják a pH skálát. A skála
1 és 14 közötti értékeket vehet fel. A 7-es pH egy semleges oldatra utal. A 7-nél kisebb pH érték savas oldatra,
a 7-nél nagyobb érték bázikus oldatra utal.

Tudtad, hogy…?

• sav-bázis indikátor lehet sok
természetes anyag is. Például, a vörös
káposzta vagy az erdei gyümölcsök
tartalmaznak ilyen anyagot.

B. Figyeld meg a 33.ábrát és oszd fel az oldatokat savakra és bázisokra!
A pH indikátorok színei

skála
Akkumulátor
sav
gyomor
sav

• a hortenzia virágja kék színű
bázikus talajban, rózsaszín
savas talajban.

paradicsom

ecet

paradicsom
lé

tengervíz

vizelet

fekete
kávé

nő a savasság

víz

semleges

savlekötö
tabletta

sütőpor

Szappanos víz

ammónia
oldat

lefolyó
tisztító
oldat

fehérítő

nő a bázikusság

33. ábra – pH skála

Minden pH érték egy tízszer savasabb oldatra utal, mint az az oldat, melynek a pH értéke egy egységgel
nagyobb. Például: a 2-es pH értékű oldat tízszer savasabb mint az, amelynek a pH értéke 3.
Hogyan tudjuk meghatározni egy oldat pH értékét?
A pH érték ismerete hasznos, sőt sok esetben nélkülözhetetlen: a gyógyászatban, az ivóvíz-szolgáltatásnál,
a mezőgazdaságban (a talaj pH értéke), úszómedencék vizének megfigyelésénél, vagy a környezetvédelemben.
Csoportos kísérleti tevékenység

3.kísérlet - Oldatok pH értékének meghatározása
indikátor-papírral

34. ábra –pH indikátor-papír

Tudtad, hogy ….

• a gyomorsav erősen savas (pH
értéke 1 – 2,5).
• az emberi vér pH értéke
7,38 – 7,42.
• A szájüregben a pH értéke
5–7.
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Osszátok szét a feladatokat a csoport tagjai között!
Anyagok: csapvíz, ablakmosó folyadék, vízzel hígitott sampon, aszpirin
oldat, mosogatószer, szénsavas víz.
Eszközök: hat Berzelius pohár, pH indikátor-papír.
Munkamenet: Mindegyik Berzelius pohárba tölts 20-30 mL-t az
elemzésnek alávetett oldatok egyikéből! Vegyél egy darabka indikátorpapírt és 1-2 másodperc alatt itasd át az oldattal! Vedd ki az indikátorpapírt a mintából és hasonlítsd össze a kapott színt a dobozon feltüntetett
színekkel! Egy táblázatba jegyezd fel mindegyik tesztelt oldat pH értékét!
Rendezd savasságuk növekvő sorrendjébe az oldatokat!

Következtetések
Az anyagok oldatai lehetnek savasak (pH<7), bázikusak (pH>7)
vagy semlegesek (pH=7). A sav-bázis indikátorok olyan anyagok,
amelyeknek változik a színe annak függvényében, hogy milyen
természetű közegben találhatók.
KÉMIA
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Munkalap
Egy természetes eredetu indikátor eloállítása vörös káposztából
Az indikátor sav-bázist jelzo tulajdonságainak megfigyelése
Anyagok és eszközök

- vörös káposzta;
- desztillált víz;
- híg HCl, NaOH,
NaHCO3 oldatok,
citromlé, ecet, NH3
oldat
- gázégő;
- hőálló edény;
- 250 mL-es
Berzelius pohár;
- üvegtölcsér;
- szűrőpapír;
- kémcsövek;
- kémcsőállvány;
- pipetták;
- állvány

Kísérlet menete

1. Az indikátor előállítása (a tanár végzi)
- A vörös káposztát csíkokra kell vágni és
hőálló edénybe tenni. Desztillált vízben
közepes lángon körülbelül 10 percig kell
főzni, míg a víz megszínesedik. Ezután az
edényt le kell hűteni.
Az előkészített szűrőpapírt az állványon
levő üvegtölcsérbe kell helyezni, a tölcsér alá
pedig a Berzelius poharat. Miután lehűlt, a
kapott káposztalevet a Berzelius pohárba kell
gyűjteni, szűrletként, majd reagenses üvegbe
tölteni, melyre “Sav-bázis indikátor vörös
káposztából” címke kerül
2. Az indikátor jelleg megnyilvánulása
(csoportos tevékenység)
A kémcsövekbe tegyél híg HCl, NaOH,
NaHCO3oldatokat, citromlevet, ecetet,
NH3oldatot!
Mindegyik kémcsőbe csepegtess 3-4 cseppet
a vörös káposzta indikátorból!
Figyeld meg a színváltozásokat és jegyezd le
mindegyik kémcsőnél a végső színt!

Gyakorlati megfigyelések

A HCl oldat színe..... lesz;
A NaOH oldat színe..... lesz;
A NaHCO3oldat színe.....
lesz ;
A citromlé színe..... lesz;
Az ecet színe..... lesz;
A NH3 oldat színe..... lesz.

Következtetések

Mivel az oldatok
színe a vörös
káposzta kivonat
hozzáadása
után vörös (HCl
oldat) és zöld
(NaOH oldat)
között változik,
levonhatjuk a
következtetést,
hogy a vörös
káposzta tartalmaz
olyan anyagot,
amely sav-bázis
indikátorként
viselkedik.

Gyakorlatok és feladatok

1.

A termesztett növények terméshozama függ a talaj pH értékétől is. A legtöbb gyümölcsfa esetében
a talaj pH értékének 6 és 7 között kell lennie. A burgonya 5 és 6 közötti pH értéket igényel. Jegyezd le a két
kultúrnövény termesztéséhez szükséges talaj sav-bázis jellegét!
2. A 35.ábrán két, A és B-vel jelölt ásványvizes palack címkéjét láthatjuk. Állapítsd meg: a két ásványvíz
A.
B.
közül melyiknek van bázikus jellege!
3. Néhány oldat pH értéke a
7.táblázatban van feltüntetve. Egészíts ki,
megfelelő módon egy hasonló táblázatot!

pH 8,80

pH

5,87

35. ábra – Ásványvizes palackok címkéje
7.táblázat-A lakmusz színe különböző közegekben
Oldat

pH
lakmusz színe
sav-bázis jelleg

Tankönyv a VII. osztály számára
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B

C

D

E

2,8

7

9,5

4

13
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Ismeretellenörzés
I. Olvasd el az alábbi kijelentéseket. Ha úgy véled, hogy a kijelentés igaz, karikázd be az I betűt, ha úgy

véled, hogy hamis a kijelentés, akkor a H betűt!
1. Az összes oxid szilárd halmazállapotú. I / H
2. A kénsav egy hidrosav. I/ H
3. A szappan-oldat pH értéke 7-nél nagyobb. I / H
4. A dúralumíniumot repülőgépek gyártására használják, hiszen könnyű és ellenálló. I / H
5. A mészkő fő összetevője, a kalcium-karbonát egy savanyú só. I / H

15 pont

II. Jegyezd le a füzetedbe az alábbi tétel feldatainak helyes válaszát jelző betűt! Mindegyik feladatnak csak

egy helyes válasza van.
1. Csak nemfém-oxidokat tartalmaz:
a. SO3, CaO, CO2;
b. Al2O3, CaO, Na2O;
c. SO3, NO2, CO2.
2. Építkezési anyagok előállítására használják:
a. nátrium hidroxid;
b. kalcium-oxid;
c. ammónium-nitrát.

3. Az alábbiak közül hidrosav:
a. H2CO3;
b. H2SO4;
c. HCl.
4. Csak oxosavak sóit tartalmazza:
a. Na2CO3, KNO3;
b. CaCO3, MgS;
c. Na2S, CaCl2.

15 pont

III.

1. Egészíts ki egy, az alábbihoz hasonló táblázatot a következő sorozat anyagainak képleteivel és
megnevezésével: NaOH, Cu(OH)2, NaHSO4, CO, CaCO3, HCl, H2S, Fe2O3, KNO3, Ca(OH)2, H3PO4, SO3.
Oxidok
Vegyi képlet
Név

Bázisok
Vegyi képlet
Név

Savak
Vegyi képlet

Sók

Név

Vegyi képlet

Név

2. Jegyezd le a vegyi képletét két olyan anyagnak, amelynek az oldata vörösre színeződik 2-3 csepp lakmusz
hozzáadása után és két olyan anyagnak, amelynek az oldata kárminvörösre színeződik 2-3 csepp fenolftalein
hatására!

22 pont

IV. Az orvosi felvételek készítésére használt röntgenkészülék fém ablaka berilliumból készül, mely egy

könnyű fém. Határozd meg egy készülék 3,24 g tömegű vékony ablakában a berillium atomok számát!

10 pont

V. Egy bizonyos gabona 100 grammja a szervezetet 138 mg nátriummal látja el, ami a javasolt napi adag

15% tömegszázalékának felel meg. Határozd meg azt a nátrium-klorid mennyiséget molban kifejezve, ami
fedezi a szervezet napi nátrium szükségletét!

16 pont

VI. Kémiai elemzéssel kimutatták, hogy egy kétvegyértékű fém hidroxidjában a fém: oxigén tömegarány = 5 : 4.

Számítással azonosítsd a fémet és írd le az anyag tudományos/köznapi nevét és egy felhasználását!

12 pont
10 pont jár hivatalból.

110

KÉMIA

Gyakorlás és fejlesztés

5

I. Válaszd ki az azonos osztályba tartozó anyagokat tartalmazó párokat!

b) Na2SO4, MgCO3;
c) HBr, H2SO4;
a) KOH, Cu2O;
d) Al2O3, FeO;
e) Ca(NO3) 2, Cu(OH)2;
f) SO2, CO.
II. Adott a Ca, C, O és H kémiai elem
a) Írj le hét vegyi képletet, mely a fenti elemek közül kettőt vagy hármat tartalmaz!
b) Nevezd meg a leírt képleteknek megfelelő anyagokat!
III. Egészítsd ki a füzetedben a keresztrejtvényt:
Függőleges: az anyag része, melyet homogén, állandó és jól meghatározott összetétel jellemez.
A
1) csak egyetlen atomfajtából álló anyag
2) a kénsav sói
3) 
ehhez az összetett anyagcsoporthoz tartozik a
nátrium-hidroxid
4) vegyi képleteiket úgy kapjuk, hogy a savak képletéből a
hidrogén atomokat fématomokkal helyettesítjük
5) vezetik az elektromos áramot
6) két vagy több egyszerű anyagból álló fémes jellegű
keverék , melyek közül legalább az egyik fém
8) savas közegben vörös színű indikátor
9) a kén kémiai jellege

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

B

IV.

Egy gyógyszert, melyet egyes gyomorbántalmak kezelésére használnak, 1 g-os tablettaként
forgalmaznak. A gyógyszer hatóanyagai az alumínium-hidroxid, illetve a magnézium-hidroxid. A tabletta
tömegének 40%-át az alumínium-hidroxid teszi ki. Határozd meg a 10 mol alumínium-hidroxidból készíthető
tabletták számát!
V. 1867-ben Alfred Nobel svéd kémikus összekeverte a nitroglicerint egy porózus anyaggal, ezáltal
létrehozta a dinamitot. Értágító hatása következtében a nitroglicerint gyógyszerként is lehet használni.
A nitroglicerint a glicerinből állítják elő egy olyan nitrálóeleggyel, melyet tömény salétromsav- és
kénsavoldatok összekeverésével nyernek. 2 kg 31,5% salétromsavat tartalmazó nitrálóelegy előállításához
98%-os töménységű kénsavoldatot és 63%-os töménységű salétromsavoldatot használtak.
a) Számítsd ki a 2 kg nitrálóelegy előállításához szükséges kénsavoldat tömegét, grammban kifejezve!
b) Határozd meg a savak mennyiségét (molban) a nitrálóelegyben!

A gyakorlatok és feladatok eredményeit a digitális tankönyv tartalmazza.

Tankönyv a VII. osztály számára
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Atomtömeg

Név

Gáz

Folyadék

Szilárd

Az elemek periódusos rendszer
Atomszám
Vegyjel

Cink

Indium

Gallium

Alumínium

Bór

Ón

Germánium

Szilicium

Szén

Antimon

Arzén

Foszfor

Nitrogén

Tellúr

Szelén

Kén

Oxigén

Jód

Bróm

Klór

Fluor

Xenon

Kripton

Argon

Neon

Hélium

Réz

Kadmium

Nemesgázak

Nikkel

Ezüst

Radon

Félfémek

Kobalt

Palládium

Asztácium

Lantanoidák

Vas

Ródium

Polónium

Alkálifémek

Mangán

Ruténium

Bizmut

Hidrogén

Króm

Technécium

Ólom

Nemfémek

Vanádium

Molibdén

Tallium

Aktinoidák

Berillium

Titán

Niobium

Higany

Alkáli földfémek

Litium

Magnézium

Szkandium

Cirkónium

Arany

Halogének

Nátrium

Kálium

Itrium

Platina

Fémek

Kálium

Stroncium

Iridium

Átmeneti fémek

Rubidium

Ozmium

Oganeszon

Rénium

Tenesszium

Lutécium

Volfram

Livermorium

Itterbium

Laurencium

Tantál

Moszkóvium

Túlium

Nobélium

Hafnium

Fleróvium

Erbium

Mendelévium

Bárium

Nihonium

Holmium

Fermium

Cézium

Disprózium

Einsteinium

Darmstadtium Röntgenium kopernícium

Terbium

Kalifornium

Meitnérium

Gadolínium

Berkélium

Hassium

Európium

Kürium

Borium

Szamárium

Amerícium

Sziborgium

Prométium

Plutónium

Dubnium

Prazeodímium Neodímium

Neptúnium

Rutherfordium

Cérium

Protaktínium

Rádium

Lantán

Tórium

Urán

Aktínium

Francium

Lantanoidák sora

Aktinoidák sora
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Programa școlară poate fi accesată la adresa http://programe.ise.ro
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