
BDEG (LÍCEUM) KÉMIA FAKULTÁCIÓS TANTÁRGY ONLINE ÓRÁIRÓL 

A járvány miatt a labor elhagyására, online órák megtartására kényszerültünk.  

Gyakorlati képzésen alapuló programjaink megvalósítása szempontjából ez komoly gondokat 

okozhatna, fennakadást jelenthetne az érettségire készítés folyamatában! A kémia fakultációs tantárgy 

online óráin azonban a tananyag feldolgozása a tanulók által a BDEG laborban előző években-

hónapokban elvégzett modul- és fakultációs órák kísérletein alapul. 

Ezzel a módszerrel diákjaink a valós élményeken alapuló ismereteik birtokában zavartalanabbul 

készülhetnek a vizsgakövetelmények elsajátítására! A jelenlegi lehetőségek mellett úgy érezzük, hogy 

ez a leghatékonyabb módja az emelt szintű kémia érettségi vizsgára történő felkészítésnek.   

 

 

Kálium-permanganát hevítésével oxigéngázt állítottunk elő. A reakció termokémia szempontból hőelnyelő, endoterm folyamat. 

Az oxigént parázsló gyújtópálcával mutattuk ki. A gyújtópálca égése hőtermelő, exoterm folyamat!  

 
2020. szeptember: 11. évfolyam fakultációs óráján  



Kémiai reakciók vizsgálata a BDEG (LÍCEUM) LABORBAN  
 

 
 

 



 

 



  
 

 

 

 

 

 



Tanórák a BDEG laborban 2020-2021. tanév  (szeptember – október) 11. kémia fakultáció 

 

 
 

 



 

 



 

 



Tanórák a BDEG laborban 2020-2021. tanév  (szeptember – október) 12. kémia fakultáció 

 

 

 
 



 

 



 

 



 

 
 

 



11-12. online óra         11. kémia fakultáció                  2020.11.25.  

Órát tartó tanár: Horváth Lucia  

 

TÉMA: KÉMIAI REAKCIÓK, alapfogalmak, a reakciók lejátszódásának feltételei, 

termokémiai alapfogalmak és összefüggések, a reakciók energiaviszonyai   (11-12. tk. 46-50.)   

 

Alapfogalmak: az anyagokat alkotó kémiai részecskék, az anyagok tulajdonságai, változásai,  

 A téma megértéséhez szükséges (már tanult) alapismeretek 

Az anyagokat kémiai részecskék (atomok, molekulák vagy ionok) alkotják. Egy adott anyagot a rá 

jellemző kémia (anyagi) részecskék építenek fel. Pl. a víz vízmolekulákból H2O álló anyag, a hidrogén 

hidrogénmolekulákból H2, az oxigén oxigén-molekulákból O2, az ammónia ammónia-molekulákból 

NH3, a hidrogén-klorid hidrogénklorid molekulákból HCl áll, a fémek fématomokból, pl. a nátrium 

nátriumatomokból Na, a konyhasó nátrium-ionokból Na+ és kloridionokból Cl-,  

az ammómium-klorid ammónium-ionokból NH4
+ és kloridionokból Cl- épül fel.  

Az anyagok legrövidebb leírására kémiai jelrendszert használunk. A megállapodás alapján az 

anyagokat az őket alkotó kémiai részecskék jelével (vegyjelével vagy képletével írjuk le.)  

Pl. a víz nevű anyagot az őt alkot vízmolekula képletével: H2O, a nátrium nevű anyagot az őt alkotó 

atomok vegyjelével Na, stb.    

Az anyagokat tulajdonságaik alapján ismerjük fel. Az anyagok tulajdonságainak egy része 

érzékszerveinkkel megfigyelhető, vagy mérőműszerekkel megmérhető anélkül, hogy maga az anyag 

más anyaggá alakulna. Legfontosabb fizikai tulajdonságok: hőmérséklet, szín, szag, sűrűség 

olvadáspont, forráspont, amiből a légköri halmazállapot is következik. Ezeket a tulajdonságokat hívjuk 

az anyag fizikai tulajdonságainak.  

Egyes fizika tulajdonságok jellegzetesek, csak az adott anyagra igazak, ezzel az anyag azonosítható.  

pl. a klór zöldes-sárga színű, szúrós szagú gáz. Mivel a gázok közül csak neki van zöldessárga színe 

ÉS szúrós szaga, ezért azonosítható ezekkel a fizikai tulajdonságokkal.  

Ha az anyag fizikai tulajdonságai változnak, akkor nem keletkezik új anyag, az ilyen változást  

fizikai változásnak nevezzük. Pl. ha a vizet melegítjük, akkor változik a hőmérséklete, de víz marad 

akkor is, ha pl. 1200C-on már légnemű a halmazállapota. A mérhető fizikai tulajdonságok közül az 

anyagra jellemzőek az olvadáspont, a forráspont, a sűrűség, ezért leggyakrabban ezeket használjuk az 

anyag azonosítására. Pl. ha egy folyadék sűrűsége 40C-on 1g/cm3, ami = 1kg/dm3, akkor az a folyadék a víz! 

Ha a 0,105 MPa nyomáson 1000 a forráspontja és 00C-on fagy meg, akkor szintén a vízről van szó!    

Egyes tulajdonságok csak akkor figyelhetők meg, ha az anyagból új anyag jön létre. Ezeket a 

tulajdonságokat kémiai tulajdonságoknak nevezzük. Legfontosabb kémiai tulajdonságok  

az éghetőség – nem éghető (reagál-e vagy nem valamilyen körülmények között az oxigénnel), égéshő, 

sav: képes-e proton leadására, bázis: képes-e proton felvételére, redukáló hatású, oxididáló hatású… 

A kémiai tulajdonságok csak kémiai reakció (kémiai átalakulás) alatt figyelhetők meg.   

Kémia reakció (kémiai átalakulás) fogalma: a kiindulási anyag (anyagok) új, más tulajdonságú 

anyaggá (anyagokká) alakulása. Az egymástól különböző anyagok különböző kémia (anyagi) 

részecskékből állnak, ezért a kémiai reakciók során a kiindulási anyag kémiai részecskéi más kémiai 

részecskévé alakulnak át. pl. a víz bomlásakor a víz molekulák hidrogénmolekulákká és 

oxigénmolekulákká alakulnak; az ammóniagáz és a hidrogénklorid gáz reakciójakor a kiindulási 

részecskék az ammónia molekula és a hidrogénklorid molekula, melyekből új részecskék, ammónium-

ion és kloridion képződik. Az új anyagnak mások a fizikai és a kémiai tulajdonságai is, mint a 

kiindulásinak. Éppen a jellemző tulajdonságok megváltozásából lehet észrevenni – érzékelni, hogy 

megváltozott az anyag, lejátszódott a kémiai reakció!  

 



A kémiai reakciók lejátszódásának lehetőségei és feltételei  

Termokémiai alapfogalmak és összefüggések, a reakciók energiaviszonyai    

A reakció lejátszódásának legelemibb feltétele, hogy a kiindulási anyagok részecskéi találkozzanak, 

ütközzenek, eredeti kötéseik meglazuljanak, létrejöjjön egy átmeneti állapot,  

az un. AKTÍV KOMPLEX, ami kedvezőtlen energiaállapota miatt már spontán képes átalakulni.  

Ahhoz, hogy az aktív állapot létrejöjjön, aktiválási energiára van szükség, amit néha maga az ütközés 

energiája biztosít, máskor viszont környezeti beavatkozás is szükséges: pl. hő, energia, fényenergia, 

melynek hatására gyakoribb az ütközés, a több ütközésből pedig biztosan több az un. hasznos 

ütközés, mely az aktív komplexet létrehozza! 

36. B tétel Két üveglappal letakart gázfelfogó henger színtelen gázokat tartalmaz. Két 

hengert egymás felé fordítunk, majd az üveglapok kihúzásával összenyitjuk a gáztereket. Azt 

tapasztaljuk, hogy sűrű, fehér füst keletkezik és a két henger a reakció során erősen 

„egymáshoz tapad”. Állapítsa meg, mely gázok lehettek eredetileg a hengerekben! 

Értelmezze a tapasztalatokat, és írja fel a lezajlott reakciók egyenletét! Adja meg a reakciók 

típusát is! 

Idézzük fel a laborban bemutatott kísérletet!  

Helyezzük az alul lévő ammóniás hengerre a hidrogén-kloridos 

hengert,  

majd vegyük ki az üveglapokat. 

  
Tapasztalat 

Fehér füst keletkezik 

 

 

Az ammónia a savakkal közvetlenül sókká egyesül! NH3(g) + HCl(g) = NH4Cl(sz) 

A hengerek összeérintése és az üveglap eltávolítása után a gázok szabadon mozgó HCl és 

az NH3 molekulái egymásnak ütköztek, az eredeti kötések felszakadnak és új kötések 

jönnek létre. 

Az ammónia N-atomjának a nemkötő-elektronfelhőjére DATÍV kötéssel (kovalens kötéssel, 

melyben a kötőpálya elektronpárját ugyanaz az atom, a N szolgáltatja!) megkötődik a  

HCl-molekuláról leszakadó hidrogén-iont, vagyis a protont (H+) így az ammónia összetett 

ionná, NH4
+(ammónium)-ionná, a HCl melekula pedig Cl-(klorid)ionná alakul: IONVEGYÜLET 

keletkezik. A légköri viszonyok között minden ionvegyület szilárd halmazállapotú! Ez a 

fehér szilárd anyag az ammónium-klorid, az ammónia és a sósav SÓja. Finom eloszlású 

szilárd anyag keveredik el a levegőben, FÜST (légnemű közegben szilárd anyag keveredik) 

képződik. Mivel a gázokból szilárd anyag keletkezett a hengerekben légüres tér képződött, 

emiatt a hengerek összetapadnak. 

 



TERMOKÉMIA: A reakciók energiaváltozásai (tk. 48-50. oldal) 

A tűzhányó kísérletben az ammónium-dikromát bomlásának beindításához hőre van szükség,  

de a folyamat a beindítás után már szikrázás, hőtermelés kíséretében megy végbe, vagyis ez a bomlás 

exoterm reakció! (NH4)2Cr2O7 ↔ N2+ Cr2O3 + 4H2O   

A reakció lejátszódását fizikai 

átalakulások (melegítés, oldódós… ) 

előzik meg, és fizikai változások kísérik.  

Pl. 47.1. Tűzhányó kísérlet: 

(ammónium-dikromát melegítése) a 

reakciót melegítés előző meg, 

fénytünemény kíséri!  

Sajátságos, mert EXOTERM bomlás!    

 

 

A hőtermelő reakciót termokémiai szempontból EXOTERM reakciónak nevezzük.  

 

Magnézium-szalagot 

tartunk borszeszégő 

lángjába, míg a 

fémszalag szikrázni 

kezd.  

A borszeszégő 

lángjából kivéve a 

fémszalag vakító 

lánggal fehér porrá 

alakult.  
2Mg + O2 = 2MgO 

  

 

TANULMÁNYOZD az elvégzett kísérlethez tartozó tk. 48.5 ábrát! 2Mg + O2 = 2MgO 

 

Az exoterm reakciók 

energiadiagramon való ábrázolásakor 

látható, hogy a kiindulási anyagok 

energiaszintje magasabb, 

kedvezőtlenebb, mint a keletkezett 

anyagok,  

a termékek energiaszintje.  

 

 

A kezdeti melegítés az aktiváláshoz 

kellett!  

 

A felszabaduló hő értéke csak a 

kiindulási és a keletkezett anyagok 

energiaszintjétől függ!  

 



Szőlőcukrot hevítettünk egy kémcsőben. A cukor elszenesedett, a kémcső fala bepárásodott, vagyis 

kémiai reakció történt! C6H12O6 = 6C + 6H2O 

A cukor elszenesedését végig melegíteni kellett, ebben a reakcióban a cukor hőt vett fel a 

környezetéből. Az ilyen reakciót termokémiai szempontból ENDOTERM reakciónak nevezzük.  

Az endoterm reakciók energiadiagramon való ábrázolásakor látható, hogy a kiindulási anyagok 

energiaszintje alacsonyabb, kedvezőbb, mint a termékek energiaszintje.  

TANULMÁNYOZD a tk. 48.6 ábrát! 2HgO = 2Hg + O2  

 

Az endoterm reakciók energiadiagramon való 

ábrázolásakor látható, hogy a kiindulási 

anyagok energiaszintje alacsonyabb, 

kedvezőbb, mint a keletkezett anyagok, a 

termékek energiaszintje. 

Ezért az egész folyamat alatt melegíteni kellett a 

reakcióteret.  

 

 

Az endoterm reakcióteret végig melegíteni kell! 

 

A reakcióhő hő értéke itt is csak a kiindulási és a 

keletkezett anyagok energiaszintjétől függ!  

 

 

 
diagrammok forrása: internet, a fotók a BDEG laborban 

tanórákon készültek 

 

A Hess-tétel, avagy a termokémia főtétele kimondja, hogy egy kémiai reakciókat kísérő 

energiaváltozás, vagyis a reakcióhő nagysága kizárólag attól függ, hogy milyen minőségű és állapotú 

anyagokból milyen végtermékek keletkeznek. 

Ennek értelmében a reakcióhő ΔrH nagysága nem függ a részfolyamatok minőségétől és sorrendjétől, 

azaz hogy a reakció lassan vagy gyorsan megy végbe, vagy hogy milyen úton vezetjük le a reakciót (a 

kiindulási anyagokat milyen sorrendben adjuk egymáshoz), feltéve hogy a kívánt termékhez jutunk. 

A reakciókat kísérő energiaváltozást HESS-tétele értelmében vagy a  

képződéshők ΔkH, vagy a kötési energiák ismeretéből számolhatjuk ki.  

A reakcióhő ΔrH mértékegysége kJ/mol, nem egyik vagy másik anyagra, hanem a reakció egészére 

jellemző adat, amely azt fejezi ki, hogy a reakcióban feltüntetett minőségű és mennyiségű anyagok 

reakcióját mekkora energiaváltozás kíséri. (Tanulmányozd a 49.3 és 49. 4 ábrákat!) 

A reakciók közül az égések esetén a reakcióhő kiszámolható az anyagra jellemző égéshőből is! Pl. a 

borszeszégőben használt etanol égéshője -1367 kJ/mol, ami azt jelenti, hogy egy mol etanol 

elégésekor 1367 kJ hő szabadul fel.  

C2H5OH(f) + 3O2(g) = 2CO2(g) + 3H2O(g)   ΔrH = - 1367 kJ/mol, hiszen a reakcióban egy mol etanol ég el 

szén-dioxiddá és vízzé.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Termok%C3%A9mia
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9mia
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Reakci%C3%B3h%C5%91&action=edit&redlink=1


 

Következő órán általatok már elvégzett kísérleteken alapuló termokémiai számolási 

feladatokat oldunk meg!   

 

 

 

 

Összeállította: Horváth Lucia laborvezető  2020.11.25. 

A fotók a 11. és 12. kémia fakultációs tanulók beleegyezésével készültek, akik a nyilvánosságra hozatalt is 

engedélyezték!  

Az ábrák forrása: internet 



 


