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A tankönyv szerkezete
Nyomtatott változat
ATOM. KÉMIAI ELEM.
VEGYÜLETEK

A Kémia tankönyv a VII osztály számáracímű
tankönyv hét fejezetet tartalmaz, amelyek tartalma megfelel az érvényben levő tantervnek.
A leckéket interaktív tanítási-tanulási tevékeny
ségek egészítik ki, amelyek a gyakorlatban alkalmazhatóak, és elősegítik a megfelelő fogalmak
elsajátítását.

A fejezet fogalmi
tartalma

III Fejezet
Az atom

A fejezet címe

IV Fejezet
Az elemek
periódusos rendszere
V Fejezet
Ionok és molekulák
VI Fejezet
Vegyületek

Sajátos kompetenciák

Bennünket vegyületek alkotnak és vegyületek
vesznek körül.
Annak érdekében, hogy a vegyületeket felismerjük, hatásaikat a környezetre és magunkra megismerjük, meg kell állapítanunk az összetételüket,
meg kell ismernünk a tulajdonságaikat, és összefüggéseket kell teremtenünk az összetételük és a
tulajdonságaik között. Meg fogsz tanulni megkülönböztetni vegyületeket (fémek, nemfémek, oxidok,
savak, bázisok, sók) és új kifejezéseket fogsz megtanulni: atom, ion, molekula, kémiai elem, vegyérték, Periódusos Rendszer, pH.

Sajátos kompetenciák:
1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 4.1, 4.2

Kémia-tankönyv a VII. osztály számára

A szöveg tartalmának
megfelelő képek
Fejezet száma
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Mit
tudhatok meg?

Lecke címe

I

I

b) Mesterséges eredetűek (vegyi eljárások során állítják őket elő, más vegyületből kiindulva) : műkaucsuk, gyógyszerek, műanyagok, műszálak, aceton, gyomírtók, növényvédő szerek, detergensek.
Az alábbi képek mesterséges szerves vegyületkeverékeket illusztrálnak.

1.5. Fizikai jelenségek és kémiai jelenségek

Mit tudok
Gyógyszerek

Műkaucsuk

Műanyagok

2. Szervetlen vegyi anyagok, amelyek osztályozását a 6.2 számú leckében olvashatod, miután
elsajátítottad, hogyan épülnek fel a vegyi anyagok. Addig is, figyeld meg az alábbi képeket, hogy
felismerj néhány szervetlen vegyi anyagot.

Mit fogok megismerni?

Mit tudok?
A testeket vegyi anyagok alkotják.
A vegyi anyagok összetétele mindig állandó.
A testek átalakulásait jelenségeknek nevezzük.

Műszálak

Gyakorlati
tevékenységek

Környezetünkben nap mint nap átalakulások mennek végbe, melyeket többé vagy kevésbé figyelünk meg.
Korábban már megtanultátok a víz körforgását a természetben.
Elemezd a következő ábrát, és jegyezd le a füzetedbe azoknak az átalakulásoknak a nevét, amelyeket számokkal jelöltünk a vázlatban. Halmazállapotváltozásokat fogsz felismerni: olvadás, szublimáció,
lecsapódás, fagyás, deszublimáció, párolgás.
1

Azonosítsd az ábrán szereplő jelenségeket és adj más példákat halmazállapotváltozásokra a saját környezetedben.
A felsoroltak közül melyik átalakulás megy
végbe a természetben a víz körforgása során?

2

Féldrágakövek

Jegyezd meg
Alkalmazd
a tanultakat

Konyhasó
(NaCl)

Sztalagtitok
és sztalagmitok
CaCO3

Mágnes
(Fe3O4)

Gyémánt
(C)

3

Szilárd

NaCl, Fe3O4, CaCO3, Ca(HCO3)2 vegyi képletek, amelyek egy vegyi anyag egyszerűsített jelölését
képezik.
Egyéb szervetlen vegyi anyagok, amelyekkel a következő leckék folyamán találkozni fogsz: víz, homok,
kékkő, mészkő, oltott mész, kén, vas, hidrogén, oxigén stb.

A testek vegyi anyagokból vagy vegyi anyagok keverékeiből állnak.
A vegyi anyagok lehetnek szervesek vagy szervetlenek.

Alkalmazd a tanultakat!
1

√ A trágya ( szerves és szervetlen

vegyületek keveréke) előállítása
a növényi és állati eredetű hulladékok lassú erjesztésével történik.
Természetes eredetű talajjavító
anyag.

4

5

Cseppfolyós

6

Gáz

Elemezze az alábbi képeket, és töltse ki a táblázatot.??????????????

Meghatározások,
fogalmak, új kifejezések, kulcsszavak

Kíváncsiaknak

Kíváncsiaknak

Jegyezd meg

Milyen átalakulásokon mennek keresztül
a vegyi anyagok.
Hogyan különböztetjük meg a fizikai és a
kémiai jelenségeket egymástól.

Nr.

Átalakulás

A fizikai jelenségek a testek azon változásai, amelyek során a testet alkotó anyag összetétele nem
változik meg.

Keress a környezetedben:
a) különböző testeket, amelyek ugyan abból a vegyi
anyagból állnak;
b) hasonló alakú testeket, amelyek különböző vegyi
anyagból állnak.

Figyeld meg az alábbi képeket. Más típusú átalakulásokat fogsz felfedezni.
Minden esetben mi történik a testeket alkotó anyagokkal?
oxigén

fény

CO2
víz

A réz patinásodása

I. Tanulási egység – A kémia, mint természettudomány

A vas rozsdásodása

Interaktív multimédiás
tevékenységek

ásványi sók

Fotoszintézis

A fa égése
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Csoportos
tevékenység
Egyéni
tevékenység

V

V
Egyéni tevékenység
Kövesd a tanár bemutató kisérletét amelyben az 1-től 5-ig számozott minták ionvegyületeit azonosítja.
Minden minta a következő vegyületek egyikét tartalmazza: rézklorid (CuCl2), nátriumklorid (NaCl), káliumklorid (KCl), kalciumklorid (CaCl2), báriumklorid (BaCl2).
A munka menete: rendre, a gázégő lángjába tartják az öt minta anyagát, amit az előzetesen megtisztított grafit ceruzabetétekre vittek fel. (A kísérletet a tanár végzi.)
Jegyezd le minden esetben a láng színét a következő beosztású táblázatba:
A minta száma

A láng színe

Az azonosított kation

A mintában lévő ionvegyület

Vizsgáld meg azt a fenti táblázatot, amely a kationok által megfestett lángok színét tartalmazza és
azonosítsad a minták vegyületét.
Következtetés:
A kationok által megfestett láng színe egyes ionvegyületek azonosítására használható.

5.2.2. Az ionos vegyületek fizikai tulajdonságai
Az egyik legszebb román mese, Só az ételben, szerzője a szeretetet különböző anyagokhoz hasonlítja:
méz, cukor és só.
Mennyire fontosak az anyagok tulajdonságai? A só a legismertebb ionos vegyület. Milyen tulajdonságai vannak az ionvegyületeknek?
Csoporttevékenység
Vizsgáljátok meg az 1-től 4-ig számozott minták ionvegyületeit és határozzátok meg a látható fizikai
tulajdonságaik közötti hasonlóságokat és különbségeket. A mintákban található ionvegyületek: báriumklorid (BaCl2), nátriumklorid (NaCl), kalciumklorid (CaCl2), magnéziumklorid (MgCl2).
Jegyezzétek le a tulajdonságokat a mellékelt modell szerint a füzetben
A minta
Fizikai tulajegy táblázatba.
1 számú minta

2 számú minta

3 számú minta

4 számú minta

száma

donságok

Jegyezd meg

Portfólió

Az ionvegyületek különböző kémiai természetű elemekből (fémek és nemfémek) keletkeznek
elektronleadás-felvétel során.
Az ionos vegyületek állandók, mert a fématomokból keletkező pozitív ionok és a nemfématomokból keletkező negatív ionok vonzzák egymást, mivel ellentétes elektromos töltésűek.
A pozitív ionok száma egyenlő a negatív ionok számával, ami az ionvegyület elektromos semlegességét magyarázza.
Portfólió:
2-4 fős tanulócsoportokban dolgozzatok ki egy választott témát az alábbiakban javasoltak közül:
1. Románia sóbányái (helyük bejelölése a térképen és leírásuk)
2. Sótípusok (aszerint, hogy: hol hozzák a felszínre, földrajzi terület és a finomítás mértéke)
A munkákat mutassátok be az osztály előtt PowerPoint változatban is.

Alkalmazd a tanultakat!
1

2
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4

Vegyi anyag

A testet alkotó vegyi anyag összetétele nem változik
egyik átalakulás során sem a fenti táblázatban.

2

2 Milyen testeket alkot az alumínium nevezetű vegyi anyag?

14

Test

1.
2.

1

Egészítsed ki a füzetedben a kipontozott részeket úgy, hogy tudományos szempontból helyes
kijelentéseket nyerj.
Az ionvegyületeket ... alkotják.
Egy ionos vegyületben a pozitív töltések száma ... a negatív töltések számával.
Egy ionvegyületben a kationok számának és az anionok számának az aránya a ……-tól függ
... .
Tanulmányozd a Periódusos Táblázatot és modellezd azoknak az ionvegyületeknek a képződését, amelyek:
a) kalcium és fluor;
b) nátrium és kén; c) kálium és oxigén között jönnek létre.
V. Fejezet – Ionok és molekulák

Következtetés: A minták szilárd anyagot tartalmaznak, ami kristályokból áll.

Szótár
Az ionvegyületek kristályos
alakban szilárd halmazállapotúak.

Kristály = poliéder (oldalai, élei és sarkai vannak) formájú
szilárd test.
Elektromosvezető képesség = egy test azon tulajdonsága, hogy vezeti az elektromos áramot.

Kísérlet
Ellenőrizzétek a gyakorlatban a fenti minták ionvegyületeinek
oldhatóságát vízben és jegyezzétek le a megfigyeléseket a fizikai
tulajdonságok táblázatába.
A munka menete: Minden anyagból tegyetek egy keveset egyegy Berzelius pohárba. Adjatok hozzá vizet és keverjétek meg.
Hozzátok összefüggésbe a kísérletben tapasztaltakat a mellékelt képpel, hogy megérthessétek a jelenséget.
Következtetés: Az 1–4 minták vegyületei vízben oldódnak. A
kristályokban levő ionok egyenletesen oszlanak el a víz teljes töDizolvarea clorurii de sodiu în apă
megében és vizes oldatot alkotnak.
Tanulmányozd az 1 számú mellékletet és figyeld meg, hogy
léteznek vízben nehezen oldódó anyagok. Ezek közé tartozik a kalciumkarbonát, ami a természetben
a hegyes vidékeken, mészkő (szennyezett anyag) formájában fordul elő.
Az ionos vegyületek vízben oldódnak (tulajdonságuk az, hogy feloldódnak a vízben).
Kémia-tankönyv a VII. osztály számára
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Szótár
Kísérlet

15

Önellenőrző
feladatlap

Feladatok

II
Önellenörzés
Munkaidő: 50 perc.
Oldd meg a füzetedbe az alábbi feladatokat. Eredményeidet hasonlítsd össze a tankönyz végén található 1. Melléklet megoldásaival, hogy kiszámíthasd az elért pontszámodat.
Sok sikert!
Feladat
PontElért
Feladat
száma
szám pontszám
I
Egészítsd ki a megfelelő kifejezésekkel a mondatokat, hogy értelmes kijelentést
1p
nyerj: részecskeméretétől, választótölcsérrel, hőmérséklettől, tömege, sűrűségének,
oldatban, híg, tömegszázalékos, kavarástól, koncentrált.
a) 100g ... található oldott anyag tömege megmutatja az oldat ... koncentrációját.
b) A ... oldatok kevés oldott anyagot, míg a ... oldatok nagy mennyiségű oldott
anyagot tartalmaznak.
c) Az olajból és vízből álló keveréket ... választhatjuk el, és az eljárás a folyadékok
... különbségén alapszik.
d) A szilárd anyagok vízben való oldékonysága függ:a ..., ... és az alkotók ... .
II
Az A és a B oszlop kifejezéseit társítsd helyesen!
1p
A
B
1) desztillált víz
a) telített oldat
2) levegő
b) heterogén keverék
3) víz és jég
c) tiszta anyag
4) 36g konyhasó/100g víz
d) homogén keverék
III
Nevezd meg a helyes sorrendben az alkalmazandó módszereket az alábbi keveré- 1,5 p
kek elválasztásakor!
a) víz, konyhasó és szénpor;
b) víz, alkohol és homok.
Minden módszer esetében nevezz meg egy alkalmazott laboratóriumi eszközt!
IV
Számítsd ki, mennyi levegőt tartalmaz egy 200 cm3 térfogatú labda, ha a levegő
1,5 p
sűrűsége 1,29 g/L.
V
Feloldunk 184 mL vízben (ρ = 1g/mL) 20 g, 80%-os tisztaságú konyhasót. Ha a
2p
szennyeződések nem oldódnak vízben, mennyi less az oldat tömegszázalékos
koncentrációja?
VI
A citromnak savanyú íze van a citromsavnak köszönhetően. A citromlé 6,5%
2p
citromsavat tartalmaz. Számítsd ki:
a) ha 60 g citromlevet 140 g vízzel összekeverünk, hány százalék citromsavat fog
tartalmazni a keverék?
b) milyen térfogatú víz szükséges,hogy 300 g citromsavból 2%-os koncentrációjú
oldatot nyerjünk?
Hivatalból jár
1p
1p
Összesen
10 p
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II. Fejezet – Vegyi anyagok. Vegyi anyagok keverékei

Mit tudok? – az előző leckék során eljatátított fogalmak, amelyek az új lecke megértéséhez szükségesek.
Mit tudhatok meg? – felhívja a figyelmet azokra a fogalmakra , amelyek a lecke folyamán elsajátítandóak.
Kísérlet– Egy tervezett gyakorlati tevékenységet ír le, melynek célja lehet felfedezés vagy jelenségek, tulajdonságok
viszgálata.
Alkalmazd a tanultakat! – gyakorlatokat és feladatokat tartalmaz, melyek önállóan megoldhatóak, úgy a lecke
folyamán mint annak végén, és szerepük a tanultak ellenőrzése és rögzítése a tanulás során.
Kíváncsiaknak– kiegészítő információkat tartalmaz, amelyeket esetleg a tanterv nem tartalmaz.
Szótár – megmagyarázza az új,eddig nem használt fogalmakat, amelyek szükségesek a tartalom megértéséhez.
Portfólió – tartalmaz egyénileg vagy csoportosan végzendő feladatokat,amelyek kutatást, összegzést, bemutatást
feltételeznek.
Egyéni tevékenység – a lecke során végzendő gyakorlat.
Csoportos tevékenység – csoportosan végzendő gyakorlat.
Jegyezd meg! – a leckében előforduló új fogalmakat rendszerezi.
Zölddel szedett szavak– együttműködésen alapuló tanulási tevékenységet jelölnek.
A lecke során felmerülő kérdések megválaszolása kutatáshoz vezet.

Digitális változat

Digitális változat – a nyomtatott változat teljes tartalmának megfelel, de kiegészítésként tartalmaz interaktív feladatokat, játékokat, animációkat, filmeket és szimulációkat.
Mindezek szerepe a tankönyv szellemi értékének kiegészítése.
A tankönyv lapjai megjeleníthetőek asztali számítógépen, hordozható számítógépen, táblagépen,
telefonon, és kiválóan lapozható.
A digitális változat alkalmazása lehetővé teszi a teljes tartalom átlapozását és az előző leckéhez való
visszatérést is.
A tankönyv elektronikus formátuma hasonló annak nyomtatott tartalmához, de kiegészítik multimédiás interaktív feladatok: statikusak, animációk és interaktívak.
AMII statikus
Tartalmaz rajzokat, fényképeket, statikus ábrákat és térképeket.
AMII animált
Animációkat és filmeket tartalmaz.
AMII interaktív

Fejlett interaktív tanulási elemeket tartalmaz (folyamatok szimulációja,
feladatok megoldása, kísérlet és felfedezés, tanulási játékok)amely során a
tanuló fejlettebb kognitív értékeket is felhasznál.
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Bevezetés
„Körülbelül 13,5 milliárd évvel ezelőtt az anyag, energia,
idő és tér egyszerre jelentek meg azzal, amit Big Bang-ként
ismerünk. Univerzumunk ezen alapvető tulajdonságainak
történetét nevezzük fizikának.
Körülbelül 300 000 évvel megjelenésüket követően az
anyag és az energia elkezdett összesűrűsödni összetett rendszerekbe, amelyeket atomoknak nevezünk, amelyek aztán
molekulákat képeztek. Az atomok, molekulák és a köztük
levő kölcsönhatások történetét nevezzük kémiának.
Körülbelül 3,8 milliárd évvel ezelőtt a Földnek nevezett
bolygón bizonyos molekulák összekapcsolódtak összetett
és nagy rendszerekbe, amelyeket élőlényeknek hívunk.
Az élőlények történetét nevezzük biológiának.”
Yuval Noah Harari, Sapiens. Az emberiség rövid története

Általános és sajátos kompetenciák az OMEN nr. 3393/28.02.2017
számú rendelet szerint jóváhagyott, KÉMIA, VII.
osztályos tanterv alapján
1. Bizonyos jelenségek és anyagok tulajdonságainak felfedezése , melyekkel a hétköznapi életben találkozunk
1.1. Bizonyos tulajdonságok/jelenségek azonosítása,vegyi anyagok/keverékek ismert összefüggésekben
1.2. Ismert összefüggésekben előforduló anyagok jelenségeinek és tulajdonságainak leírása kémiai szakkifejezések alkalmazásával
1.3. Sajátos kémiai szimbólumok alkalmazása, bizonyos kémiai elemek, egyszerű vagy összetett vegyületek és
azok átalakulásainak leírására
2. Egy felfedező folyamat során nyert adatok és információk értelmezése
2.1. A vegyi anyagok tulajdonságaira és a közöttük fennálló kapcsolatra vonatkozó bizonyos hipotézisek megfogalmazása
2.2. Laboratóriumi felszerelések és információtechnológia alkalmazása a kémiai anyagok tulajdonságainak/jelenségeinek vizsgálata során
2.3. Folyamatok és jelenségek kutatása a sajátos fogalmak és a köztük fennálló kapcsolatok azonosításának érdekében
3. Feladatmegoldás konkrét helyzetekben, a kémiára jellemző eszközök és algoritmusok alkalmazásának
segítségével
3.1. Változó helyzetekben felmerülő feladatok információinak és adatainak azonosítása a megoldás érdekében
3.2. Minőségre és mennyiségre vonatkozó feladatok megoldása a tanult fogalmak segítségével
4. A kémiai anyagok és folyamatok saját személyünkre és a természeti környezetünkre gyakorolt hatásainak
a felmérése
4.1. A vegyi folyamatok saját szervezetünkre és a környezetre gyakorolt hatásának azonosítása
4.2. A vegyi anyagok saját szervezetünkre és a környezetre gyakorolt hatásának megítélése
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A KÉMIA ÉS AZ ÉLET.
VEGYI ANYAGOK A TERMÉSZETBEN

I. Fejezet
A kémia, mint természettudomány
II. Fejezet
Vegyi anyagok. Vegyi anyagok
keverékei

Sajátos kompetenciák:
1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2

A vízben, a levegőben és a talajban vegyi anyagok keverékei fordulnak elő. Annak érdekében,
hogy a vegyi anyagokat tanulmányozhasd, tudnod
kell őket szétválasztani, és ismerned kell tulajdonságaikat, valamint a rájuk jellemző jelenségeket.
Tanulmányozhatod ezeket a természetben vagy a
laboratóriumban speciális eszközök segítségével
melyek helyes használatát meg kell tanulnod.

Kémia-tankönyv a VII. osztály számára
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I
1.1. Mi a kémia?
Sokáig úgy hitték, hogy az Univerzum anyagát teljes mértékben apró , atomoknak nevezett részecskék építik fel. Azonban csupán 1905-ben sikerült Albert Einstein-nek minden kétséget kizáróan (matematikai úton) létezésüket bebizonyítani. Ezen apró, atomoknak nevezett részecskék, amelyek csillagokból
születtek, mindenhová szétszóródtak, és létrehozták azt, amit ma anyagnak nevezünk. Az Univerzumtól
a Földig, Európán át Romániáig, ezen tankönyvön át a saját testedig minden csillagporból áll.

Hogy hogyan kerültek ezek az atomok a testünkbe, és hová fognak vándorolni ezek után, az a jövő
titka. De, alaposabban tanulmányozva őket, alkalmazva egyenként vagy vegyi anyagok formájában, az
emberiségnek sikerült nagyszerű dolgokat létrehoznia.
Ha elemzed az alábbi képeket, le tudod írni azt, amit látsz?
Polimérből
gyártott védőfólia

Üvegképernyő, melynek összetételében
aluminium-szilikátok
és szilícium-dioxid is
megtalálható
Tok, amely magnéziumból vagy
polimérekből áll

A telefon belsejében elektromos áramkörök
vannak amelyek összetételében előfordul
réz, nikkel, ezüst, szilícium, ón, illetve akkumulátor, amely tartalmaz lítiumot, kobaltot,
szenet vagy mangánt.

A magnézium, lítium, kobalt, szén, üveg, réz, nikkel, ezüst, szilícium, aluminium-szilikátok, ón és szilícium-dioxid vegyi angyagok.
A kémia tudománya a vegyi anyagok tanulmányozásával foglalkozik.
Hogyan tanulmányozzuk a vegyi anyagokat?
Ahogyan a tudomány mindig is tette: megfigyelünk, elképzelünk, megfogalmazunk, mérünk és ellenőrzünk.
Te is kis kutatóvá fogsz válni: megfigyelni , kísérletezni , elemezni és értelmezni fogsz, következtetéseket szükséges levonnod és azokat alkalmazni fogod.
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Tanulmányozni fogjuk a vegyi anyagokat, megfigyelve tulajdonságaikat és a rájuk jellemző átalakulásokat. Hogyan lesz
a jégből víz és a fából hamu?
Lassacskán meg fogod érteni, hogy mi történik a környezetedben, és képes leszel, tudományos szakkifejezéseket alkalmazva, elmagyarázni a megfigyelt átalakulásokat. Fel fogod
tudni ismerni, elnevezni és alkalmazni a vegyi anyagokat, a
alábbi összefüggést alkalmazva:
Felépítés           Tulajdonságok
Ez a viszony képezi valamennyi vegyi anyag tanulmányozásának alapját.
Ezért, VII. osztályban meg fogod tanulni:
1. Miben különböznek a vegyi anyagok a keverékektől
2. Miből épülnek fel a vegyi anyagok ( atomok, ionok vagy
molekulák)
3. Összetételük függvényében milyen tulajdonságaik vannak a vegyi anyagoknak
4. Hogyan írsz le rövidítve egy vegyi anyagot (vegyi képlet)
Ahogyan már az első oldalon olvashattad, „az atomok, molekulák és a köztük levő kölcsönhatások történetét nevezzük
kémiának . “ Magad is rá fogsz jönni, hogy amit most elkezdesz
tanulmányozni, az valóban az a történet, amely egy lenyűgöző
világ megismerését nyitja meg előtted.
A címbeli kérdésre választ magad fogsz találni, ha megfigyeled a körülötted levő testeket, kutatsz,
kérdéseket teszel fel és válaszokat keresel, összefüggéseket teremtesz az ismereteid és az újdonságok
között, alkalmazod, amit felfedeztél.

1.2. A kémiai laboratórium
A valós környezetünk tanulmányozásának érdekében a természetben lejátszódó jelenségeket kisebb
léptékben utánozzuk a laboratóriumban. Ehhez szerszámokra, eszközökre, felszerelésre van szükség. Barátkozz meg velük, figyeld őket meg, és lassacskán el fogod sajátítani azt a kémiai szaknyelvet, amely
lehetővé teszi a használatukat.
A kémiai laboratórium egy olyan terem, amelyben speciális bútorzat van, folyó vízzel, elektromos
berendezésekkel és elszívó fülkével rendelkezik, amely a mérgező gázokat elszívja. Ugyanakkor sajátos
üveg- és egyéb eszközök találhatóak itt, valamint vegyszerek (reagensek).
Figyeld meg az alábbi képeket, és csoportosítsd a füzetedben annak függvényében, hogy milyen
anyagból készültek.
Azonosítsd a szövegben az új kifejezéseket, és keresd meg jelentésüket a szótárban.
Rajzolj le a füzetedbe három, üvegből készült laboratóriumi eszközt!

Kémia-tankönyv a VII. osztály számára
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Kémcsövek és állványok

Berzelius poharak

Erlenmeyer lombikok

Mérőhengerek

Pipetták

Kristályosító tálak

Kristályosító tálak

Mozsár és mozsártörő

Tégelyek

Fa vagy fém fogók

Spatula
Égetőkanál

Mérleg

Óraüveg

Vegyszeres üvegek
Mosópalack

Talpas – és
gömblombikok
10

Vasháromláb azbeszthálóval és borszeszégő

I. Fejezet – A kémia, mint természettudomány

Tölcsér szűrővel,
gyűrű alakú tartóval

Elválasztótölcsér

I
1.3. Hogyan viselkedünk a kémiai laboratóriumban?
(Munkavédelmi szabályok)

Mielőtt elkezdenénk a
Kis mennyiségű vegykísérletet, figyelmesen
szerrel dolgozunk. A A vegyszerekbe nem szaCsak azokkal az
olvassuk el annak leírászilárd vegyszerekből golunk közvetlenül bele,
eszközökkel és vegysát. A laboratóriumba
hanem a légáramot/
csak spatulával veszünk
szerekkel dolgozunk,
csak a tanárral együtt
gőzöket az orrunk felé
ki, nem puszta kézzel.
amelyeket a tanár/mun
megyünk be.
irányítjuk a kezünkkel.
kalap megemlít.

A vegyszereket NEM
kóstoljuk meg.

A hőforrásokkal óvatosan bánunk: a lángot
gyufával gyújtjuk meg, a
borszeszégőt kupakjával
lefedve oltjuk el, míg
gázégők esetében
a gázcsapot zárjuk el.

A folyadékokat a kémcső
vagy pohár belső fala A kémcsöveket nyílt lángban fafogó segítségével,
mentén öntjük át,
Az üvegbottal való kaa kémcsövet felső részén
folyatjuk le.
varást körkörös mozdutartva, melegítjük, ferdén,
latokkal végezzük.
körkörös mozdulatokkal
könnyedén mozgatjuk,
így egyenletes a melegítés.

Az üvegpoharakat és
üvegedényeket azbeszthálón keresztül
melegítjük, és nem
közvetlenül a lángban.

A forró edényeket
hőálló felületre
helyezzük.
A kísérletek elvégzése
után rendet hagyunk, kezünket pedig szappannal
és csapvízzel lemossuk.
Kémia-tankönyv a VII. osztály számára
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1.4. Anyag. Test. Vegyi anyag
Mit tudok?
 A testeket megkülönböztetjük tulajdonságaik

(jellemzőik) alapján.
 Egy keveréket két vagy több vegyi anyag alkot.

Mit fogok megismerni?
 Mikből állnak a testek.
 Mik a vegyi anyagok.
 Milyen vegyi anyagokkal találko-

zunk a természetben.
Nézz körül.
Nevezd meg egyetlen szóval amit látsz.
Válassz ki négy testet, melyet ma használtál.
Mi alapján választottál? mikben különböznek a testek?
Minden, ami tömeggel rendelkezik és teret foglal el anyagot jelent.
A test az anyag azon része, amely jól meghatározott alakkal és térfogattal rendelkezik.
A testek összetételük (alkotóik) és tulajdonságaik (jellemzőik) alapján különböznek egymástól.
Figyeld meg az alábbi képet.
Azonosíts három különböző halmazállapotú testet, és nevezz meg egyéb összehasonlítási szempontokat.
Következtetés: A testek:
1. kocka;
2
3
1
2. víz a pohárban;
3. gáz a ballonban.
Ezek különböznek egymástól:
• alakjuk és térfogatuk alapján
• színük szerint
• átlászóságuk szerint
• összetételük szerint: alkotórészecskéik és a közöttük levő távolság különböző
A képen látható testek abban hasonlítanak, hogy mindegyik összetétele egyetlen típusú anyagból épül
fel (homogének).
Az anyagok öszzetétele és tulajdonságai változóak. Halmazállapotuk lehet szilárd, cseppfolyós vagy gáznemű.
Azt az anyagot, amelynek összetétele homogén és tulajdonságai állandóak, vegyi anyagnak
nevezzük.
Vegyi anyag például: víz, só, cukor, hélium, réz, oxigén stb.
Ezen vegyi anyagok által alkotott testek például: az üvegben lévő víz, sókristály, kockacukor, a ballonban található hélium stb.

Alkalmazd a tanultakat!
 A következő szavakat sorold két oszlopba jelentésük szerint- testek vagy vegyi anyagok: gyűrű,

ezüst, kémcső, oxigén, víz, spatula.
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Figyeld meg az alábbi ábrákat, és mond meg melyeken ismered fel a következőket:
– testeket, amelyek különböző vegyi anyagokból állnak;
– testeket, amelyek azonos vegyi anyagokból állnak;
– test, amelyet vegyi anyagok keveréke alkot.

a

b

c

d

e

Következtetés: A testeket alkothatja egyetlen vegyi anyag, vagy több vegyi anyag is (vegyi anyagok
keveréke).
A vegyi anyagok lehetnek természetes eredetűek, vagy előállíthatóak vegyi eljárások útján (laboratóriumban vagy ipari mennyiségben). Például: a víz, az oxigén, a réz, a mészkő természetes eredetű vegyi
anyagok, míg a műanyagokat, a polisztirolt, a kénsavat, a műtrágyákat stb. iparilag állítják elő.
A legtöbb vegyi anyag a természetben keverékek formájában fordul elő.
Például:
a) 
A levegő egy oxigénből, nitrogénből, szén-dioxidból
stb. álló keverék.
b) A folyó vize egy olyan keverék, amely legnagyobb men�nyiségben vízből áll, de tartalmaz egyéb vegyi anyagokat kisebb mennyiségben (só, oxigén, szén-dioxid, stb).
c) A mészkősziklákat szilárd vegyi anyagok alkotják,
elsősorban a kalcium-karbonátnak nevezett vegyi anyag.
d) A kőolaj több vegyi anyagot tartalmazó keverék, amelyeket szénhidrogéneknek nevezünk.
e) Az emberi testben számos keverék létezik (vér, gyomorsav, stb.) amelyeket különböző vegyi anyagok
alkotnak (cukrok, zsírok, fehérjék, hemoglobin, oxigén, hidrogén-klorid stb.).
Egy vegyi anyag tulajdonságait az összetétele (felépítése) határozza meg.
A vegyi anyagok lehetnek szervesek vagy szervetlenek.
1. A szerves vegyi anyagok lehetnek:
a) Természetes eredetűek: keményítő, cellulóz, alkohol, természetes kaucsuk, cukor, zsírok, vitaminok, fehérjék, citromsav, metán, naftalin, bután stb.

Textiliák
Liszt
(cellulózt tartalmaznak) (keményítőt tartalmaz)

Könyv (a papír
cellulózt tartalmaz)

Bor (tartalmaz alkoholt,
vitaminokat, savakat,
szinezékeket stb.)

Kémia-tankönyv a VII. osztály számára

13

I
b) Mesterséges eredetűek (vegyi eljárások során állítják őket elő, más vegyi anyagokból kiindulva): műkaucsuk, gyógyszerek, műanyagok, műszálak, aceton, gyomírtók, növényvédő szerek,
rovarirtók, mosószerek. Az alábbi képek mesterségesen előállított vegyi anyagokat mutatnak be.

Gyógyszerek

Műkaucsuk

Műanyagok

Műszálak

2. Szervetlen vegyi anyagok, amelyek osztályozását a 6.2 számú leckében olvashatod, miután
elsajátítottad, hogyan épülnek fel a vegyi anyagok. Addig is, figyeld meg az alábbi képeket, hogy
felismerj néhány szervetlen vegyi anyagot.

Féldrágakövek

Konyhasó
(NaCl)

Mágnes
(Fe3O4)

Sztalagtitok
és sztalagmitok
CaCO3

Gyémánt
(C)

NaCl, Fe3O4, CaCO3, Ca(HCO3)2 vegyi képletek, amelyek egy vegyi anyag egyszerűsített jelölését
jelentik.
Egyéb szervetlen vegyi anyagok, amelyekkel a következő leckék folyamán találkozni fogsz: víz, homok,
kékkő, mészkő, oltott mész, kén, vas, hidrogén, oxigén stb.

Jegyezd meg
A testek vegyi anyagokból vagy vegyi anyagok keveré-

keiből állnak.
 A vegyi anyagok lehetnek szervesek vagy szervetlenek.

Alkalmazd a tanultakat!
1

Keress a környezetedben:

a) különböző testeket, amelyek ugyanabból a vegyi
anyagból állnak;
b) hasonló alakú testeket, amelyek különböző vegyi
anyagból állnak.
2 Mely testek felépítésében található az alumínium neve-

zetű vegyi anyag?
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Kíváncsiaknak
√ 
A trágya ( szerves és szervetlen

vegyületek keveréke) előállítása
a növényi és állati eredetű hulladékok lassú erjedésével történik.
Természetes eredetű talajjavító
anyag.

I
1.5. Fizikai jelenségek és kémiai jelenségek
Mit tudok?

Mit fogok megismerni?

 
A testeket vegyi anyagok alkotják.
 
A vegyi anyagok összetétele mindig állandó.
 
A testek átalakulásokat szenvedhetnek el,

 Milyen átalakulásokon mennek keresztül a

amiket jelenségeknek nevezünk.

vegyi anyagok.
 Hogyan különböztetjük meg a fizikai jelensé-

geket és a kémiai jelenségeket egymástól.

Környezetünkben nap mint nap átalakulások mennek végbe, melyeket többé vagy kevésbé megfigyelünk.
A korábbi osztályokban már tanultatok a víz körforgásáról a természetben.
Elemezd a következő ábrát, és jegyezd le a füzetedbe azoknak az átalakulásoknak a nevét, amelyeket számokkal jelöltünk a vázlatban. Halmazállapot-változásokat fogsz felismerni: olvadás, szublimáció,
lecsapódás, fagyás, deszublimáció, párolgás.
1

Határozd meg az ábrán szereplő jelenségeket és adj más példákat halmazállapotváltozásokra a saját környezetedben.
A felsoroltak közül melyik átalakulás megy
végbe a természetben a víz körforgása során?

2
3

Szilárd

4

5

Cseppfolyós

6

Gáz

Elemezd az alábbi képeket, és töltsd ki a táblázatot a füzetedben.
Sor- Test Vegyi anyag
szám

1

Átalakulás

1.
2.
Mindkét vizsgált/a táblázatban lejegyzett átalakulásban a
testeket felépítő vegyi anyagok összetétele nem változott meg.

2

A fizikai jelenségek a testek azon átalakulásai, melyeknek során a testet alkotó anyag összetétele
nem változik meg.
Figyeld meg az alábbi képeket. Más típusú átalakulásokat fogsz felfedezni.
Minden esetben mi történik a testeket alkotó anyagok összetételével?
oxigén

fény

CO2
víz

A réz patinásodása

A vas rozsdásodása

ásványi sók

Fotoszintézis

A fa égése

Kémia-tankönyv a VII. osztály számára
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I
Kísérlet
Anyagok
A kísérlet menete
Szövetdarabka, porcelán- A szövetdarabkát a
tégely, vasháromláb,
tégelybe tesszük
azbesztháló, gyufa
és meggyújtjuk.
A széndarabkát a fogóval
Szén, fogó, borszeszégő
a borszeszégő lángjába
tartjuk.
Spatula segítségével a
Rézreszelék, borszeszégő,
lángba szórunk
spatula
kevéske rézreszeléket.

Megfigyelések

Következtetések

A szövet elég és hamuvá válik.

A hamu összetétele
különbözik a szövetétől.

A szén égése közben
egy gáz szabadul fel.

A felszabadult gáz más
anyag, mint a szén.

Szikrák keletkeznek és Az égés során a réz más
a láng színe zöld lesz. anyaggá alakul át.

Valamennyi kísérlet során a kiinduló anyagtól eltérő anyagok jönnek létre.
Akémiaijelenségekazanyagazonváltozásai,amelyeksoránmegváltozikazanyagokösszetétele,ésújanyagokjönneklétre.
A növények rothadása, a fotoszintézis, a szén és a kőolaj keletkezése természetes kémiai jelenségek.
Azonosítsd az alábbi képeken szereplő jelenségeket.
Nevezd meg a jelenségeket. Milyen hőmérsékleten mennek végbe ezek a jelenségek?

a

b

c

d

Következtetés:
Ugyanaz az anyag (cukor) kü
lönböző változásokon mehet keresztül:

– fizikai jelenségek: aprítás (a), oldódás szobahőmérsékleten (b), olvadás (c),
– kémiai jelenségek: elszenesedés melegítés hatására (d).

Jegyezd meg
 Az anyagokra jellemző átalakulások lehetnek fizikai és kémiai jelenségek.
 Az olvadás, fagyás, párolgás, lecsapódás, szublimáció, deszublimáció és az oldódás olyan átalaku-

lások, amelyek az anyag összetételét nem módosítják, tehát fizikai jelenségek.
 Az égés, a rozsdásodás, az erjedés, a fotoszintézis, a levelek rothadása, a must borrá való átalakulása kémiai jelenségnek számítanak, melyek során más összetételű, új vegyi anyagok keletkeznek.

Alkalmazd a tanultakat!
1

Napi megfigyeléseid és az eddig tanultak alapján bizonyítsd be két példával azt, hogy egy anyag

részt vehet fizikai jelenségben és kémiai jeleségekben is.
2 Olvasd el az alábbi kijelentéseket és állapítsd meg mindegyik esetében a lejátszódó jelenséget.
a) Fény jelenlétében a növények a széndioxidot oxigénné alakítják át.
b) Egy sebre oxigénes vizet töltünk.
c) Egy alumíniumhuzal melegítés során kitágul.
d) Egy krétadarbkára ecetet csepegtetünk.
16
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I
1.6. Fizikai tulajdonságok és kémiai tulajdonságok
Mit fogok megismerni?

Mit tudok?
 A jelenségek átalakulások.
A tulajdonságok sajátosságok avagy jellemzők.

 Hogyan különböztethetjük meg a vegyi anyagokat.
 Milyen típusú tulajdonságokkal rendelkeznek a

vegyi anyagok.
A környezetünkben levő testeket különböző vegyi anyagok alkotják. Honnan tudjuk, hogy a vegyi anyagok különbözőek?
Figyeld meg az alábbi képeken levő testeket. Hogyan különböztetjük meg az őket alkotó négy anyagot?

Alumínium

Víz és olaj

Réz

A vegyi anyagokat egymástól
tulajdonságaik (jellemzőik, sajátosságaik) különböztetik meg.
A képeken megfigyelhető testeket az alábbi tulajdonságaik
alapján különböztethejük meg:
szín, halmazállapot, sűrűség.

Kísérlet
1. Elemezd a grafit (ceruzabél) tulajdonságait
Szükséges anyagok és eszközök: ceruzabél, víz, Berzelius pohár, 1,5 V elem, égő, összekötő szál.
A kísérlet menete: Figyeld meg a ceruzabelet.
A ceruzabelet vízbe tesszük.
A ceruzabelet kapcsold be egy áramkörbe, amely egy 1,5 V elemből, égőből,
összekötő huzalból áll.
Jegyezd le megfigyeléseidet a füzetbe.
2. Ellenőrizd a víz forráspontját:
Szükséges anyagok és eszközök: víz, Erlenmeyer lombik dugóval, hőmérő, vasháromláb, azbesztháló, borszeszégő.
A kísérlet menete: Öntsd a vizet a lombikba.
Zárd le a lombik száját a hőmérővel ellátott dugóval.
Olvasd le a hőmérőt 2 perces időközökkel, és jegyezd le őket egy táblázatba.
Következtetés: A melegítés folyamán a hőmérséklet folyamatosan nő, de elérve a 100 °C-ot állandó
marad akkor is, ha tovább melegítjük..
Az anyag fizikai tulajdonságai azon jellemzőire vonatkoznak, amelyek változásai nem járnak
együtt az anyag összetételének megváltozásával.

Alkalmazd a tanultakat!
A víz az egyik legelterjedtebb vegyi anyag a természetben.
Sorold fel a víz fizikai tulajdonságait.
Kémia-tankönyv a VII. osztály számára

17

I
Ha elemzed és osztályozod a megfigyelt tulajdonságokat, két csoportba sorolhatod őket:
Érzekszervekkel észlelhető tulajdonságok
Színe - színtelen
Szaga - szagtalan
Íze - íztelen
Halmazállapota - folyadék

Mérőműszerekkel meghatározható tulajdonságok
Fagyáspontja 0 °C
Forráspontja 100 °C
Sűrűsége 1g/cm3

Általánosítva rá fogsz jönni, hogy valamennyi fizikai tulajdonság megfigyelhető (érzékszervekkel észlelhető) és mérhető (amely mérőműszerekkel/eszközökkel mérhető), amint az alábbi ábrán megfigyelheted:

szín

kinézet

íz
MEGFIGYELHETŐEK

halmazállapot

szag

Fizikai tulajdonságok

Forráspont (f.p.) = az a Olvadáspont (o.p.) = az
hőmérséklet, amelyen a hőmérséklet, amelyen
egy anyag cseppfolyós- egy anyag szilárd halból gáz halmazállapot- mazállapotból cseppba megy át
folyósba megy át

Sűrűség ρ = m/V

MÉRHETŐEK

Oldékonyság = egy
anyag azon tulajdonsága, hogy képes egy
másik anyagban feloldódni

A fizikai tulajdonságok állandók, minden tiszta anyagra jellemzők.
Azért, hogy más tulajdonságokat is felfedezhess, gondolj a saját környezetedben előforduló példákra
és válaszolj a következő kérdésekre.
• Mi történik, mikor anya sütemény sütésekor a sütőporra ecetet vagy citromlevet tölt?
• Hogyan magyarázod, hogy a csöveket könnyen kidugaszolhatjuk szódabikarbóna (sütőpor) és ecet
keverékével?
18
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I
Kísérlet
1. Egy

kristályosító tálban keverj össze vizet és kékkövet.
Helyezz a keverékbe egy vasszeget úgy, hogy egy része a levegőben
maradjon.
Néhány perc múlva megfigyelheted, hogy a szeg azon részén, amelyet a víz és a kékkő keverékébe mártottál, vörös színű bevonat jelent
meg.
2. 
Egy csipesz vagy fogó segítségével tarts magnéziumszalagot a
borszeszégő lángjába.
Meg fogod figyelni, hogy a magnézium vakító lánggal ég.
! Ezt a fényt használták blitz-ként a XIX. századi fényképészeti
műhelyekben.
3. Égess el egy papírlapot úgy, hogy csipesszel fogod a kagyló fölött.
Meg fogod figyelni, hogy az égéskor egy szürke por keletkezik, amely
különbözik a papír eredeti összetételétől.
Az elvégzett kísérletek folyamán megállapítottad, hogy a kémiai átalakulások folyamán, a kémiai jelenségek során új anyagok jönnek létre.
A kémiai tulajdonságok olyan átalakulásokra vonatkoznak, amelyek során az anyag összetétele
megvátozik.

Kíváncsiaknak
Néhány, a hétköznapi életben is megfigyelhető
kémiai tulajdonság:
√ zsírok avasodási képessége;

√ a bor ecetesedési képessége;
√ a tej megsavanyodási tulajdonsága;
√ a metán éghetősége.

Jegyezd meg
 A tulajdonságok lehetnek fizikaiak és kémiaiak.
 A fizikai tulajdonságok megfigyelhetőek és mérhetőek.
 Az anyagok kémiai tulajdonságai új anyagok képződéséhez vezetnek.

Alkalmazd a tanultakat!
1

Válassz egy adott anyagból készült testet, és nevezd meg annak egy fizikai és egy kémiai tulajdonságát.

2  
Írj egy fél oldal terjedelmű rövid értekezést, amelyben helyes összefüggésben alkalmazod a tanult

kifejezéseket: test, vegyi anyag, fizikai jelenség, kémiai jelenség, fizikai tulajonság, kémiai tulajdonság.
Kémia-tankönyv a VII. osztály számára
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II
2.1. Tiszta vegyi anyagok. Vegyi anyagok keverékei
Mit tudok?
 A testeket anyag alkotja.
 Az anyag tulajdonságai állandók.

Mit fogok megismerni?
 Hogyan különböztetem meg a tiszta anyagot a keveréktől.
 Milyen keverékféleségekkel találkozunk a mindennapi

életben.
Az előbbi leckékben megtudtad, hogy a tulajdonságok különböztetik meg az anyagokat egymástól.
A fizikai tulajdonságok megfigyelhetők, mérhetők. A mérhető fizikai tulajdonságok, a minden anyagra
jellemző fizikai állandók.
Következtetés: a tiszta anyag fizikai tulajdonságai állandók.

Kísérlet
Egyes fémtestek sűrűségmeghatározása.
Anyagok: vas- vagy réztestek (szeg, drót, lapocska, kapocs, kulcs, stb.), víz, mérőhenger, mérleg.

A munka menete:
Minden test tömegét megmérjük és lejegyezzük.
A mérőhengerbe vizet töltünk és lejegyezzük a térfogatot (Vk).
Rendre belehelyezzük a testeket és lejegyezzük a térfogatot (Vv).
1. Számold ki minden test térfogatát (Vt) kivonva a két térfogatot egymásból.
2. Egészítsed ki a füzetedben a táblázat oszlopait a meghatározott/mért értékekkel.
Test
kapocs
szeg
...

m (g)

Vk (cm3)

Vv (cm3)

Vt (cm3)

3. Számold ki minden test sűrűségét a következő matematikai összefüggéssel: ρ =

ρ (g/cm3)

m
V

Keresd meg az 1-es mellékletben a vas/réz sűrűséget és ellenőrizd az értékeket.
Következtetés: A vizsgált testek közül egyesek ugyanazzal a sűrűséggel rendelkeznek, mint az 1-es
mellékletben egyes fémek (vas, réz).
Tehát ezeknek a testeknek az összetétele egy féle anyagot tartalmaz.
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II
Ezeket a testeket egyféle tiszta anyag alkotja.
Bármely tiszta anyag a következő jellemzőkkel rendelkezik:
• jól meghatározott összetétele van
• fizikai hatások nem változtatják meg az összetételét
• sajátos fizikai állandókkal rendelkezik.
A tiszta anyag az, amely fizikai jelenségek nyomán megőrzi összetételét és fizikai állandókkal
jellemezhető.

Alkalmazd a tanultakat!
Használd a tankönyv végén található 1 számú mellékletet, keresd meg a táblázatban kért fizikai állandók értékét és töltsd ki a vas azonosítólapját!
Fizikai
állandó

Anyag

Olvadáspont

Forráspont

Sűrűség
ρ

Vas

Visszatérve az előző kísérlet táblázatához, azt tapasztalod, hogy a vizsgált testek egy részének a sűrűsége nagyobb vagy kisebb, mint a tiszta vas sűrűsége. A vason kívül, ezek a testek más anyagot is tartalmaznak, amit szennyeződésnek nevezünk.

Kísérlet
Egy Berzelius pohárba tegyél bizonyos mennyiségű durva konyhasót,
míg egy másik pohárba ugyanolyan
mennyiségű finom sót. Önts vizet a
poharakba és keverd meg az üvegbottal!
Figyeld meg és hasonlítsd össze a
poharak tartalmát.
Annak a pohárnak az alján, amelyben a durva só vizes oldata van,
sötét színű anyaglerakódás figyelhető meg.
Abban a pohárban, amely a finom só és víz keverékét tartalmazza,
nem lehet megkülönböztetni az alkotórészeket.
Következtetések: • A finom só tiszta anyag
• A durva só szennyezett anyag (tartalmaz
szennyeződést).
Annak kifejezésére, hogy mennyire tiszta egy anyag, a tisztaság
fogalmat használjuk.
A tisztaság 100 g szennyezett anyagban található tiszta anyag tömegét jelenti.
Kémia-tankönyv a VII. osztály számára
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II
Alkalmazd a tanultakat!
Egy bányából 2000 kg, 90%-os tisztaságú kőszenet termelnek ki. Számold ki a kőszénben található
tiszta szén mennyiségét.
Megoldás:
100 kg kőszén.......................... 90 kg szén
2000 kg kőszén....................... x
x=

2000 kg · 90 kg
100 kg

= 1800 kg szén
Kőszénbánya

Egyéni tevékenység
1. 500 kg szennyezett kősóból 300 kg tiszta konyhasó nyerhető. Számold ki a kősó tisztaságát és a
szennyezettség százalékát.
2. A mészkövet (kalciumkarbonát), az építkezéseknél használt oltatlan mész (kalciumoxid) előállítására használják. Egy mészkőfejtőből 80%-os tisztaságú mészkövet termeltek ki, amiből 1300 kg
tiszta kalcium-karbonátot nyertek. Határozd meg a kitermelt szennyezett mészkő tömegét és a
szennyeződés tömegét.
3. 7 g vas és kén keverék 5% szennyeződést tartalmaz. Tudva, hogy a vas tömege fele a kén tömegének, számold ki a szennyeződés tömegét, illetve a keverék két alkotójának a tömegét.
ANYAGKEVERÉKEK
Nap mint nap különböző keverékeket használsz.
Ezek megtalálhatóak: az ételekben, fogkrémben, tisztítószerekben, kozmetikumokban, gyógyszerekben, stb.
Hogyan különböztetsz meg egy tiszta anyagot egy keveréktől?
Elemezve a tulajdonságokat.
A víz estében megfigyelted, hogy a forráspontja állandó marad, amíg a teljes anyagmennyiség folyékony állapotból gázállapotba jut.
Figyeld meg, hogyan változik egy darab vaj olvadási hőmérséklete.

Kísérlet
Anyagok: Vaj, párlótál, háromláb és szita, borszeszégő, állvány és fogó, hőmérő.
A munka menete: A vajat bele helyezzük a szitán lévő párlótálba. Az állványhoz fogóval rögzített
hőmérőt belehelyezzük a vajba és borszeszégővel melegítjük. (Nyomon követjük a hőmérő beosztását.)
Figyeld meg, hogy a hőmérséklet változik, miközben megolvad a vaj.
Következtetés: A vaj nem rendelkezik állandó olvadásponttal (bizonyos hőmérséklettartományban olvad meg). A vaj nem tiszta anyag, hanem egy anyagkeverék.
22
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II
Kísérlet

1

2

Keverd össze egy kristályosítótálban a vasport és a kénport.
Közelíts mágnest a párlótálban
maradt keverékhez. A keverékben
levő vasat vonzza a mágnes (4). Figyeld meg az alkotók szétválását.

3

Égesd el a keverék egy részét egy égetőkanálban.

4

Közelíts mágnest a
keletkezett anyaghoz.

A felhevített keveréknek megváltozik a színe, új anyag keletkezett,
amit nem vonz a mágnes.

Következtetések:
• A keverékek estében a fizikai állandók értéke (olvadáspont, forráspont, sűrűség, stb.) nem állandó.
• Keveréket valamilyen fizikai eljárással nyernek.
• A keveréket alkotó anyagok megőrzik tulajdonságaikat.
• A keveréket alkotó anyagok szétválaszthatók.
A keverék két vagy több anyag elegyítéséből származik, amelyek között nem történik kémiai
jelenség.
Állítsd elő a laboratóriumban, az alábbi képeken látható keverékeket. Figyeld meg és hasonlítsd össze
ezek jellemzőit.
Találd meg az összefüggést a képeken látható ismeretek, és a kép jobb oldalán lévő oszlopban található példák között. Határozd meg, hogy a felsorolt keverékek közül melyek homogének, és melyek
heterogének.
Példák keverékekre:
√	talaj
√ víz és jég
√ üdítőitalok
víz
√ víz és olaj
√ ecet
kékkő
homok
√ a folyó vize
√ orvosi szesz (víz és alkohol)
√ sós víz
√ nyerstészta
√ víz és cukor
Homogén keverék
Heterogén keverék
√ víz és mosószóda
(nem lehet megkülönböztetni
(az alkotóit meg lehet
az alkotóit)
különböztetni)
√ tiszta levegő
A homogén keverékek teljes tömegükben azonos összetételűek és
azonos tulajdonságúak.

A heterogén keverékekben az elegy
alkotói megfigyelhetők
Kémia-tankönyv a VII. osztály számára
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II

a

b

c

d

e

f

A fenti képeken milyen típusú keverékeket figyelsz meg? A mindennapi életből milyen más keverékeket ismersz?

Alkalmazd a tanultakat!
Elolvasva az alábbi receptet, megtudhatod, hogyan lehet előállítani
az uborka tartósításához szükséges keveréket.
Összeállítják a következő keveréket: 2,5 liter víz; 0,5 liter ecet; 3 kanál só; 6 kanál cukor; fűszerek (szemes bors, mustármag, babérlevél).
Az így keletkezett keveréket felmelegítik, majd forrón ráöntik az üvegekbe helyezett uborkákra.
Felelj meg a következő elvárásoknak:
a) Ismerd fel a keveréket alkotó anyagokat.
b) Határozd meg a keletkezett keverék típusát.
c) Azonosítsd annak a változásnak a természetét (fizikai/kémiai),
amelyet a keverék melegítés hatására szenvedett el.
d) Sorold fel, a keverékben található anyagok fizikai tulajdonságait (szín, íz, szag).

Jegyezd meg
 Tiszta anyag:

– az, amely megőrzi összetételét fizikai változások során;
– fizikai állandók jellemzik.
 A tisztaság 100 g (vagy 100 kg) szennyezett anyagban található tiszta anyag tömegét jelenti.
Keveréket nyerünk, ha két vagy több olyan anyagot elegyítünk, amelyek között nem megy végbe
kémiai átalakulás.
A keverékek lehetnek homogének vagy heterogének.
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II
Alkalmazd a tanultakat!
1

Másold le a kijelentéseket a füzetedbe és egészítsd ki a kipontozott részeket:

a) A

...

anyagot sajátos fizikai állandók jellemzik.

b) A

...

két vagy több olyan anyag elegyítésével nyerik, amelyek között nem megy végbe

kémiai

...

.

c) Összetételük szerint a keverékek lehetnek
d)

...

g (kg) szennyezett anyagban levő

...

és

...

...

anyag tömege jelenti a

.
...

.

2 Vizsgáld meg az alábbi kijelentéseket és mindegyik mellett jelezd I betűvel, ha igaz az állítás,

H betűvel amennyiben hamis.
a) Az ásványvíz egy tiszta anyag.
b) A sós víz egy heterogén keverék.
c) Az alkohol és a víz folyékony, homogén elegyet alkot.
d) Az olaj sűrűsége kisebb, mint a víz sűrűsége.
e) A levegő alkotórészei azonos halmazállapotúak.
f ) A víz és a krétapor homogén elegyet alkot.
3 Másold le a füzetedbe az alábbi téglalapokat és írj három-három, a mindennapi életből ismert

példát, tiszta anyagokra, homogén elegyekre és heterogén keverékekre.
Tiszta anyagok
...............................................
...............................................

Homogén keverékek
...............................................
...............................................

Heterogén keverékek
...............................................
...............................................

4 Azonosítsd a táblázatban a keverékek típusát. A minta alapján töltsd ki a füzetedben az alábbi

táblázatot.
Keverék
Tintás víz
Víz és krétapor
Alkohol és víz
Víz és parafa
Vasreszelék és cukor
Víz és ecet

Homogén keverék
×

Heterogén keverék

Kémia-tankönyv a VII. osztály számára
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2.2. Keverékek szétválasztására szolgáló módszerek
Mit fogok megismerni?

Mit tudok?
Az anyagok lehetnek tiszták vagy előfordulhatnak

 Milyen módszereket használhattok a

keverékekben.
A keverékek lehetnek homogének vagy heterogének.
Egy keverékben az anyagok megőrzik tulajdonságaikat.

keveréket alkotó anyagok szétválasztására.
 Mi a gyakorlati jelentősége ezeknek a
szétválasztási módszereknek.

A konyhában gyakran végzünk olyan műveleteket, amelyek különböző alkotórészek szétválasztását
jelentik: kávét a zacctól, paszulyt a víztől, rizset a víztől stb. A keverék alkotórészei különböző tulajdonságúak (halmazállapot, oldódás, forráspont, sűrűség). Ezeknek a tulajdonságoknak az alapján döntjük el
a szétválasztási módszereket.

2.2.1. Homogén keverékek szétválasztási módszerei
Az üdítők, a sós víz, tea, kávé, szörp, levegő csak néhány, homogén elegyekre adható példa. Ezekből a
keverékekből az alkotórészek kristályosítással és desztillációval választhatók külön.
KRISTÁLYOSÍTÁS
Vizsgáld meg a mellékelt képet és válaszolj a következő kérdésekre:
• Milyen anyagokat figyelhetsz meg a képen?
• Mi a halmazállapota a képen látható anyagoknak?
• Hogyan váltak szét a keverék alkotórészei?
A só, kristályok formájában vált ki a sós tó vizéből. A jelenség a napsugarak hatására játszódik le. A szétválasztási módszert kristályosításnak nevezzük.
Sós tó

A kristály egy sokszög alakú szilárd test (vannak oldalai, élei, csúcsai), ami az alábbi képen is megfigyelhető.

A kristályosítás egy elválasztási módszer, amely
során egy homogén folyékony keverékből a szilárd
anyagot kristályos formában kinyerjük, miközben
a folyadék elpárolog.
Konyhasó kristályok
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II
Kísérlet
Egy Berzelius pohárban elegyíts kékkövet és vizet, kevergesd
üvegbottal. A képződött keverék egy részét öntsd kristályosító
tálba, amelyet a fémháromlábon található azbeszthálóra helyezel. Borszeszégő lángjával melegítsd.
Mit figyelsz meg?
Magyarázd meg, mi történik a keveréket alkotó anyagokkal.
A szilárd anyag kristályok alakjában visszanyerhető, míg a
folyékony anyag elpárolog.
Kristályosítással szétválasztható más keverékek:
• 
víz és só (sóoldat)
• 
víz és mosószóda
• 
víz és cukor (szirup).
A kristályosítás gyakorlati jelentősége

Só kivonása
a tengervízből

A cukor kivonása cukornádból
vagy cukorrépából

Macarons
(mandulás sütik)

Habcsókok

DESZTILLÁCIÓ (LEPÁRLÁS)
Alkalmanként szükséges két összekevert folyékony anyagot szétválasztani.
Ha a keverék homogén, az anyagokat desztillációval választjuk szét.
A desztilláció (lepárlás) során egy homogén elegy folyékony alkotórészeinek szétválasztása történik,
ami az alkotóelemek forráspontjai közötti különbségen alapszik.
A desztilláció során két fizikai változás történik: párolgás és lecsapódás. Olyan keverékek szétválasztására használják melyeknél az alkotórészek forráspontja nem közeli érték.
Egy ilyen művelet elvégzése speciális berendezést igényel, mely az alábbi ábrán látható:
hőmérő
hűtő
folyékony, homogén keveréket tartalmazó lombik
a párlatot összegyűjtő edény
hőforrás
hidegvizes cső
Kémia-tankönyv a VII. osztály számára
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Amennyiben a lombikban víz és alkohol keveréke található és hevítjük, a hőmérséklet emelkedik,
amíg eléri a 78 °C-ot. Ez a hőmérséklet az alkohol forráspontja.
Ezután, a hőmérséklet változatlan marad mindaddig, amíg forr az alkohol. Az alkoholgőzök felemelkednek és a lombik oldalkivezetésén keresztül a hűtőbe jutnak. A hűtőben a gőzök lecsapódnak (kondenzálódnak) és a keletkezett folyadék a gyűjtőedénybe folyik.
Amikor a hőmérséklet meghaladta a 78 °C-ot, az alkohol különvált és véget ért a desztilláció.
Következtetések:
• Desztillációval a különböző forráspontú alkotórészeket választják szét.
• Desztillációval mindkét alkotórész visszanyerhető.
A desztilláció gyakorlati jelentősége

A desztillált víz (tiszta víz) előállítása, amit laboratóriumokban, az iparban, a gyógyszertárakban használnak

Szeszes italok előállítása ipari berendezésekben
(lepárlókészülék)

Kíváncsiaknak
√ A kőolajszármazékokat kőolajból nyerik frakcionált desztillációval.
A motorinát (dízelolaj), benzint, könnyűbenzint (ami propánt és butánt tartalmaz) kőolajból nyerik desztillációs eljárásokkal a kőolajfinomítókban.
25 °C–70 °C

gázok: propán, bután

70 °C–200 °C

benzinek

170 °C–270 °C

petróleum (világítóolaj)

220 °C–360 °C

motorina (dízelolaj)

240 °C–500 °C

pakura (fűtőolaj)

Kőolajfinomító berendezés

28

II. Fejezet – Vegyi anyagok. Vegyi anyagok keverékei

II
Szótár

Jegyezd meg

 Finomítás = a kőolaj alkotó-

 Egy homogén keverék alkotórészei szétválasztha-

részeinek hasznos termékekre
(benzin, dízelolaj, stb.) történő
szétválasztása.

tók:
– szilárd-folyadék keverék esetén kristályosítással;
– folyadék-folyadék keverék esetén desztillációval.

Alkalmazd a tanultakat!
1

Másold be a füzetbe a kijelentéseket és egészítsd ki a kipontozott részeket:
...

a. A kristályosítás, szilárd tiszta anyag,
...

b. A

formában történő szétválasztása egy

...

–

keverékből.
...

...

egy olyan

követően a gőzök
c. A konyhasót,

...

...

folyadék-folyadék keverék szétválasztási módszer, amely a forrást
jelenti.

formában, melegítéssel választják le sóoldatból.

d. A laboratóriumban használt tiszta vizet

...

során nyerjük az ivóvízből.

e. A kristályosító tálat a ... nevű szétválasztási művelethez használjuk.
2 Vizsgáld meg és értelmezd az alábbi grafikont, amely két folyadék homogén keverékének forralását mutatja be. Felelj meg a kéréseknek:
 azonosítsd a keveréket alkotó folyadékokat (használd a tankönyv végén levő 1 számú mellékletet);
 egészítsd ki a táblázat üresen hagyott részeit;
 nevezd meg azt a fizikai tulajdonságot, amely alapját képezi a folyékony keverékek elválasztásának;
 azonosítsd az alkalmazott elválasztási módszert
.
hőmérséklet
(°C)

Hőmérséklet
(°C)
20
78
100

100
78

1 anyag
neve

1 anyag
halmazállapota

2 anyag
neve

2 anyag
halmazállapota
folyadék

–

–

20
5

7

9

11

idő
(perc)

Kémia-tankönyv a VII. osztály számára
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2.2.2. Heterogén keverékek alkotóinak szétválasztása
Figyeld meg az alábbi képeken a keveréket alkotó anyagok halmazállapotát.
Következtetés: A keverékek heterogén elegyek. Mindegyik keverék tartalmaz egy szilárd alkotórészt
és egy őt nem oldó folyadékot.

1

2

3

4

Tanulni fogsz a dekantálásról és a szűrésről, mint heterogén elegyek alkotórészeit szétválasztó módszerekről.
DEKANTÁLÁS (LEÖNTÉS)
Vizsgáld meg és hasonlítsd össze a két képen az olaj kinézetét.
Hogyan nyerik a tiszta olajat?
A nyers olaj különböző sűrűségű alkotórészeket tartalmaz. A szilárd szennyeződések
sűrűsége nagyobb, ezért leülepednek az edény aljára. A tiszta
olajat dekantálással választják
el a szennyeződésektől.
nyers olaj

tiszta olaj

A dekantálás az az elválasztási módszer, amellyel szilárd-folyadék vagy folyadék-folyadék
heterogén keverékek választhatók szét az alkotórészek sűrűségkülönbsége alapján

Példák dekantálással szétválasztható elegyekre
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Kísérlet
Egy keverék alkotórészeinek szétválasztása dekantálással.
Anyagok: Berzelius poharak, üvegbot, elválasztó tölcsér.

1

Heterogén keverékek.
Szétválasztják a víz, olaj és homok
keverék alkotórészeit.

2

3

Egy üvegbot segítségével az
elválasztó tölcsérbe öntik a
keverék folyadék részét.

4

Megnyitva az elválasztó tölcsér
csapját, a víz lefolyik a
Berzelius pohárba, az olaj az
elválasztó tölcsérben marad.

A homok a pohárban marad.
Az elválasztó tölcsérben egy
heterogén olaj és víz keveréket figyelhetsz meg.
Következtetések: Dekantálással szétválaszthatók:
• szilárd anyagok, melyek nagyobb sűrűségűek, mint a folyadék
(szilárd-folyadék elegy);
• egy folyadék-folyadék heterogén keverék alkotórészei.
Más példák dekantálással szétválasztható keverékekre:
– paszuly (rizs, lencse, stb.) és víz;
– felaprított márvány és víz.

A dekantálás gyakorlati jelentősége

Kíváncsiaknak
√ Az ülepítő, a víz minőségét javító medence, ahol vis�szamaradnak szuszpenzióban a nagyon kisméretű részecskék (nagyon finom homok, iszap, ásványi vagy
szerves eredetű szuszpenziók). Az ülepítőben, a víz nagyon kis sebességgel folyik, ami segíti a szilárd részecskék lerakódását. Az ülepítőt egyaránt alkalmazzák víz
derítésére és a szennyvíz tisztítására.

Szótár
 Szuszpenzió = olyan keverék, amelyben a szilárd réVízülepítő medencék

szecskék az őket nem oldó folyadékban szóródnak
szét. Például: a tej.
Kémia-tankönyv a VII. osztály számára
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SZŰRÉS
Figyeld meg a képet és válaszolj a kérdésekre:
• Szerinted mire használják a kancsót?
• Melyek a pohárban lévő víz jó tulajdonságai?
Következtetés: A kancsó a szűrő szerepét tölti be és visszatartja a vízből
a szilárd szennyeződéseket.
Szűréssel a pohárban levő víz tulajdonságai megjavultak.
A szűrés az a szétválasztási módszer, amellyel szilárd anyagot választhatunk el egy szilárd-folyadék heterogén keverékből, egy szűrőanyag segítségével.
A laboratóriumban szűrőpapírt használnak szűrőanyagként, úgy ahogy az megfigyelhető az alábbi képeken.

Kísérlet
Egy Berzelius pohárban keverj össze szénport vízzel. Szénport
nyerhetsz, ha egy széndarabot mozsárban összetörsz. Készítsd
elő az 1 számú képen látható szűrőberendezést.
Töltsd a keveréket a tölcsérbe óvatosan, részletekben, egy üvegbot segítségével (az üvegbotot ne nyomd a szűrőpapírra, nehogy kiszakadjon).
A szilárd anyag sűrűsége kisebb vagy egyenlő, mint a folyadék
sűrűsége. A szűrés során a szilárd anyag a szűrőpapíron marad
(lásd a 2 számú képet), a folyékony anyag (szűrlet) pedig a pohárban elkülönül.
Más példák a szűréssel szétválasztható keverékekre:
– víz és krétapor;
– víz és aprított parafa;
– víz és kén.
A szűrés gyakorlati jelentősége

ivóvízszűrő
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olajszűrő (gépkocsik)

szűrő a kávéfőzőben

II
Alkalmazd a tanultakat!
 Édesanya szeretne gyorsan házi túrót készíteni. Egy edénybe

főni tesz egy liter tehéntejet. Amikor a tej már forró, de még nem
fő, hozzáad 8 porított kalciumlaktát tablettát. Állni hagyja, amíg
kialakul egy túróból és savóból álló keverék.
Hogyan választja el édesanya a túrót a savótól?

Jegyezd meg
 Egy heterogén keverék alkotórészei szétválaszthatók:

– dekantálással, ha az alkotórészek sűrűsége nagymértékben különbözik egymástól;
– szűréssel, ha az alkotórészek sűrűsége közeli értékű.

Alkalmazd a tanultakat!
1

Másold be a füzetbe a kijelentéseket és egészítsd ki a kipontozott részeket:
...

A
...

...

–

...

–

heterogén keverékből, egy szűrőanyag segítségével.
...

A

az a szétválasztási módszer, amellyel szilárd anyagot választhatunk el egy
az a szétválasztási módszer, amellyel egy heterogén

...

–

...

vagy

...

keverék alkotói elkülöníthetők a sűrűségkülönbség alapján.
2 Válazd ki a helyes szétválasztási módot a víz, összetört márvány és parafadarabok keverék esetében, a következő lehetőségek közül:
a) kristályosítás, dekantálás;
c) szűrés, kristályosítás;
b) kristályosítás, desztilláció;			
d) dekantálás, szűrés.
3 Adottak a következő laboratóriumi eszközök: Erlenmeyer lombik, óraüveg, Berzelius pohár, üvegbot, állvány fogóval, háromláb szitával, borszeszégő, tölcsér, szűrőpapír. Válaszd ki azokat az eszközöket, amelyek a keverékeknek dekantálással és szűréssel történő elválasztásához szükségesek.
4 Másold be a füzetbe a táblázatot, és egészítsd ki az üresen hagyott részeit:
Keverék
Víz és cukor
Víz és alkohol
Alkohol és márvány
Víz és homok
Vasreszelék és kén
Víz és kénpor

Keveréktípus

Szétválasztási módszer

Kémia-tankönyv a VII. osztály számára
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5 Javasolj egy szétválasztási vázlatot a következő keverékek esetében:

a) víz, kékkő, krétapor;		

b) cukor, olaj.

6 Nagymama eperlekvárt szeretne készíteni. Azért, hogy az eperszemek

egészben maradjanak, egy ideig mészvízben (víz és kalcium-hidroxid átlátszó elegye) szokták tartani őket. Nagymamának csak mésztej (víz és kalciumhidroxid zavaros elegye) áll a rendelkezésére.
Hogyan segíthetsz nagymamának, hogy mészvizet nyerjen a mésztejből?
7 Vízzel kevernek össze 120 g darabos sót. Heterogén keverék keletkezik, amit leszűrnek. Tudva,

hogy a szűrőpapíron 20 g vízben oldhatatlan anyag marad, határozd meg a darabos só tisztaságát.
Magyarázd meg, hogyan valósítható meg a szűrés. Javasolj három olyan laboratóriumi eszközt,
amely szükséges ennek a szétválasztási műveletnek az elvégzéséhez.
8 Készítsd el a füzetedben a víz, olaj, konyhasó, homok keverék alkotórészeinek szétválasztási

vázlatát. Egészítsed ki az adott színkódot követve, a kipontozott részeket:
– a köztes keverék alkotórészei;
– szétválasztási módszerek;
– a szétválasztási vázlat alapján nyert anyagok.
Keverék
víz + olaj + konyhasó + homok

............?
Keverék
... + ... + ...?

............?

............?
Homogén keverék
... + ...?

+

............?

............?

só
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2.3. A talaj – heterogén keverék
Mit tudok?

Mit fogok megismerni?

 A Föld szilárd kérgét litoszférának (földburok) nevezzük. A li-

 Milyen talajfélék vannak.
 Milyen a talajok összetétele.

toszféra legfelső rétege a talaj, ebben növekednek a növények.
 A természetben az anyagok nagytöbbsége keverékekben
található.
atmoszféra (légburok)
hidroszféra (vízburok)
litoszféra (földburok)

A talaj a földkéreg felszínén található.
Vizsgáld meg a talaj szerkezetét az
alábbi képeken:

1

1

2

3

3
4

4
5

1

A talaj szerkezete
1 – növényzet
2 – felső réteg, amelyet biológiai aktivitás jellemez
3 – altalaj
4 – elsődleges laza kőzetek
5 – kőzetréteg

2

5

2

6

A talaj felső rétegének szerkezete
1 – gyökér
2 – víz
3 – talajrészecskék
4 – levegővel töltött részek
5 – vízzel telített talaj
6 – földalatti vízelvezetés

Következtetés: A talaj réteges. A talaj felső rétege fontos az élet számára.
A legfontosabb talajtípusok megismerése érdekében figyeld meg, és elemezd a képeket:

homokos talaj

agyagos talaj

mészköves talaj
Kémia-tankönyv a VII. osztály számára
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Válaszolj a kérdésekre:
• Melyek a hasonlóságok és a különbségek a képeken bemutatott talajok között?
• Milyen keverék a talaj?

Kísérlet
A munkaasztalon néhány talajminta található. Figyeld meg mindegyik minta jellemzőit, próbáld ki
oldhatóságukat vízben és egészítsed ki a táblázatot:
Minta
Homokos talaj
Agyagos talaj
Mészköves talaj

Halmazállapot

Szín

Kinézet

Hogyan viselkedik a vízben

Következtetés: A talajok különböző fizikai tulajdonságúak. A különböző tulajdonságok különböző összetételt jeleznek.
HOMOKOS TALAJ
• nagy homokszemcséket tartalmaz;
• szellős és jó a vízelvezetése; (a víz könnyen
áthatol rajta).

AGYAGOS TALAJ
• barna homokhoz hasonlít;
• csomós amikor száraz;
• tápláló ásványi anyagokban
gazdag (termékeny).

MÉSZKÖVES TALAJ
• fehéres kinézetű;
• nagy mennyiségű követ tartalmaz;
• könnyen kiszárad;
• meggátolja a magnézium és a vas
felszívódását.

A talaj – a földkéreg (litoszféra) felső rétege – egy heterogén keverék, amelyet szerves anyagok és ásványi anyagok alkotnak.
Szerves anyag (biológiai eredetű)
• Élő anyag – növényi gyökerek és kis szervezetek.

Szervetlen anyag:
• szilárd (felaprózott kőzetek);
• folyadék (víz);
• gáznemű (oxigén, szén- dioxid, nitrogén).

A talaj összetétele
A talaj kémiai összetétele változatos és majdnem
az összes ismert kémiai anyagot (szervetlen és szerves) tartalmazza.
A homokos talajok összetételében megtalálha• Élettelen anyag – bomlásnak indult organiztóak a szilícium vegyületei, a mészköves talajokéban
musok, ezek képezik a humuszt.
a kalcium vegyületei, míg az agyagos talajokéban az
alumínium vegyületei.
Az ásványi anyagok a talajban előfordulhatnak:
• nagy mennyiségben – makróelemek:szilícium,
alumínium, kálium, kalcium, vas, magnézium;
• kis mennyiségben – mikroelemek: jód, fluor,
bróm, kobalt, mangán, réz, molibdén, króm, stb.
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A talaj számos szerves anyagból származó alkotórészt tartalmaz (nitrogén, foszfor stb.).
Az alábbi képek a különféle talajtípusokhoz köthető felhasználást mutatnak be.

Agyagos talaj – kerámiaedények
készítése

Homokos talaj – üveggyártás

Mészköves talaj – mész előállítás

Kíváncsiaknak
√ A talaj összetétele befolyásolja a növények fejlődését.
A növények nem fejlődnek megfelelően az ásványi anyagokban szegény talajban. A növények
kedvező fejlődését segítő talaj, megfelelő mennyiségben kell tartalmazzon nitrogént, foszfort,
káliumot, kalciumot, magnéziumot, cinket stb. Jelenlétük a talajban biztosítja a növények növekedését. A talaj termékenysége a benne található humusz
Szótár
minőségétől és mennyiségétől függ.
A humusz minősége határozza meg a növények általános álla Nitrogén, kalcium, magpotát és a termés minőségét.
nézium, kálium, foszfor,
cink, króm, vas, alumínium, szilícium, kobalt,
mangán, molibdén =
kémiai elemek, amelyekről
az elkövetkező leckékben
fogtok tanulni.
A kukorica ásványi anyagokban
szegény talajban

A kukorica ásványi anyagokban
gazdag talajban

A talajok tápanyag-tartalmának a biztosítására természetes trágyát (kerti föld – rothadó istállószemét, komposzt – rothadó növényi maradványok keveréke, hamu stb.) vagy műtrágyát (nitrátok,
foszfátok) használnak.
Figyelem! A műtrágyák túlzott használata nem kedvez a talajnak és az élő szervezeteknek.

Alkalmazd a tanultakat!
1

Írj egy esszét a növények fejlődéséről különböző talajokban.

2 Figyeld meg, milyen talajtípusok vannak a lakókörnyezetedben. Végezz kutatást, jegyezd le a

füzetedben egy táblázatba a talajok tulajdonságait és a bennük fejlődő növények fajtáját.
A talaj típusa

Tulajdonságok

Növények

Megjegyzések

Kémia-tankönyv a VII. osztály számára
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2.4. A levego – homogén keverék
Mit tudok?

Mit fogok megismerni?

 A légkört (atmoszféra), a Föld gáznemű burkát,

levegő alkotja. A tiszta levegő gáznemű anyagok
homogén keveréke.

 Milyen összetételű a levegő.
 Melyek a levegő fő tulajdonságai.
 Mi a szennyezett levegő.

A Föld gázburkát légkörnek (atmoszféra) nevezzük.
A Földünk számára miért fontos a légkör?
Milyen anyagok találhatóak a légkörben?

A földi légkör
Más gázok 1%
Oxigén 21%
Nitrogén 78%

A légkör összetétele
Miért kék az égbolt? Mit figyelsz meg?
Az emberek kéknek látják az égboltot a légkörben található gázok miatt, mint az oxigén és a nitrogén. A Nap fénye
fehér. A fehér fényt több szín alkotja: piros, narancs, sárga,
zöld, kék, indigó, lila (betűszó PNSZKIL). Az oxigén és a nitrogén a kék színt veri vissza, ezért a szemünk kéknek látja az
égboltot.
Figyeld meg a mellékelt diagramot, hogy meghatározhasd a levegő összetételét.

A levegő gáznemű anyagok homogén keveréke: oxigén (21%), nitrogén
(78%), szén- dioxid és más gázok (1%).
Az oxigén az az anyag, amely fenntartja az életet. Az oxigén térfogata a
levegőben körülbelül négyszer kisebb, mint a nitrogén térfogata.
A szén- dioxid nagyon kis mennyiségben fordul elő, körülbelül 0,03%.
Az égés – kémiai jelenség

Kísérlet
Rögzíts egy gyertyát az edényben és tegyél bele színes vizet (használj vízfestéket).
Gyújtsd meg a gyertyát és fedd le egy hengerrel (lásd a képet).
Figyeld meg a jelenséget. Miért alszik el egy idő után a gyertyaláng?
Következtetés: A levegő táplálja az égést, az oxigén jelenléte miatt. A
gyertya ég (kémiai folyamat) amíg a hengerben el nem fogy az oxigén.
Miután tanulmányoztátok a kémiai reakciókat kémiaórákon és a
nyomást fizikaórákon, meg tudjátok majd magyarázni, hogy miért
emelkedik fel a víz a hengerben.
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Tanulmányozd a képeket, hogy megismerd a levegő jelentőségét:
• fenntartja az életet;
• égnek a tüzelőanyagok;
• megtartja bolygónk
hőmérsékletét, megvédi a napsugárzástól
(a napsugarak egy
része visszaverődik).
A levegő szennyezése
Tanulmányozd a mellékelt képeket.
Válaszolj a kérdésekre:
• Az 1-es számú képen látható kislány miért nem tud rendesen lélegezni?
Mit mondhatsz a levegő minőségéről?

1

2

Következtetés: A levegő az életre ártalmas anyagokkal van szennyezve.
A szennyezett levegőnek megváltozik az összetétele. A szennyezett levegő tartalmaz: finom eloszlású
szilárd részecskéket, a nitrogén és a kén gáznemű vegyületeit, valamint magas a szén- dioxid tartalma.
Azokat az anyagokat, amelyek szennyezik a levegőt, szennyezőanyagoknak nevezzük.
Természetes anyagok

Szennyezőanyagok

• vulkánok kigőzölgéseiből (a kén vegyületei);
• növényi és állati maradványok bomlásából
(a nitrogén vegyületei, szén- dioxid).

A savaseső következménye

Mesterséges anyagok

• a tüzelőanyagok égéséből származó gázok (a szén,
a nitrogén vagy a kén vegyületei);
• az ipari tevékenységek nyomán keletkező gázok;
• rovarírtószerek, gyomírtószerek.

A levegőszennyezés következményei
A savas esők a levegőbe kerülő nitrogén- és kénvegyületek miatt alakulnak ki.
Az üvegházhatás nem más, mint a talajközeli
átlaghőmérséklet emelkedése, amit a levegő
szén-dioxid-tartalmának növekedése vált ki.

Üvegházhatás

Jegyezd meg
 A vegyi anyagok égése kémiai jelenség, ami a levegő jelenlétében játszódik le (a nitrogén nem

táplálja az égést, csak az oxigén táplálja az égést).
A légszennyezés azt jelenti, hogy a levegőt az életre ártalmas anyagokkal szennyezik.
Kémia-tankönyv a VII. osztály számára
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2.5. A víz
Mit fogok megismerni?

Mit tudok?
 A víz a természetben mindhárom

halmazállapotban előfordul: szilárd,
cseppfolyós és gáznemű.

 Honnan származik a víz.
 Milyen tulajdonságok jellemzőek az ivóvízre
 Hogyan használjuk fel a desztillált vizet
 Mi a víz szerepe a szervezetben
 Melyek a vízszennyezés következményei

2.5.1. A víz a természetben
Magyarázd meg, miért nevezik a Földet Kék bolygónak is ?
A kék szín a hidroszférában és az atmoszférában jelen levő víznek köszönhető. A víz elnyeli a fehér fényből származó vörös és
narancssárga színeket, ezért a visszavert fény kékebbnek tűnik.
A hidroszférát (a Föld vízburkát) óceánok, tengerek, tavak,
folyók, felszín alatti vizek, gleccserek alkotják, és bolygónk teljes
felszínének 70,8%-át képezi.

A Földön található víz mennyiségének csupán 3%-a édesvíz. Az édesvíz a Földön gleccserekből, felszín
alatti vizekből, és egyéb forrásokból (tavak, atmoszféra, talaj) származik, amint azt a képen is láthatod.
Az atmoszféra a Föld vízkészletének 0,001% -át tartalmazza.
Figyeld meg az alábbi képet,
és azonosítsd rajta a víz halmazállapotait a természetben.

2.5.2. Az ivóvíz
A víz egy természetes megújuló erőforrás, amely nélkül nem létezik élet a Földön. Nem minden víz
iható.
Figyeld meg az 1-es és 2-es számú képeket, és válaszolj a következő kérdésekre:
• melyik képen látható pohárból ihatsz vizet és miért?
1
• milyen tulajdonságai vannak a 2. pohárban látható
2
víznek?
Megállapítottad, hogy az 1. képen látható pohárban a víz szennyeződéseket tartalmaz. A 2. képen a
pohárban található víz tiszta.
Az ivóvíz jellemzői: kellemes íze van, szagtalan, színtelen és nem tartalmaz káros anyagokat, szennyeződéseket vagy baktériumokat.
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2.5.3. A desztillált víz
A vegyi anyagok oldószereként a laboratóriumban nem ivóvizet, hanem tiszta vizet használunk. A vegyi szempontból tiszta vizet desztillált
víznek nevezzük.
Önálló tevékenység
Másold le a füzetedbe a desztillált víz felhasználásának alábbi módjait.
Kutass, és sorolj fel más felhasználási módokat is:
• loldószerként a laboratóriumban (jó oldószer);
• a fiziológiás oldatok készítéséhez a gyógyászatban;
• a gőzölős vasaló víztartályának feltöltésére.

2.5.4. A víz szerepe a szervezetben
Figyeld meg a mellékelt képet.
Fontos, hogy igyunk vizet?
Mi a víz szerepe a szervezetben?
A víz valamennyi szövet és szerv fő alkotóeleme.
A könny, a nyál és a verejték szintén vizet tartalamaz.
A vese a vizet a salakanyagok eltávolítására használja fel.

Kíváncsiaknak
√ Az emberi szervezet 55 – 70%-át víz teszi ki.
√ A napi vízszükséglet mennyisége (a hidratáció) több tényezőtől függ, ezek közül kettő a legfontosabb:
a klíma és az erőfeszítés.
√ A legtöbb ember három napig képes életben maradni víz nélkül.

2.5.5. Vízszennyezés
Az emberi tevékenység nyomán az iparból, mezőgazdaságból, háztartásból, valamint természetes
folyamatok során (vulkánkitörések, tsunami, talajcsuszamlás, áradások) szennyező anyagok kerülnek a
vízbe, módosítva annak összetételét.

Radioaktív szennyezés (atomreaktorokból
származó radioaktív
hulladékok)

Vegyi szennyezés
(fémek, műtrágyák,
gyomírtók, növényvédő
szerek)

Fizikai szennyezés
Biológiai szennyezés
(műanyagok, háztartási (baktériumok, paraziták)
szemét)
Kémia-tankönyv a VII. osztály számára
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A vízszennyezés következményei:
• a környezetre vonatkozóan:
– a vizi állatok vegyi anyagokkal szennyeződhetnek;
– a zöldségek, gyümölcsök bakteriológiai, radioaktív
és vegyi szennyeződése.
• az egészségre vonatkozóan:
– egyes betegségek annak következményeként alakulnak ki a szervezetben, hogy az emberek nem isznak
elegendő vizet, vagy az ivóvíz minősége nem megfelelő (mérgező anyagokat, kőolajszármazékokat,
baktériumokat, parazitákat, nehéz fémeket stb. tartalmaz).
! A víz, a levegő és a talaj minőségének megőrzése a mi
felelősségünk nemcsak a saját érdekünkben, de az elkövetkezendő generációk érdekében is.

Kutass és magyarázd meg a fenti ábrán
látható figyelmeztető jelzéseket.

Jegyezd meg
 A víz nélkülözhetetlen az élet számára a Földön.
 A legfőbb vízforrások a hidroszféra és az atmoszféra.
 Az ivóvíz szintelen, szagtalan, kellemes ízű, vegyi és biológiai szempontból tiszta.
 A desztillált víz a laboratóriumokban leggyakrabban használt oldószer.
 A vizek védelmének célja a minőségük megőrzése, illetve javítása annak érdekében, hogy a környe-

zetre, az emberi egészségre és az anyagi javakra gyakorolt negatív következményeket elkerüljük.

Alkalmazd a tanultakat!
1

 Projektmunka: Keresd fel osztálytársaiddal és kémiatanároddal a lakóhelyed vízforrásait. Azo-

nosítsd a lehetséges szennyező forrásokat. Három osztálytársaddal alkoss csoportot, és együtt
készítsetek egy projektet „Eljárások a vízszennyezés megelőzésére” címmel. Mutasd be a projektet kémiaórán. Forrásanyagként használhatsz virtuális enciklopédiákat, tudományos munkákat,
stb.
A projekt során vegyétek figyelembe az alábbi szempontokat:
 azonosítsátok a főbb vízforrásokat
 azonosítsátok a szennyező tényezőket
 a szennyeződések vízre gyakorolt hatását
 a vízszennyezés megelőzésének módjait.
2 Néhány osztálytársaddal alkossatok csoportot, majd készítsetek egy olyan makettet, amelyen

bemutatjátok a lakhelyetek vízszennyezését okozó tényezőket.(Utasítás: alkalmazzatok polisztirolt, farostlemezt, műanyagot, alumíniumdobozt, gyúrmát, papírt, pálcikákat, stb.)
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2.6. Vizes oldatok. Oldódás
Mit tudok?

Mit fogok megismerni?

 A természetben a vegyi anyagok keverékek formájában vannak jelen.
 A keverékek lehetnek homogének vagy heterogének.
 A keverékben a vegyi anyagok megőrzik tulajdonságaikat.

 Mi az oldódás.

Mik a vizes oldatok.

Naponta különböző homogén oldatokat használunk, amikor a vízhez cukrot, sót, ecetet, stb. keverünk. Milyen folyamatok mennek végbe?

Kísérlet
Önts desztillált vizet egy Berzelius pohárba, majd adj hozzá néhány
szilárd élelmiszer-színezék kristályt.
Mit figyelsz meg?
Magyarázd meg, milyen típusú keverék keletkezett, és milyen jelenség megy végbe.
Egy fizikai jelenség eredményeként homogén keveréket nyertünk. Ugyanez a jelenség megy végbe
akkor is, amikor más anyagokat adunk a vízhez.
Az oldódás az a fizikai jelenség, melynek során egy anyag (szilárd, cseppfolyós vagy gáznemű) részecskéi
egyenletesen eloszlanak egy másik anyag részecskéi között, mik0zben homogén keverék keletkezik.

Kísérlet
Számozz meg öt kémcsövet , majd az 1,2,3,4, 5 számú kémcsövekbe egyenként tégy egy spatulahegynyi konyhasót, cukrot, krétát, kékkövet, és az utolsóba 2 ml olajat. Mindenik kémcsőbe önts
ugyanakkora térfogatú vizet. Keverd össze, és figyeld meg, mi keletkezett. Töltsd ki a füzetedben az
alábbi táblázatot:
Kémcső száma
Keverék típusa

1

2

3

4

5

Következtetés: a só, a cukor és a kékkő teljesen feloldódott, miközben homogén keverék keletkezett.
A kréta és az olaj nem oldódnak a vízben. Ezekben a kémcsövekben heterogén keverékek találhatóak.
Az oldat olyan homogén keverék, amely oldódás következtében jön létre.
Kémia-tankönyv a VII. osztály számára
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Az oldat
alkotórészei:

Oldott anyag (oldandó,
feloldandó anyag) – az az
anyag, amely fel fog oldódni
pl. cukor, só, kékkő

Oldat

Oldószer – az az anyag,
amelyben megtörténik az
oldódás pl. víz

A legismertebb oldószerek a víz, alkohol, éter, benzin, aceton.
A leggyakrabban használt oldószer a víz. Az így létrejött oldatokat vizes oldatoknak nevezzük.

Alkalmazd a tanultakat!
Amint az alábbi ábrákon láthatod, a hétköznapi életben számos vizes oldatot használunk:

Oltott mész
A savanyúság
Fiziológiás
Egészségügyi
Körömlakk
Limonádé
(mésztej)
sós leve
oldat
szesz
Oldott anyag
Oldószer
Figyeld meg a képeket, olvass utána a látottaknak,
Oldat
(amely feloldódik) (amely felold)
és nevezd meg, melyek közülük vizes oldatok. Tölts ki a
füzetedben egy táblázatot az alábbi mintájára.

Kísérlet
Egy oldat elkészítése
50 g víz
sóoldat
A kísérlet menete: Egy kristályosító tálba mérj ki 5 g konyhasót.
Egy mérőhengerben mérj ki 50 mL desztillált vizet, majd öntsd
5 g só
Berzelius pohárba.
oldódás
Tedd a mérlegre a kristályosító tálat a sóval és a Berzelius poharat a vízzel , benne egy üvegbottal. Olvasd le az össztömeget.
A sót szórd a Berzelius pohárba és jól kavard össze az üvegbottal.
550 g
550 g
Helyezd a mérlegre az üres kristályosító tálat és a Berzelius
poharat az oldattal és üvegbottal, majd olvasd le a tömegüket.
Hasonlítsd össze a keletkezett keverék tömegét a felhasznált anyagok tömegével.
Következtetés: a só és a desztillált víz oldódás előtti össztömege egyenlő az oldódás során kapott
oldat tömegével.
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Alkalmazda atanultakat!
tanultakat!
Alkalmazd
1

Mi történik, ha az előző kísérlet során nyert oldatot felmelegíted?

Milyen jelenség megy végbe?
2 Milyen tömegű oldatot nyerünk, ha:

a) 20 g sót feloldunk 80 g vízben;
b) 20 g sót és 40 g cukrot feloldunk 240 g vízben;
c) 8 g kékkövet oldunk fel 82 mL vízben (ρviz = 1g/mL)

Az oldódást befolyásoló tényezok
Kísérlet
Hogyan gyorsíthatod meg egy anyag oldódását vízben az oldat keletkezése során?
Fedezd fel a megoldást magad, elvégezve az alábbi kísérleteket.
Anyagok
– Berzelius
poharak
– spatula
– üvegbot
– borszeszégő
– azbesztháló
– vasháromláb
– mérőhenger
– desztillált víz
– kristálycukor
– porcukor
– hőmérő
– stopperóra.

A kísérlet menete

Megfigyelések Következtetések

1. Tevékenység
Két Berzelius pohárba egyenként 100 mL desztillált
vizet töltünk. Az első pohárba 5 g kristálycukrot, a másodikba pedig 5g porcukrot teszünk. Hasonlítsd össze,
mennyi idő alatt ment végbe az oldódás a poharakban.
Hasonlítsd össze, mennyi idő alatt ment végbe az
oldódás a poharakban.
Hogyan befolyásolja az érintkezési felület nagysága az
oldódást?

A porcukor
hamarabb
oldódik fel.

Az oldódás
gyorsabban megy
végbe, ha
nagyobb a
feloldott anyag
aprítási foka.

2. Tevékenység
Két Berzelius pohárba egyenként 100 mL desztillált
vizet töltünk.
Az első pohár tartalmát 50 °C –ra melegítjük fel egy
borszeszégő fölött. Mindkét pohárba egyidőben 5 g
porcukrot szórunk.
Hasonlítsd össze, mennyi idő alatt ment végbe
a porcukor oldódása a poharakban.
Hogyan befolyásolja a hőmérséklet az oldódást?

A cukor a
meleg vízben
hamarabb
feloldódik.

Az oldódás magasabb hőmérsékleten könnyebben
végbemegy.

3. Tevékenység
Két Berzelius pohárba egyenként 100 mL desztillált
vizet töltünk és 5g porcukrot szórunk mindkét pohárba.
Az első pohár tartalmát üvegbottal kavargatjuk.
Hasonlítsd össze, mennyi idő alatt ment végbe
a porcukor oldódása a poharakban.
Hogyan befolyásolja a kavarás az oldódást?

A cukor
gyorsabban
feloldódik,
ha kavargatjuk
a keveréket.

Az oldódás hamarabb megtörténik,
ha az oldat alkotóit
összekavarjuk.

Kémia-tankönyv a VII. osztály számára
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Következtess:
Ugyanolyan mennyiségű anyag vízben való oldódása annál hamarabb megtörténik, minél:
– nagyobb az érintkezési felület (az alkotórészecskék mérete kisebb);
– az alkotók kavarása hangsúlyosabb;
– a keverék hőmérséklete magasabb.
Szilárd anyagok oldódását befolyásoló tényezők: az anyag részecskéinek mérete, a hőmérséklet és az összetevők kavarása.

Jegyezd meg
 Az oldódás egy fizikai jelenség, amely során oldatok keletkeznek.
 z oldódás hamarabb megtörténik, ha:
A

– apróbb szemcséjű oldandó anyagot alkalmazunk;
– az elegy (keverék) alkotóit összekavarjuk;
– növeljük a hőmérsékletet.
 Az oldódás során az alkotók (komponensek) megőrzik tömegüket.
 Az oldatban található anyagok: oldószer és feloldott anyag.
 Az oldat alkotói megőrzik fizikai és kémiai tulajdonságaikat, és szétválaszthatóak egymástól.

Alkalmazd a tanultakat!
1

Adottak az alábbi kijelentések. Jelöld I be-

tűvel ha igaz, és H betűvel ha hamis egy
kijelentés.
a) A mosószóda kristályai hamarabb feloldódnak a vízben, ha kavargatjuk.
b) A cukor hamarabb oldódik a hideg teában.
c) Egy oldatban az alkotók nem őrzik meg
tulajdonságaikat.
2 Az alábbi oldatokban mi az oldandó

anyag és mi az oldószer? Egészítsd ki a füzetedben a következő táblázatot.
Oldat
Oldószer
35g alkohol és 65g víz

Oldott anyag

Víz és kékkő
Mosószóda és víz
Jód és alkohol
Aszpirin és víz
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3 Adottak az a, b és c jelölésű mérlegek, ame-

lyek az oldódás előtti és utáni tömegeket
mutatják. Egészítsd ki a b mérleg kijelzőjét
úgy, hogy teljesüljön a tömegmegmaradás
törvénye.
viz

só

oldat
oldódás

18

g

a

g

b

90 g

c

4 A háztartásban kölönböző oldatokat hasz-

nálunk az otthoni tevékenységekben.
Azonosíts öt oldatot a háztartásban, és egészítsd ki a füzetedben az alábbi táblázatot.
Sorszám

Oldat

Oldószer

Oldott anyag

II
2.7. Oldatok százalékos koncentrációja (töménysége)
Mit tudok?

Mit fogok megismerni?

 A vizes oldat egy

 Hogyan választom ki az oldandó anyagot egy vizes oldat előállításakor.
Miben különböznek az oldatok egymástól.
 Mi az oldékonyság.
 Mi a tömegszázalékos koncentráció.
 Hogyan számolom ki a tömegszázalékos koncentrációt különböző oldatok esetében.
 Hogyan állíthatok elő egy adott koncentrációjú oldatot.
 Milyen módszerekkel töményíthetek vagy hígíthatok egy oldatot.

homogén keverék,
amelyet az oldott
anyag (oldandó
anyag) vízben (oldószer) való oldásával nyertünk.

2.7.1. Vizes oldatok osztályozása
Lepecsételted a blúzodat üdítővel vagy
olajjal.
Hogyan távolítod el a foltokat a textil anyagokból, ha víz és benzin áll rendelkezésedre?
Következtetés: Nem minden anyag oldódik
vízben. Az üdítőfoltot vízzel, míg a zsiradékfoltot benzinnel távolíthatjuk el.
Egy anyag azon tulajdonságát, hogy képes feloldódni egy adott oldószerben, oldékonyságnak
nevezzük. Az oldékonyság függ az oldandó anyag természetétől és az oldószer természetétől is.

Kísérletek
1. Végy öt kémcsövet , majd az 1, 2, 3, 4, 5 számú
kémcsövekbe egyenként tégy cukrot, krétát,
kékkövet, vasreszeléket és aszpirint. Minden
kémcsőbe önts ugyanannyi vizet. Rázd őket össze.
Figyeld meg a jelenséget.
Következtetés: Az anyagok vízben való oldékonysága különböző: a cukor és a kékkő feloldódik a
vízben, míg a kréta, a vasreszelék és az aszpirin nem
oldódik fel.
A vízben való oldékonyság alapján az anyagokat
osztályozhatjuk:
• könnyen oldódóak (például: konyhasó, cukor,
kékkő, stb.);
• kevésbé oldódóak (például : oltott mész);
• oldhatatlanok (például: olaj, vas, kréta, szén,
benzin, stb.).

2. Négy Erlenmayer lombikban készíts keveréket konyhasóból és vízből az alábbi
táblázatban megadott oldott anyag és oldószer tömegeket használva. Használj 20
°C-ra melegített vizet.
Milyen típusú keverékeket nyertél?
Következtetés: Egy adott mennyiségű
oldószerben egy bizonyos hőmérsékleten nem
lehet bármilyen mennyiségű anyagot feloldani.

msó
mviz
keverék
típusa

Keverék 1
8g
100 g

Keverék 2
28 g
100 g

Keverék 3
36 g
100 g

Keverék 4
50 g
100 g
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Mennyiségileg, az oldékonyság kifejezi a 100 g oldószer által maximálisan feloldható anyag men�nyiségét, egy adott hőmérsékleten . Az így nyert oldatot telített oldatnak nevezzük.
Tanulmányozzátok az 1. számú Mellékletet, és állapítsátok meg, melyik oldat telített az elkészített oldatok közül? Hogyan lehet a többi oldatot is telített oldattá alakítani?
Következtetés:
• Azt az oldatot, amely egy adott hőmérsékleten, a maximális mennyiségű oldott anyagot tartalmazza, telített oldatnak nevezzük.
• Azt az oldatot, amely a telítettség elérése előtt, még képes további mennyiségű anyagot feloldani,
telítetlen oldatnak nevezzük.
• A víz elpárologtatásával egy telítetlen oldatból telített oldatot nyerhetünk.
Osztályozzátok a nyert oldatokat a feloldott anyag tömege alapján.
Az oldott anyag tömege alapján az oldatok lehetnek:

oldatok

telítettek – a maximális tömegű oldott anyagot tartalmazzák az adott
hőmérsékleten (egyenlő az oldékonysággal).

telítetlenek

híg oldatok – kis tömegű oldott anyagot tartalmaznak.
tömény oldatok – n
 agy tömegű oldott anyagot
tartalmaznak

Azért, hogy a híg és tömény oldatokat megkülönböztessük egymástól, mivel ugyanazokat az alkotókat
tartalmazzák, egy sajátos értéket alkalmazunk az oldatok esetében, a koncentrációt (töménység). Ez egy
mennyiségi összefüggés az oldott anyag és az oldat között. Többféleképpen kifejezhetjük a koncentrációt.
A tömegszázalékban kifejezett koncentrációt (töménységet) tömegszázalékos koncentrációnak nevezzük.

Jegyezd meg
 Vizes oldatok készítéséhez olyan oldandó anyagot választunk, amely oldódik vízben.
 Egy anyag azon tulajdonsága, hogy oldódik egy adott oldószerben, az oldékonyság.
 Az oldott anyag tömege nem haladhatja meg az oldékonyságát egy adott hőmérsékleten.

Ellenkező esetben heterogén keveréket nyerünk.
 A tömény oldatok nagy tömegű oldott anyagot tartalmaznak egy adott oldattömegben.
 A híg oldatok kis tömegű oldott anyagot és jóval nagyobb tömegű vizet tartalmaznak.

Alkalmazd a tanultakat!
1

Adottak az alábbi kijelentések. Jelöld a füzetedben I betűvel ha igaz, és H betűvel amennyiben

hamis egy kijelentés.
a) Az oldékonyság egy olyan fizikai jellemző, amelyet nem tudunk megmérni.
b) A vas nem oldódik vízben.
c) A tömény oldatra jellemző, hogy kisebb tömegű oldott anyagot tartalmaz.
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2 A rajzon látható poharak közül melyikben található nagyobb

koncentrációjú oldat?
3 Másold le a füzetedbe az alábbi táblázatot, majd a tankönyv
b
a
végén található 1-es Melléklet segítségével állapítsd meg bizonyos vegyi anyagok vízben való oldékonyságát: marószóda,
mosószóda, konyhasó (nátrium-klorid), oltott mész (kalcium-hidroxid), kréta (kalcium-karbonát), higany (Hg).
Sorszám

Vegyi anyag

Oldékonyság
> 10 g

Oldékonyság
<1g

Oldékonyság
< 0,01 g

Oldhatatlan

4 A 3. számú feladatban szereplő vegyi anyagokat rendezd vízben való oldékonyságuk növekvő

sorrendjébe.

2.7.2. Tömegszázalékos koncentráció
Hogyan állapíthatjuk meg, hogy egy oldat mennyire híg vagy tömény?Annak érdekében, hogy két
vagy több oldatot megkülönböztethessünk egymástól, fel kell állítanunk egy mennyiségi arányt, az oldott anyag és az oldat tömege között. Ezt az arányt tömegszázalékban fejezzük ki.
Például: Ha egy sóoldat 25%-os, az kifejezi, hogy 100g oldatban 25g só van feloldva. A 100g oldatot
úgy nyertük, hogy 25g sót összekevertünk 75g vízzel.
Elemezd a fenti példát, és állapítsd meg:
a. Milyen tömegű vizet, illetve sót kell összekevernünk, hogy 100g 15%-os sóoldatot nyerjünk?
b. Milyen tömegű oldószerre, illetve oldott anyagra van szükségünk, hogy 100g 8%-os oldatot állítsunk elő?
A tömegszázalékos koncentráció (c%) a 100 g oldatban található oldott anyag tömegét jelenti.
A matematikai összefüggés megállapítása érdeÁltalánosíts, és állapítsd meg a tömegszázalékos koncentráció matematikai számítási képletét:
kében jelöljük:
mo.a. – oldott anyag tömege (g);
ha mo g oldatban ......... található mo.a. g
oldott anyag
mo – oldat tömege (g);
akkor 100 g oldatban ......... c
ugyanakkor mo = mo.a. + mviz;
c% – tömegszázalékos koncentráció.
m
mo.a.
Számítsd ki annak az oldatnak a tömegszázalékos
c = o.a. · 100
c=
· 100
mo
mo.a + mviz
koncentrációját, amely 18g sót és 72g vizet tartalmaz.
mo.a. = 18 g;
mviz = 72 g;
mo = 18 + 72 = 90 g oldat;
ha 90 g oldat ................. tartalmaz 18 g sót
100 g oldat ................. c
c = 20%
Kémia-tankönyv a VII. osztály számára
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A legegyszerűbb feladatok esetében három, az alábbi táblázatban bemutatott esettel találkozunk:
Ismert adatok
Ismeretlen adatok
Az ismeretlen kiszámítása

I. Eset

II. Eset

III. Eset

mo.a. és mo
c

c és mo.a.
mo

c és mo
mo.a.

c = mo.a. · 100
mo

mo = mo.a. · 100
c

mo.a. = mo · c
100

A tömegszázalékos koncentráció kiszámítására vonatkozó feladatok során be kell tartanod a következő
lépéseket: 1. Olvasd el figyelmesen a feladat szövegét.
2. Határozd meg a feladat adataid és állapítsd meg, mi a kérdés? Ne téveszd össze mo.a. és mo!
3. Alkalmazd a matematikai képletet vagy a hármasszabály módszerét a megoldás során.
4. Értelmezd a kapott eredményt.
Annak érdekében, hogy a tömegszázalékos koncentráció kiszámítását gyakoroljuk, bemutatjuk mindhárom fenti eset megoldását és gyakorlati alkalmazását.
1. Egy oldat tömegszázalékos koncentrációjának meghatározása, ha ismert az oldott anyag tömege és
a víz tömege.
A feladat szövege
Mária felold 30 g
sót 90 g vízben.
Mekkora lesz
az oldat
tömegszázalékos
koncentrációja?

Adatok és kérdés
mo.a. = 30 g
mvíz = 90 g
c =?

Kísérlet
30 g só

Feladat megoldása
mo = mo.a. + mvíz = 30 g + 90 g = 120 g oldat.

90 g víz 120 g oldatban ...................... 30 g só
100 g oldatban ...................... c g só
120 = 30 ; x = 30 · 100 = 25 g só
100
x
120
c = 25%
Másképp gondolkodva:
c = mo.a. · 100;
mo
c = 30 · 100 = 25%
120

?%

2. Az oldat tömegének meghatározása, ha ismerjük az oldott anyag tömegét és a tömegszázalékos koncentrációt.
A feladat szövege
Viktor 15%-os koncentrációjú alkohol
oldatot szeretne
előállítani. 30 g
alkohol és víz áll
a rendelkezésére.
Mekkora tömegű
oldatot tud előállítani? Mekkora
tömegű vizet használ fel?
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Adatok és kérdés
c = 15%
mo.a. = 30 g alkohol
mo =?
mvíz =?

Kísérlet
30 g alkohol

15%
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? g víz

Feladat megoldása
100 g oldatban ...................... 15 g alkohol
x g oldatban ......................... 30 g alkohol
100 = 15 ; x = 30 · 100 = 200 g alkoholx
30
15
oldat

?g
alkohol mvíz = mo – mo.a. = 200 – 30 = 170 g víz
oldat Másképp gondolkodva:
mo = mo.a. · 100; mo = 30 ·100;
c
15
mo = 200 g alkohololdat
mvíz = mo – mo.a. = 200 – 30 = 170 g víz

II
3. Az oldott anyag tömegének meghatározása, ha ismerjük az oldat tömegét és annak koncentrációját.
A feladat szövege
Szilvia 500 g
25%-os töménységű cukros oldatot állított elő.
Mekkora tömegű
cukrot használt?
Mekkora a felhasznált víz tömege?

Adatok és kérdés
Kísérlet
mo = 500 g
c = 25%
? g cukor
? g víz
mo.a. =?
mvíz =?

Feladat megoldása
100 g oldatban ...................... 25 g cukor
500 g oldatban ....................... x g cukor

100 = 25 ; x = 25 · 500 = 125 g cukor
500
x
100
m = mo – mo.a. = 500 – 125 = 375 g víz
500 g víz
cukoroldat Másképp gondolkodva:
c = mo.a. · 100; mo.a. = c · mo ;
25%
mo
100
25
·
500
mo.a. =
= 125 g cukor
100
mvíz = mo – mo.a. = 500 – 125 = 375 g víz

Kíváncsiaknak
√ A hétköznapi életben gyakran az oldatok térfogatát ismerjük. Azért, hogy meghatározhassuk az oldat
tömegét, ismernünk kell annak sűrűségét (ρ).
ρ = oldat tömege (g/cm3)
oldat térfogata

Voldat = oldat tömege (cm3)

ρvíz = 1g/cm3 = 1000 kg/dm3

oldat sűrűsége

Jegyezd meg
 Az oldat tömegszázalékos

koncentrációja megmutatja,
hogy 100g oldatban hány g
oldott anyag van.

mo.a. – oldott anyag tömege (g);
mo – oldat tömege (g);
mo = mo.a. + mvíz

c=

mo.a.
· 100
mo

Alkalmazd a tanultakat!
1

A következő oldatok közül melyik koncentrációja a legnagyobb?

a) 10 g cukor + 150 g víz; b) 20 g cukor + 300 g víz; c) 30 g cukor + 450 g víz.
2 Végezzétek el a szükséges számításokat, majd egészítsétek ki a táblázatot a megfelelő értékekkel.
Sorszám

mo(g)

1
2
3
4
5

800
100

mo.a.(g)

mvíz

40
25

225

60
320

Az oldat
töménysége c %
15

12
20
Kémia-tankönyv a VII. osztály számára
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3
4
5
6
7

 0 g konyhasó vízben való oldásakor 200 g oldatot nyerünk. Mekkora a keletkezett oldat tö4
megszázalékos koncentrációja?
Mekkora tömegű marószódát tartalmaz 300 g 32%-os oldat?
Mekkora annak a 15%-os koncentrációjú oldatnak a tömege, amelyet 30 g cukor vízben való
oldásakor nyertünk?
Mekkora az oltott mész tömege 250 g 4%-os koncentrációjú mészvízben?
Határozd meg annak az oldatnak a tömegszázalékos koncentrációját, amelyet 120 g 90%-os
tisztaságú konyhasóból és 392 g vízből készítettünk, figyelembe véve, hogy a szennyeződések
vízben nem oldódnak.

2.7.3. K
 ülönbözö koncentrációjú oldatok készítése
Hogyan töményíthetsz és hogyan hígíthatsz helyesen egy oldatot?
Csoportos tevékenység
1. Készítsetek 300 g tömegű 20% -os koncentrációjú konyhasó oldatot.
Felhasznált anyagok és eszközök: Berzelius poharak, mérőhenger, mérleg, üvegbot, víz, konyhasó.
Az elkészített oldatot osszátok el egyforma mennyiségben három Berzelius pohárba.
Adj hozzá: – az 1. pohár tartalmához 14 g konyhasót
		
– a 2. pohár tartalmához 150 ml vizet
		
– a 3. pohárba tölts 150 g 40%-os koncentrációjú, előzőleg elkészített konyhasó oldatot.
Számoljátok ki a három pohárban található végső oldatok
1. Pohár 2. Pohár 3. Pohár
tömegszázalékos koncentrációját.
Másold át a táblázatot a füzetedbe, egészítsd ki, és hason- mo.a.végső
mo.végső
lítsd össze az eredményeket a táblázat adataival:
c % végső

60 g só

240 g víz
300 g sóoldat
c = 20%

14 g só
mo.a.1 = 20 g só
mo1 = 100 g old.
c1 = 20%
(1)

150 g víz

29,82%

32%

mo.a.2 = 60 g só
mo2 = 150 g old.
c2 = 40%

150 g
mo.a.1 = 20 g só
old. 40 %
mo1 = 100 g old.
c1 = 20%
(2)

8%

mo.a.1 = 20 g só
mo1 = 100 g old.
c1 = 20%
(3)

c% végső=?
c% végső=?
c% végső=?
Következtetés:
• Az 1. és 3. poharakban nagyobb koncentrációjú oldat jött létre, mint amilyen az eredeti oldat koncentrációja volt.
• A 2. pohárban kisebb koncentrációjú oldat keletkezett, mint amilyen az eredeti oldat koncentrációja volt.
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Számítsátok ki, mennyi vizet kell elpárologtatni 400 g 25%-os koncentrációjú oldatból ahhoz, hogy a
koncentrációja megkétszereződjön!
Megoldás:
mo1 = 400 g oldat
m ·c
1) mo.a.1= o1 1 = 400 · 25 = 100 g só;
c1 = 25%
100
100
cvégső =50%
2) m
 víz1 = mo1 – mo.a.1 = 400 –100 = 300 g víz
mvíz elpárologtatott =?
3) m
 o.a.1 = mo.a.végső =100 g só;
4) m
 o.f = mo.a.1 = 100 x 100 = 200 g old.;
cvégső · 100
50
5) m
 vízf végső = mo.végső – mo.a.1 = 200 – 100 =
= 100 g víz a végső oldatban;
6) m
 víz elpárologtatott = mvíz1 – mvíz végső = 300 – 100 =
= 200 g elpárologtatott víz.

200 g víz

300
200
100

300
200
100

mo1 = 400 g old.
c1 = 25%

Következtetés: Az oldószer egy részének elpárologtatásával az oldat töményebbé válik.

Jegyezd meg
 Egy oldat töményíthető:

– oldott anyag hozzáadásával;
– ha a víz tömegének egy részét elpárologtatjuk;
– azonos típusú, töményebb oldat hozzáadásával.

 Egy oldat hígítható:

– víz hozzáadásával;
– azonos típusú, hígabb oldat hozzáadásával.

Alkalmazd a tanultakat!
1
2
3
4

5
6
7

Ha 100 g 6%-os koncentrációjú sóoldathoz hozzáadunk 10 g sót, mekkora lesz a keletkezett

oldat koncentrációja?
Számítsd ki annak a 300g tömegű oldatnak a tömegszázalékos koncentrációját, amelyből a víz
elpárologtatásával 30g sót nyerünk!
50g tömegű, 20%-os koncentrációjú cukoroldatot összekeverünk egy másik, 100g tömegű és
50%-os cukorsziruppal. Mekkora lesz a végső cukorszirup koncentrációja?
Mekkora tömegű marószódát kell adagolnunk 200 g 10%-os töménységű marószóda oldathoz,
hogy megkétszerezzük a töménységét?
a) 10 g;
b) 40 g;
c) 37,5 g;
d) 25 g.
Egy 10%-os koncentrációjú kékkő oldat 30 g kékkövet tartalmaz. Mekkora tömegű vizet kell elpárologtatni, hogy a koncentrációja megkétszereződjön?
Összekeverünk 300 g 10%-os töménységű ecet oldatot 150 g 30%-os koncentrációjú ecet oldattal. Mekkora lesz a végső oldat tömegszázalékos koncentrációja?
Mekkora tömegű víz szükséges ahhoz, hogy 100 g 20%-os marószóda oldatot 10%-os töménységűre hígítsunk?
Kémia-tankönyv a VII. osztály számára
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II
Önellenorzés
Munkaidő: 50 perc.
Oldd meg a füzetedben az alábbi feladatokat. Eredményeidet hasonlítsd össze a tankönyv végén található eredményekkel, hogy kiszámíthasd az elért pontszámodat. Használd a tankönyv végén az 1. Melléklet adatait a megoldáshoz.
Sok sikert!
Feladat
PontElért
Feladat
száma
szám pontszám
I
E gészítsd ki a megfelelő kifejezésekkel a mondatokat, hogy értelmes kijelentést
1p
nyerj: részecskeméretétől, elválasztó tölcsérrel, hőmérséklettől, tömege, sűrűségének,
oldatban, híg, tömegszázalékos, kavarástól, koncentrált.
a) 100g ... található oldott anyag tömege megmutatja az oldat ... koncentrációját.
b) A ... oldatok kevés oldott anyagot, míg a ... oldatok nagy mennyiségű oldott
anyagot tartalmaznak.
c) Az olajból és vízből álló keveréket ... választhatjuk el, és az eljárás a folyadékok
... különbségén alapszik.
d) A szilárd anyagok vízben való oldékonysága függ:a ..., ... és az alkotók ... .
II
Az A és a B oszlop kifejezéseit társítsd helyesen!
1p
A
B
1) desztillált víz
a) telített oldat
2) levegő
b) heterogén keverék
3) víz és jég
c) tiszta anyag
4) 36g konyhasó/100g víz
d) homogén keverék
III
Nevezd meg az alábbi keverékek összetevőinek elválasztásakor alkalmazott
1,5 p
módszereket és add meg ezek helyes sorrendjét!
a) víz, konyhasó és szénpor;
b) víz, alkohol és homok.
Minden módszer esetében nevezz meg egy használt laboratóriumi eszközt!
IV
Számítsd ki, mekkora tömegű levegőt tartalmaz egy 200 cm3 térfogatú labda, ha
1,5 p
a levegő sűrűsége 1,29 g/L.
V
Feloldunk 184 mL vízben (ρ = 1g/mL) 20 g, 80%-os tisztaságú konyhasót. Ha a
2p
szennyeződések nem oldódnak vízben, mekkora lesz az oldat tömegszázalékos
koncentrációja?
VI
A citromnak savanyú íze van a citromsavnak köszönhetően. A citromlé 6,5%
2p
citromsavat tartalmaz. Számítsd ki:
a) ha 60 g citromlevet 140 g vízzel összekeverünk, hány százalék citromsavat fog
tartalmazni a keverék?
b) milyen térfogatú víz szükséges, hogy 300 g citromsavból 2%-os koncentrációjú
oldatot nyerjünk?
Hivatalból jár
1p
1p
Összesen
10 p
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ATOM. KÉMIAI ELEM.
VEGYÜLETEK

III Fejezet
Az atom
IV Fejezet
Az elemek
Periódusos Táblázata
V Fejezet
Ionok és molekulák
VI Fejezet
Kémiai anyagok

Sajátos kompetenciák:
1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 4.1, 4.2

Bennünket kémiai anyagok alkotnak és kémiai
anyagok vesznek körül.
Annak érdekében, hogy a vegyi anyagokat felismerjük, hatásaikat a környezetre és magunkra megismerjük, meg kell állapítanunk az összetételüket,
meg kell ismernünk a tulajdonságaikat, és összefüggéseket kell teremtenünk az összetételük és a
tulajdonságaik között. Megtanulod megkülönböztetni a különböző típusú kémiai anyagokat (fémek,
nemfémek, oxidok, savak, bázisok, sók) és új kifejezéseket fogsz megismerni: atom, ion, molekula,
kémiai elem, vegyérték, Periódusos Táblázat, pH.
Kémia-tankönyv a VII. osztály számára
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3.1. Az atom szerkezete
Mit tudok?

Mit fogok megismerni?

 A testek vegyi anyagokból vagy azok keverékeiből állnak.
 Egy test elektromos szempontból semleges.

 Mik az atomok.
 Miből áll egy atom.

Az ókori Görögországban Démokritosz 2400 évvel ezelőtt használta az atom megnevezést a testet alkotó legkisebb részecskékre.
Atomos az ógörög nyelvben oszthatatlant jelent.
Akkoriban úgy hitték, hogy valamennyi testet négy típusú elem alkot: föld, víz, levegő, tűz, vagy ezek
keveréke.
A modern atomelmélet megteremtőjének az angol fizikust és kémikust, John Daltont tartjuk. Ő bizonyította be 1808-ban, hogy az anyagot oszthatatlan részecskék alkotják, amelyek elektromos szempontból
semlegesek és különböző tömegűek.
Figyelj meg egy grafitdarabot (az anyag, amelyből a ceruzabeleket készítik).
Az alábbi képeken a grafit különböző méretű darabjait figyelhetjük meg.
Vizsgáld meg a képeket, hogy megállapíthasd egy vegyi anyag felépítését.

Grafit

Aprított grafit

Szénpor

Grafitrács

Szénatom

Azért, hogy elképzelésed legyen az atomok méretéről, hasonlíts össze néhány méretet a Világmindenségben:

Tejút
10 m (átmérő)
21

Naprendszer
1013 m (átmérő)

Föld
10 m (átmérő)
7

Ember
1–2 m (magasság)

10

–10

Atom
m (átmérő)

Az atom az anyag azon legkisebb részecskéje, amely hagyományos kémiai módszerekkel nem bontható tovább.

Kíváncsiaknak
√ Annak ellenére, hogy az atomot hosszú ideig oszthatatlannak tartották, 1909-ben E.Rutherford
kísérletileg bebizonyította, hogy az atomok pozitív töltéseket tartalmaznak. Azt a térrészt, ahol a
pozitív töltéseket beazonosították, atommagnak nevezték el.
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Az elektromos töltés q az a fizikai mennyiség, amely a testek elektromos töltöttségét jellemzi.
[q]S.I = C (Coulomb). Az elektromos töltés lehet pozitív (+) vagy negatív (–).
Elemezd az alábbi képeket, és állapítsd meg az atom fő alkotóit.
Azért, hogy az atom alkotóit felfedezd, hasonlítsd
össze a vázlat információit a mellékelt képpel.

Atom

Atommag

elektron

Az atom

neutron

Atommag – az atom
központi része, amelyet
a nukleonoknak nevezett részecskék alkotnak

proton

Elektronburok

Protonok

Neutronok

Pozitív részecskék p+ Semleges részecskék n0

Elektronburok –
az atommag körüli
térrész

Elektronok
– amelyek az atommag körül keringenek
Negatív részecskék e –

A protonok, neutronok és elektronok elemi részecskék (az atomnál kisebbek).
Részecske
Proton

Valódi töltés (C)
+1,6 · 10–19

Relatív töltés
+1

Valódi tömeg (kg)
1,67 · 10–27

Relatív tömeg
1

Jele
p+

Neutron

0

0

1,67 · 10–27

1

n0

Elektron

–1,6 · 10–19

–1

9,1 · 10–31

1/1835
elhanyagolható

e–

Az atommagban található protonok számát Z-vel jelöljük és rendszámnak nevezzük.
Egy atom magjában található protonok és neutronok számának összegét tömegszámnak nevezzük.
Az A tömegszámot nem szabad összetéveszteni az atom valódi tömegével.
Tanulmányozva a fenti ábrát, megállapítható, hogy az atom szerkezetében mind pozitív (protonok),
mind negatív(elektronok) részecskék találhatóak.
Viszont az atom elektromos szempontból semleges.
Következtetésed tehát, hogy az atommagban található protonok száma és az elektronburokban levő
elektronok száma egyenlő.
Arra a tényre, hogy egy térrészen belül fordulnak elő pozitív és semleges részecskék (bár a pozitív
részecskéknek taszítaniuk kellene egymást) , a magerők jelenléte a magyarázat, amelyek speciális, a nukleonok között jelenlevő erők.
Az elektronok és az atommag közötti vonzóerők ennél jóval gyengébbek.
Kémia-tankönyv a VII. osztály számára
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Jegyezd meg
 Az atom egy anyag legkisebb részecskéje.
 Az atomot atommag és elektronburok alkotja. Az atommagban protonok és neutronok találhatók.
 A Z rendszám egyenlő az atomban található protonok számával.
 Az A tömegszám egyenlő a protonok és neutronok számával.
 Az atommag elektromosan pozitív. A magtöltés egy atomban a Z+.
 A neutronok számát az (A-Z) összefüggés alapján számítjuk ki.
 Az atom elektromosan semleges.

Alkalmazd a tanultakat!
Az újonnan tanult kifejezéseket felhasználva, egészítsd ki a táblázatot amely különböző atomok
összetételére vonatkozik.
Z rendszám
Magnézium
Germánium
Kalcium
Nátrium
Klór

A tömegszám

p+ száma

12

no száma

Nukleonok
száma

12
40

32
20

73
12

17

Magtöltés

+11

35

3.2. Kémiai elem
Mit tudok?
 Az atomot atommag és elektronburok alkotja.

Az atommagban protonok és neutronok vannak.
 Egy atom valódi tömege rendkívül kicsi.

Mit fogok megismerni?
 Mi egy kémiai elem.
 Mik az izotópok.
 Mi az atömtömeg.
 Mi az atommól.

3.2.1. Kémiai elem. Vegyjel. Izotópok
Elemezd az alábbi rajzokat, állapítsd meg minden esetben a nukleonok számát, és jegyezd le a füzetedbe.
Mit veszel észre?
neutron
proton
elektron
... p+ ..... n0
... p+ ..... n0
... p+ ..... n0
Mindhárom atom esetében a protonok száma megegyezik (azonos a Z rendszám), de különböző a neutronok száma (különböző az A tömegszám).
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A kémiai elemet mindazon atomok alkotják, amelyeknek egyforma a Z rendszáma.
Jelenleg 118 kémiai elemet ismerünk. Minden elemnek van egy elnevezése és egy rövidített jelölése.
Következzen néhány példa a kémiai elemek közül. Állapítsd meg rövidített jelölésüket. Mit veszel észre?
Kalcium
(Calcium)

Klór
(Clor)

Cobalt

Szilicium

Szelén
(Selenium)
Cézium
(Cesium)

Króm
(Crom)

Stroncium

Szén
(Carbon)
Réz
(Cuprum)

Kén
(Sulfur)
Ón
(Sztanium)

Kadmium
(Cadmium)

Sztibium

Következtetés:
A rövidített jelölés az elnevezés egy vagy több betűjéből áll (a fenti példákban piros színnel van írva).
A vegyjel az a betű vagy betűcsoport, amellyel egyezményesen jelölünk egy kémiai elemet.
A vegyjeleket megjegyezhetjük könnyebben,
ha gyakoroljuk az írásmódjukat.A tankönyv végén található a 2. Melléklet, amely tartalmazza az
eddig felfedezett elemek többségének elnevezését és vegyjelét.
Figyeld meg, hogy némely esetben, a kémiai
elem elnevezése és a vegyjel között nincs hasonlóság. Ezen elemek vegyjele az elem latin nevéből
származik.
Higany
Nátrium
Kálium
Nitrogén
Foszfor

Hg
Na
K
N
P

Hydrargirum
Natrium
Kalium
Nitrogenium
Phosphorus

Egy kémiai elemet, amelynek E a jele, rövidítve így írunk:
A
Z – rendszám
A – tömegszám
Z

E

Kémiai
Vegyjel
elem
Aluminium
Al
Ezüst
Ag
Argon
Ar
Arany
Au
Nitrogén
N

Kémiai elem
Fluor
Vas
Francium
Foszfor

Vegyjel
F
Fe
Fr
P

A vegyjelnek kettős jelentése van:
a) minőségi – egy adott kémiai elemet képvisel;
b) mennyiségi – atomi szinten egy adott kémiai
elem egy atomját jelenti.
Például:
Mg a) magnezium kémiai elem
b) egy magnéziumatom
3Cl a) klór kémiai elem
b) három klóratom

5K a) ...
2Cu a) ...
35
A klór jelölése: 17
Cl
b) ...
		 b) ...
Mennyi a klór Z rendszáma?
Mennyi a klór A tömegszáma?
Az oxigén a természetben egy olyan keverék formájában található amely a következő atomokat
tartalmazza 168 O , 178 O , 188 O .
Jelöld a füzetedben mindegyik atomtípus esetén a protonok és a neutronok számát.
Milyen hasonlóságot és különbséget veszel észre az atomok magjának szerkezete között?
Következtetés: a három atom Z rendszáma azonos, de A tömegszáma eltérő.
Az izotópok olyan atomfajták, amelyek protonszáma azonos, de neutronszáma különbözik.
Kémia-tankönyv a VII. osztály számára
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Kíváncsiaknak
√ Némely kémiai elem izotópja, főleg a nagy rendszámú elemeké, instabil atommaggal rendelkezik. Ezeket rádióaktív izotópoknak nevezzük.
√ A 14C radioaktív
izotóp.
Ennek
mennyiségét
határozzák meg
egy régi tárgyban,
mikor annak viszonylagos korát
állapítják meg.

Portfólió!
Készítsetek referátumot Az izotópok gyakorlati jelentősége címmel.
Segítség gyanánt:
• Határozzátok meg és adjatok példát a stabil
és a radioaktív izotópokra.
• Nevezzétek meg az izotópok felhasználási
módját az alábbi területeken: gyógyászat,
mezőgazdaság, fémmegmunkálás, régészet.
• Milyen hatással vannak a radioaktív izotópok
az emberi egészségre?
A referátum végén ne felejtsétek el feltüntetni
a könyvészetet!

Jegyezd meg
E gy kémiai elem az azonos magtöltésű atomok összességét jelenti, vagyis az ugyanolyan Z
rendszámmal rendelkezőket.
 
A vegyjel az a betű vagy betűcsoport, amellyel egy adott kémiai elemet egyezményesen
jelölünk.
 
Az izotópok egy kémiai elem atomfajtái, amelyek egyforma protonszámmal (tehát azonos magtöltéssel) rendelkeznek, de neutronjaik száma különböző.

Alkalmazd a tanultakat!
1

Jegyezd le a füzetedbe:

a) a következő elemek vegyjelét: kálium, nitrogén, foszfor, arzén, fluor, vas, kalcium;
b) 4 nitrogénatom, 9 neonatom, 3 alumíniumatom;
c) a következő elemek nevét: K, Rn, Hg, At, P,
C, Cl, Cu, Cr, Cs, Co.

2 A füzetben töltsd ki a táblázatot:
Részecske
típusa
p+
n0
e–

3.2.2. A relatív atomtömeg. Az atommól
Azért, hogy összehasonlíthassuk a különböző atomok tömegét, a mellékelt ábrán láthattok két mérleget,
amelyek serpenyőjében néhány atom modelljét találjuk.
Elemezd és értelmezd a rajzokat!
A két hidrogénatom tömege egyenlő, ezért a mérleg
nyelve egyensúlyban van, míg az oxigén atom tömege
nagyobb, mint a hidrogén atom tömege.
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I

238
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U

8
3

Li

15
7

N

III
Felhasználva Az atom szerkezete leckében bemutatott elemi részecskék jellemzőiről tanultakat, számítsuk ki egy 168 O atom és egy 11H atom tömegét.
Az oxigén atomot 8p+, 8n0 és 8e– alktoja. Ennek tömegét az alkotórészecskék össztömege adja meg.
mO = 8 · (1,67 · 10–27 + 1,67 · 10–27 + 9,1 · 10–31) ≈ 26,72 · 10–27 kg.
A hidrogén atomot 1p+ és 1e– alkotja.
mH = 1,67 · 10–27 + 9,1 · 10–31 ≈ 1,67 · 10–27 kg
Mit veszel észre? Mit mondhatsz a kapott értékekről?
Az atomok valódi tömege, mivel rendkívül kicsi, nehezen alkalmazható a kémiai számítások során. Helyettük a
relatív atomtömeget alkalmazzuk, vagyis az atomok atomtömeg egységhez (a.t.e.) viszonyított tömegét.
A relatív atomtömeg Ar az a szám, amely megmutatja, hogy egy atom tömege hányszor nagyobb,
mint az atomi tömegegység. (az a.t.e. egyenlő a 12
6 C szénizótop 1/12-ed részével.
Példák: a relatív atomtömegek a 2. Mellékletben találhatóak. Elemezve a 2. Melléklet adatait, figyeld meg.
Kémiai
elem

Vegyjel

Relatív
atomtömeg
Ar

Kerekített
atömtömeg

Nátrium

Na

22,99

23

Kén

S

32,06

32

Alumínium

Al

26,982

27

Mivel az anyag nagyon kis mennyiségében is
többmillió atom található, az anyag mennyiségének a kifejezésére a nemzetközi mértékegységrendszerben (S.I.) a mól alapmértékegységet
használjuk.
Kísérleti úton meghatározták, hogy bármely
kémiai elem egy mólja 6,022·1023 darab atomot tartalmaz. Ezt Avogadro-féle számnak
nevezték el.
6,022 · 10 darab Fe atom
23

Egy kémiai elem relatív atomtömege függ:
– izotópjainak relatív atomtömegétől,
– az izotópjainak százalékban kifejezett jelenlététől a természetben.
A klór elemet két izotóp alkotja:
35
17
37
17

Cl 75,4% -ban fordul elő
Cl 24,6%-ban fordul elő.

A klór elem relatív atomtömegét ezért a következőképpen számítjuk ki:
Ar =

75,4
24,6
· 35 +
· 37 = 35,492 a.t.e.
100
100

Az atommól azt az anyagmennyiséget jelenti,
amely 6,022·1023 számú atomot tartalmaz. A görög ν (nű) betűvel jelöljük. Egy mól atom tömege
egyenlő a grammban kifejezett atomtömeggel.

1 mól

56 g Fe

Figyelem! a tömeg és az anyagmennyiség alapmértékegységek.
Fizikai alapmennyiség
tömeg
anyagmennyiség

Jele

Mértékegysége

Jele

m
ν (nű)

kilogramm
mól

kg
mol

Kémia-tankönyv a VII. osztály számára
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Megoldott feladatok:
1. Hány mól atom található 11,2 g Fe-ban? (AFe = 56)

Figyelem! A mellékelt alkalmazások eredményei tartalmaznak:
– számértéket (0,2 az 1. feladatban és
128 a 2. feladatban);
– mértékegységet (mol az 1. feladatban és g a 2. feladatban);
– vegyi anyagot (Fe az 1.feladatban
és Cu a 2. feladatban)

amennyiben 1 mol Fe .... tömege 56 g

11,2
= 0,2 mol Fe
56
2. Mennyi a tömege 2 mól Cu-nek? (ACu = 64)
x=

x mol Fe ..... tömege 11,2 g 		

amennyiben 1 mol Cu ..... tömege 64g
x=

2 mol Cu ..... tömege x g lesz 		

2 · 64
= 128 g Cu
1

3. Hány atom található 16g S-ben?

Alkalmazd a tanultakat!

Mit tudunk?
1. 1 mol S tömege 32g (AS = 32)
2. 1 mol S-ben található 6,022 · 1023 darab atom

1

Először át kell alakítani a kén tömegét (g) mólokba,
majd a mólok számából a részecskék (atomok) számát kell
meghatározni.

Hány g tömegnek felel meg:
a) 2 mól magnézium (AMg = 24);
b) 0,1 mol kén (AS = 32).

2 Hány mól található:

a) 2,7 g alumíniumban (AAl = 27);
b) 46 g nátriumban (ANa = 23).
3 Hány mól és hány atom található 10 g kálciumban? (ACa = 40)
4 Mennyi lesz egy ezüstatom tömege? (AAg = 108)

32 g S ................. 1 mol
16 g S ................. x mol     x = 0,5 mol S
1 mol S .............. tartalmaz 6,022 · 1023 atom S-t
0,5 mol S .......... tartalmaz y atom S-t y = 3,011 · 1023 atom S

Jegyezd meg
 A relatív atomtömeg Ar megmutatja, hogy egy atom tömege hányszor nagyobb, mint az atomi

tömegegység.
 Az atommól az az anyagmennyiség, amely 6,022 · 1023 atomot tartalmaz, és tömege egyenlő az
adott atomtípus relatív atomtömegével.

Alkalmazd a tanultakat!
5 Számítások alapján a füzetedben egészítsd ki az alábbi táblázatban az üres mezőket:
p+ száma e – száma n0 száma
11

Z

A tömegszám

12

m (g)
4,6

13

Ar atomtömeg
23

Atomok
száma

27
35

29

0,1
1,28

6 Összekeverük 0,4 mol vasat 0,6 mol kénnel. Mekkora lesz a keverék tömege?
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3.3. Az elektronburok
Mit tudok?

Mit fogok megismerni?

 Az atomot atommag és elektronburok alkotja.
 Az atom elektromos szempontból semleges.

 Az elektronburok szerkezeti felépí-

tését.

Az alábbi képeken az atom bolygómodelljét, valamint a Naprendszert ábrázoltuk. Milyen hasonlóságot
veszel észre a két rendszer között ? Milyen elemi részecskéket ismersz fel a tanultak alapján?

Naprendszer

A Naprendszer középpontjában a Nap, míg
az atom középpontjában az atommag található. Az atommagban szorosan illeszkedő részecskék találhatók, míg az atommag körüli
részecskék meghatározott pályákon mozognak, mint a bolygók a Nap körül. Ezeket a részecskéket nevezzük elektronoknak.

Az elektronburkot mindazon elektronok ös�szessége alkotja, amelyek egy atom atommagja
körül keringenek.
Számítsd ki a elemi részecskék számát a
39
19

24
12

Mg és

K esetében.

Tudva, hogy az atom elektromos szempontból
semleges, következtetjük:

Atom

Atommag

elektron
neutron
proton

Elektronburok

Az atom bolygómodellje

Az elektronok két féle forgómozgást végeznek:
– keringenek az atommag körül;
– forognak a saját tengelyük körül.
Az elektronok jellemzői:
• az elektromos töltés q = –1,6 · 10–19 C
• tömege m = 9,1 · 10–31 kg (vagyis körülbelül
1800-szor kisebb, mint egy hidrogén atom
tömege)
• jelölése: e–

Egy atomban a protonok száma egyenlő az
elektronok számával.
K

L

M

N

O

P

Q

Az elektronburok szerkezete réteges, 7 héjból
tevődik össze, amelyeket az atommag irányából
kifelé 1,2.....7 számokkal, avagy K, L, M, N, O, P, Q
betűkkel jelölünk.

E

n=1

2

3

4

5

6

7

Az atomban az elektronok igyekeznek a legstabilabb helyet elfoglalni, amelyhez a legkevesebb energia szükséges. A héjak energiája nő az atommagtól kifelé haladva. Ebben a sorrendben történik az elektronok rendeződése is az elektronburok héjain.
Kémia-tankönyv a VII. osztály számára
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Alább, a héjak elektronokkal való feltöltődését ábrázoló modellt láthatunk, ahol a koncentrikus körök az elektronhéjak, és az atommag található a középpontban:
16
8

atommag

O

Az egy héjon található elektronok maximális számát (Nmax)
a következő összefüggés fejezi ki: Nmax = 2 · n2

héj

Tehát:
– 1(K) héj– 2 × 12= maximum 2 e–
– 2(L) héj – 2 × 22 = maximum 8 e–
– 3(M)héj – 2 × 32 = maximum 18 e–

elektron

20
10

A Ne elektronszerkezete:
K – 2e–,
L – 8e–
Elektronok
eloszlása a héjakon:

35
17

Ne

Cl

A Cl elektronszerkezete:
K – 2e–,
L – 8e– ,
M – 7e–
Elektronok eloszlása a héjakon:

Alkalmazd a tanultakat!
 A 2He, 7N,

11Na elemek esetében írd fel az elektronok eloszlását a héjakon, a fenti modelleknek
megfelelően!
Figyeld meg, hány elektront tartalmaz a legkülső héjuk!

Két elektron a 1(K) héjon stabil elektronszekezetet jelent, dublettnek nevezzük.
A többi (L-Q) héjon a stabil elektronkonfiguráció nyolc elektront jelent, amit oktettnek nevezük.
Egy atom stabilnak tekinthető, ha a külső elektronhéjának a szerkezete stabil.
A nemesgázok olyan atomok, amelyek külső elektronhéjának szerkezete stabil.
27
Ábrázold a 24
12 Mg és a 13 Al atomok elektronszerkezetét! Mit figyelsz meg? Van különbség a két elektronszerkezet között?
Az elektronok elrendezése után megfigyeled, hogy a két, egymást követő elem (Z=12, Z=13) elektronszerkezete 1 elektronban különbözik a legkülső héjukon. Ezt az elektront megkülönböztető
elektronnak nevezzük.
Annak érdekében, hogy jobban megértsd az atom és az elektronburok szerkezetét, tekintsd meg az
alábbiakat: http://lectii-virtuale.ro/http:// illetve www.ptable.com/.

Jegyezd meg
 Mindazon elektronok összessége amelyek egy atommag körül keringenek, az elektronburkot al-

kotják. Tömege elhanyagolható.
Az n (n = 1, 2, .... 7) héjon található elektronok maximális számát (Nmax) a következő összefüggés
fejezi ki: Nmax = 2 · n2.
Az atom elektromos szempontból semleges.
 Azokat az elektronszerkezeteket, amelyek a 1(K) héjon két, míg a többi héjon nyolc elektront tartalmaznak, stabilnak tekintjük. (stabil dublett és stabil oktett szerkezet).
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Alkalmazd a tanultakat!
I

II
III
IV
V

VI

Válaszd ki a helyes választ:

1. Az L héj maximális elektronszáma:
a) 8;    b) 2;     c) 18;     d) 12.
2. Stabil dublett elektronszerkezettel rendelkezik:
a) magnézium;     b) kén;     c) hélium;     d) kalcium.
3. Az az atom, amelynek két elektronja hiányzik ahhoz, hogy az L héjon stabil oktett elektronszerkezettel rendelkezzen:
a) a foszfor;   b) Z = 8 rendszáma;    c) 6n0-al rendelkezik;   d) tömegszáma 31.
4. Egy Z = 5 rendszámmal és A = 11 tömegszámmal rendelkező atomra igaz kijelentés:
a) stabil szerkezete van; 	 b) 16e–-al rendelkezik;
c) 11p+-t tartalmaz; 		
d) legkülső héján 3 elektronja van.
5. Az elektronhéjak energiája:
a) az atommag irányából kifelé nő;    	 b) minden héj esetében egyforma;
c) kívülről nő az atommag irányába;
d) a magtöltéssel együtt nő.
Az X elem az M héjon 5 e –-t tartalmaz. Határozd meg az elem rendszámát.
A 27-es tömegszámú elem 3e–-t tartalmaz az M héjon. Határozzátok meg az elem Z rendszámát
és neutronjainak számát!
Milyen magtöltéssel rendelkezik az az elem, amelynek 2 elektronja hiányzik ahhoz, hogy az Ar
nemesgáz (Z=18) elektronszerkezetével rendelkezzen?
A csalán nagy mennyiségű vasat tartalmaz (100 mg vas van 100 g csalánban). Ha egy felnőtt
számára a napi vasszükséglet 10 mg, mennyi csalánt kell fogyasztani a napi vasszükséglet biztosítása érdekében? Hány mól atom és hány darab atom található 10 mg vasban?
Hány elektron található 3g C-ben? (AC = 12)

VII Egészítsd ki a táblázatban az üres mezőket:

p+
n0
e–
Magtöltés
Elektronok eloszlása
a héjakon
Dublett/Oktett
Az elem neve
Vegyjele
Egy mól atom tömege

Z=8
A = ...
Ar = ...
8
8

1(K) – …
2(L) – …

Z = ...
A = ...
Ar = 28

Z = ...
A = 32
Ar = ...

14
+14
1(K) – …
2(L) – …
3(M) – …

Oxigén

Z = ...
A = ...
Ar = ...

Z = 10
A = 20
Ar = 20

7

1(K) – …
2(L) – …
3(M) – 6e–

1(K) – …
2(L) – …
3(M) – …

Kén
Si

16 g

Z = 11
A = 23
Ar = 23

1(K) – 2e–
2(L) – 5e–
Nitrogén

Na
32 g

1(K) – …
2(L) – …

Ne
14 g

Kémia-tankönyv a VII. osztály számára
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Önellenorzés
A munkaidő 50 perc.
Oldd meg a füzetedben az alábbi feladatokat a 2. Melléklet segítségével. Eredményeidet hasonlítsd ös�sze a tankönyv végén található megoldásokkal, hogy kiszámíthasd az elért pontszámodat.
Sok sikert !
Feladat
száma
I

II
III

Pontszám

Feladat szövege
E gészítsd ki az üres részeket a megfelelő kifejezésekkel úgy, hogy a kijelentések
igazak legyenek:
a) A legfontosabb elemi részecskék a ..., ... és ... .
b) Egy atom, amely 8 e– al rendelkezik az elektronburokban, annak ... p+ található az atommagjában.
c) A Z = 3 és A = 7 elem atomjában van ... p+, ... n0 és ... e–.
d) 5 foszforatom rövidített jelölése ... .
Határozd meg a Z rendszámát annak az elemnek, amelynek atomja a 3(M)
héján 7e– -al rendelkezik!.
Az alábbi izotópok közül melyek tartoznak ugyanahhoz a kémiai elemhez?
12
6

X

14
   6

X

14
   7

X

16
   7

X

16
   8

1p

1p
1p

X

IV

Írd le a következő kémiai elemek vegyjelét: bárium, nitrogén, berilium, lítium,
fluor, szilicium, klór, kén, kalcium, kálium.

1p

V

Egy E elem 2 móljának tömege 54g. Számítsd ki az atomtömeget! Alkalmazd a
2. Mellékletet, hogy azonosítsd az elemet!

1p

VI

Három, egymást követő kémiai elemet X,Y,T-vel jelölünk. Rendszámaik összege 21.
Határozd meg:
a) az elemek rendszámát külön-külön.
b) mindhárom elem elektronszerkezetét.
Adott egy vasból készült kocka (AFe = 56) melynek éle 1 cm .
Tudva, hogy a vas sűrűsége 7,8 g/cm3, számítsd ki a kockában található vasatomok számát!

2p

VII

2p

1p
Összesen
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Elért
pontszám

10 p

1p

IV
4.1. A Periódusos Táblázat felépítése
Mit tudok?
 Mi az atom és melyek az alkotórészei.

 megegyező Z rendszámú atomok egy kémiai eleA
met alkotnak.

Mit fogok megismerni?
 Hogyan rendszerezzük a kémiai ele-

meket.
Mi a Periódusos Táblázat.

Mivel egyre több kémiai elemet fedeztek fel, szükségessé vált
azok rendszerezése. Dmitrij Ivanovics Mengyelejev volt az első
tudós, akinek sikerült, hosszas kutatást követően, az elemeket
atomtömegük növekvő sorrendjébe rendezni egy táblázatban,
figyelembe véve, hogy a hasonló tulajdonságú elemek egymás
alá kerüljenek.
Megvizsgálva az atomtömeg és az elemek tulajdonságai közötti összefüggéseket arra a következtetésre jutott, hogy az elemek fizikai és kémiai tulajdonságai periódikusan ismétlődnek.Így
fedezte fel Mengyelejev a periodicitás törvényét.
Az atom szerkezetének felfedezését követően rájöttek, hogy
az elemek tulajdonságai a Z rendszámtól függenek.
A periodicitás törvénye: Az elemek fizikai és kémiai tulajdonságai periodikusan ismétlődnek a Z rendszám függvényében.
Csoportok/
A Periódusos Táblázat felépítése.
Oszlopok
Megfigyelve a Periódusos Táblázat szerkezetét megállapít
hatjuk, hogy periódusok, azaz vízszintes sorok, és függőleges oszlopok, azaz csoportok alkotják.
Periódusok/
Figyeld meg és azonosítsd!
Sorok
Minden periódus jól meghatározott számú elemet tartalmaz.
Vizsgálad meg a periódusos rendszer szerkezetét, és jegyezd le a
füzetedbe, melyik periódus hány elemből áll!
A periódusok vízszintes sorok, amelyeket 1-től 7-ig számozunk, és amelyek 2, 8, 18 vagy 32 elemet tartalmaznak. Minden periódus végén egy nemesgáz elem található.
A Periódusos Táblázat kémiai elemeinek hét sorát periódusoknak nevezzük.
Vizsgáld meg a Periódusos Táblázatot.
Azonosítsd az egyes csoportokban található elemek számát a Periódusos Táblázatban.
A csoportok 1-től 18-ig számozott oszlopok.
Rendszerezd a csoportokat a kémiai elemek száma szerint.
• 
nyolc oszlop, amely 5-nél több kémiai elemet tartalmaz. Ezeket főcsoportoknak nevezzük
(1,2,13,14,15,16,17,18). Amennyiben római számokkal jelöljük őket, hozzátesszük a számhoz az A jelzést (pl.: IA, IIA, IIIA, IVA, VA, ..., VIIIA).
• 
tíz oszlop amely 5-nél kevesebb kémiai elemet tartalmaz. Ezeket mellékcsoportoknak nevezzük
(3,4,5,6,7,8, 10, 11, 12). Amennyiben római számokkal jelöljük őket, alkalmazzuk a B jelzést a szám mellett.
Chimie – manual pentru clasa a VII-a
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A Periódusos Táblázat függőleges oszlopait csoportoknak nevezzük. A Periódusos Táblázat 18, arab
számokkal jelölt csoportot tartalmaz.
Az elemek helye a Periódusos Táblázatban
A csoportok és a periósok kereszteződése miatt a Periódusos Táblázatban négyzetek jönnek létre, amelyekben az elemek vegyjele van feltüntetve. Minden négyzet tartalmazza az adott kémiai elem vegyjelét, a
Z rendszámot és az atomtömeget.
Példa: a bróm négyzete.
Rendszám

35

Br

Vegyjel

Egy elem Periódusos Táblázatban elfoglalt helyét a csoportjának és a periódusának a száma jelenti.
A Br a 17. csoportban, és a 4. periódusoban található.

Atomtömeg

79,904

Átmeneti fémek
Alkáli földfémek
Alkálifémek

Halogének
Nemesgázok
fémek nemfémek

A Periódusos Táblázatban a fémeket a nemfémektől vastagított vonal választja el. (nézd meg a
http://www.ptable.com/ oldalt is )

Jegyezd meg
 A Periódusos Táblázat tartalmazza a ma ismert összes kémiai elem vegyjelét, amelyek 18 csoportba

és 7 periódusba rendeződnek.
 A táblázatba való besorolás a periodicitás törvénye alapján történik.
 Egy elem helyét a Periódusos Táblázatban annak a csoportnak és a periódusnak a számával adjuk meg,

amelyben található

Alkalmazd a tanultakat!
1

Az következő elemek közül: F, K, Ca, O, Ne, Li, melyek találhatók a 2. periódusban?

2 N
 evezd meg a 3. periódus elemeit!
3 Figyeld meg a Periódusos Táblázat szerkezetét, majd válaszolj a kérdésekre:
 
hogyan változik a Z rendszám a periódus mentén? hát a csoportban?
 
Hány nemesgáz létezik, és melyik csoportban találhatók?
 
Melyik törvény alapján történt az elemek jelenlegi csoportosítása ?
 
Hol találhatóak a fémek a Periódusos Táblázatban?
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4.2. Egy elem elektronburkának szerkezete és a Periódusos
Táblázatban elfoglalt helye közötti összefüggés
Mit tudok?

Mit fogok megismerni?

 A kémiai elemek a Periódusos Táblázatban a Z rend-

 Milyen összefüggés van az atom

szám növekvő sorrendjében helyezkednek el.
 A Periódusos Táblázatot csoportok és periódusok alkotják.

elektronszerkezete és a Periódusos
Táblázatban elfoglalt helye között?

Meg tudsz állapítani összefüggést egy elem elektronszerkezete és a csoportjának, illetve periódusának száma között?
Önálló tevékenység
Egészítsd ki a füzetedben az alábbi táblázatot és hasonlítsd össze az adott elemek elektronszerkezetét!
Megfigyelhető, hogy a vizsKémiai Vegygált elemek atomjai 1 e- al renZ e szám K héj L héj M héj N héj Csoport
elem
jel
delkeznek az utolsó héjukon.
3
Lítium
Vizsgáld meg a PerióduNátrium
11
sos Táblázat szerkezetét, és
állapítsd meg ezen elemek csoKálium
19
portjának a számát. Észre fogod
Általánosítsunk: egy elem csoportjának száma egyenlő a legkülső
venni, hogy ugyanabban a csohéjon levő elektronok számával.
portban helyezkednek el.
Vizsgáld meg a Periódusos Táblázat szerkezetét, és állapítsd meg, hogy a Ar, O, Si, P, F elemek mely csoportban találhatóak? Mit veszel észre?
Általánosítsunk: a 13,14,
Ar: Z = 18 elektronszerkezet.
O : Z = 8 elektronszerkezet.
15, 16, 17 és 18 számú cso			
1(K) – 2e–
		 1(K) – 2e–
port elemeinek a külső elekt			
2(L) – 8e–
ronhéján annyi elektron van,
		 2(L) – 6e–
			
3(M) – 8e–
amennyi a csoport számában
a csoport száma: 16
az egyesek számértéke.
			
a csoport száma: 18
Egy elem atomjainak elektronhéjában a legkülső héjon levő elektronok száma megmutatja a csoport
számát:
• az 1. és 2. csoport elemeinek csoportszáma egyenlő a legkülső elektronhéj elektronjainak számával;
• a 13,14, 15, 16, 17 és 18 számú csoport elemeinek a külső elektronhéján annyi elektron van, amen�nyi a csoport számában az egyesek számértéke.
Önálló tevékenység
Töltsd ki az alábbi táblázatot, és hasonlítsd össze
az adott elemek elektronszerkezetét.

Kémiai
elem
Nátrium
Magnézium
Alumínium

Vegyjel

Z

e- szám

1. héj 2. héj 3. héj 4. héj
(K)
(L)
(M)
(N)

Periódus

11
12
13
Kémia-tankönyv a VII. osztály számára
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IV
Vizsgáld meg a Periódusos Táblázat szerkezetét, és állapítsd meg ezen elemek csoportszámát. Észre
fogod venni, hogy ugyanabban a periódusban találhatóak.
Általánosítsunk: ezen elemek elektronhéjainak száma egyenlő és ugyanabban a periódusban vannak.
Egy elem periódusának száma egyenlő az adott elem elektronszerkezetében levő éppen feltöltődő
elektronhéj (a legkülső héj) számával.
Következtetések:
Az ugyabban a csoportban levő elemek atomjainak egyenlő számú elektron van a legkülső héján.
Az egyenlő számú elektronhéjjal rendelkező atomok ugyanabban a periódusban helyezkednek el.
Ismerve egy elem helyét a Periódusos Táblázatban, következtethetünk:
1. az atom szerkezetét illető információkra
Például:
A kén a 16. csoportban, és a 3. periódusban van. Ezen adatokat felhasználva, megállapítjuk:
6 elektron van legkülső héjon			 3 elektronhéj
Az elektronszerkezet:	1(K): 2e–
2(L): 8 e–
Összesen 16 e– 		
Z = 16			
–
3(M): 6 e
2. Az atom jellemzői és bizonyos tulajdonságaira
Például:
A szén esetében Z=6 és A=12.
Az atomról tanultak alapján következtethető:
– az atommagban van 6 proton (Z=6) és (12 – 6) = 6 neutron (A-Z)
– az elektronburokban 6 elektron van, (Z) amelyek eloszlása az elektronhéjakon: 1
 (K) – 2 e–;
2(L) – 4 e–.
Az utolsó elektronhéj szerkezetét megvizsgálva, tudjuk:
a C helye a Periódusos Táblázatban: 2
 . periódus (a C atom 2. héja töltődik fel)
14. csoport (4 elektron van C atom a legkülső héján)

Jegyezd meg
Egy elem helyét a Periódusos Táblázatban az adott elem atomjainak elektronszerkezete határozza meg.

 A csoport száma egyenlő:

• az 1. és 2. csoportban egyenlő a legkülső elektronhéj elektronjainak számával;
• a 13,14, 15, 16, 17 és 18 csoportban a külső elektronhéján annyi elektron van, amennyi a csoport
számában az egyesek számértéke.
 Egy elem periódusának száma egyenlő az adott elem elektronszerkezetében levő legkülső (feltöltődésben levő) elektronhéj számával.

Alkalmazd a tanultakat!
1

Egy elem a 3(M) héján 7 elektronnal rendelkezik. Állapítsd meg az elem atomjainak elektronszer-

kezetét és az elem helyét a Periódusos Táblázatban!
2 Egy X elem esetében Z=14. Állapítsd meg a protonok számát, neutronok az elektronok számát,
és az elem helyét a Periódusos Táblázatban!
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IV
4.3. Fémek. Nemfémek. Általános fizikai tulajdonságok
Mit tudok?

Mit fogok megismerni?

 A Periódusos Táblázat tartalmazza a

 A fémek és nemfémek helyét a Periódusos Táblázat-

ma ismert elemek vegyjelét és azok
főbb tulajdonságait.
 A ma ismert elemeket fémekre és
nemfémekre oszthatjuk fel.

ban.
 Hogyan különböztethetők meg a fémek és a nemfémek egymástól, fizikai tulajdonságaik alapján.
 Mik az ötvözetek

A Periódusos Táblázat a mai modern kémia alapját képezi. Jelenlegi formájában a Periódusos Táblázat
118 elemet tartalmaz.
Hány típusú elemet tartalmaz a Periódusos Táblázat?
Önálló tevékenység
Figyeld meg a Periódusos Táblázat szerkezetét, és állapítsd meg benne a fémek és a nemfémek helyét.
Következtetés: A kémiai elemek lehetnek fémek, félfémek és nemfémek. A fémek a Periódusos Táblázat 1–12. csoportjában, a nemfémek a 17., 18. csoportban vannak , míg a 13., 14., 15., 16. csoportokban
vannak fémek és nemfémek is.
A fémek és a nemfémek között a félfémek, B, Si, Ge, As, Sb, Te, Po, teremtik meg a kapcsolatot. Ezek fémes megjelenésűek, de tulajdonságaik a fémekre és a nemfémekre is jellemzőek. A H és a He nemfémek.

Kísérlet
Fémek fizikai tulajdonságainak vizsgálata
Szükséges anyagok és eszközök: mérleg, mérőhenger, borszeszégő,
fém fogó, vízzel telt Berzelius pohár, elektromos áramkör elemmel,
drótok és égő ( mellékelt ábra).
Rendelkezésedre áll számos, kis méretű fémtárgy: szeg, kulcs, Cu drót,
Al drót, lemez darabkák.
Minden tárgy esetében:
• 
vizsgáld meg a követKísérlet menete
kező tulajdonságokat:
1. Alak
szín, alak, rugalmas2. Szín
ság (milyen könnyen
3. Keménység
alakítható), keménység
(szakítással szembeni
4. Olvadáspont
ellenállás);
Melegítsd a tárgyat a
5. Hővezetési
• jegyezd fel a táblázatba
képesség
lángban.
a sűrűségüket és az
Használd a mellékelt
6. Elektromos
olvadásponjukat az 1.
vezetőképesség
ábra szerinti áramkört
Mellékletet alkalmazva.

Cu Fe Al

Zn Mg

7. Sűrűség
8. Vízben való
oldhatóság
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IV
A fémek:
• szilárd halmazállapotúak (kivétel a Hg,
amely cseppfolyós)
• fémes fényük van
• szürkés színüek vagy színesek
• vezetik a hőt és az elektromos áramot

• magas olvadásponttal rendelkeznek
• alakíthatóak (hengerelhetők lemezekké)
és nyújthatóak (szállá hűzhatóak)
• nem oldódnak vízben. Az egymásban
oldódó fémek ötvözeteket képeznek
melegítés hatására.

Az ötvözetek fémek keverékei, amelyek úgy keletkeznek, hogy az alkotó fémeket magas hőmérsékletre felhevítik, majd a keveréket lehűtik. Némely ötvözet összetételében nemfémek is előfordulnak.
Néhány ismertebb ötvözet:
Ötvözet
öntöttvas
acél
sárgaréz

Összetétele
Fe és 1,7-5% C
Fe és 0,3-2% C
Cu és Zn

bronz
Cu és Sn
forrasztóón
Pb és Sn
dúralumínium Al, Cu, Mg, Mn

Felhasználása
fűtőtest, sütőlemez,
főzőedény
fém szerkezeti elemek
kisebb alkatrészek:
anyacsavarok, gyűrűk
szobrok, lemezek
fémek hegesztése
repülők, gépjárművek

Cu

Sárgaréz
Zn

Alkalmazd a tanultakat!
P
 rojektmunka: Összehasonlító vizsgálat egy ötvözet tulajdonságai, és az őt alkotó fémek
tulajdonságai között
Kiindulási pont lehet az előbbi kísérlet a Cu, a Zn, valamint a sárgaréztárgyak vizsgálata, vagy
bármely más ötvözet vizsgálata a fenti táblázatból.
A közös tulajdonságok vizsgálata mellett, nézz utána a korrózióval szemben tanusított ellenállásnak is, és jegyezd be az adatokat a megfigyeléseket tartalmazó táblázatba.
Kutatási eredményeidet mutatsd be osztálytársaidnak plakát, rövidfilm vagy PowerPoint bemutató formájában.

Kísérlet
Nemfémek fizikai tulajdonságainak vizsgálata
Felhasznált anyagok és eszközök: vízzel telt Berzelius pohár, elemmel ellátott
áramkör, huzalok és égő (lásd a mellékelt képet).
Vizsgáld meg a környezetedben, illeteve a laboratóriumban megtalálható néhány nemfémes elem fizikai tulajdonságát.
Javaslatok: oxigén, nitrogén, hélium, szén(grafit), kén, jód.
Figyelj meg számos tulajdonságot: szín, megjelenés, keménység.
Ellenőrizd az elektromos vezetőképességet a szilárd halmazállapotú anyagokban a mellékelt ábra szerint.
Ellenőrizd a vízben való oldhatóságot.
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IV
Egészítsd ki a táblázatot a füzetedben:
Eljárás:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kén

Szén

Jód

Oxigén

Nitrogén

Halmazállapot
Megjelenés
Szín
Keménység
Elektromos vezetőképesség
Vízben való oldhatóság

Nemfémek
– Nem vezetik az elektromos áramot és a hőt (ki– Lehetséges halmazállapotok:
vétel: grafit);
• gázok: nemesgázok, hélium, oxigén, nitrogén – Vízben oldhatatlanok (az oxigén és a klór rész• cseppfolyós- bróm
legesen oldódik);
• szilárd- jód, szén, kén, foszfor, szilicium
– A szilárd nemfémek törékenyek (kivétel: gyémánt).

Jegyezd meg
 A Periódusos Táblázat elemei, a kémiai jellegük szerint lehetnek fémek és nemfémek.
 A fémek szilárd anyagok (kivétel: Hg), fémes fényűek, jó elektromos- és hővezetők. Vízben oldha-

tatlanok. Ötvözeteket képeznek, melyek tulajdonságai jobbak, mint azoké a fémeké amelyekből
származnak (keménység, mechanikai ellenállás, korrózióval szembeni ellenálló képesség).
 A nemfémek mind a három halmazállapotban előfordulnak, vízben oldhatatlanok (kivétel: oxigén
és klór - kevéssé oldódók). Nem vezetik az elektromos áramot és a hőt. Az egyetlen nemfém amely
vezeti az elektromos áramot az a szén, grafit formában.

Alkalmazd a tanultakat!
1

A Periódusos Táblázatot felhasználva, húzd alá a következő sorozatban egy vonallal a fémeket és
két vonallal a nemfémeket: Cu, S, Al, Br, O, K, N, Fe, Ne, C, Au, Zn, P, Ag, Ar, H.
2 Alkalmazd a tanönyv végi 1. Mellékletben található diagrammokat és állapítsd meg:
a) A hő- és elektromos vezetőképesség növekvő sorrendjét a következő fémek esetében: Fe, Au,
Ag, Zn, Cu, Al.
b) Melyek a könnyű fémek?
c) Hasonlítsd össze a Periódusos Táblázat főcsoportjaiban és mellékcsoportjaiban található fémek
olvadáspontját. Melyik fém olvadáspontja a legmagasabb? Mire használjuk fel ezt a fémet?
d) Melyik a leghnehezebb fém? Mire használjuk fel?
3 Egy X elem rendszáma Z=15. Az elektronszerkezet alapján állapítsd meg az elem helyét a Periódusos Táblázatban. A Periódusos Táblázat segítségével azonosítsd az elemet!
4 Egy adott elem elektronkonfigurációja: 1(K) – 2e –; 2(L) – 8e –; 3(M) – 8e –; 4(N) – 2e –. Állapítsd meg
az elem helyét a Periódusos Táblázatban!
Kémia-tankönyv a VII. osztály számára
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5

Felhasználva a fenti információkat, és öszszefüggésbe hozva a tanult fogalmakkal,
állapítsd meg mindegyik elem esetében a
Z rendszámot, az A tömegszámot, az elektronszerkezetet, és a Periódusos Táblázatban
elfoglalt helyét.

Az X, Y, T, W elemek atomjairól tudjuk:
a) X-nek 3 protonja és 4 neutronja van;
b) Y 5 protonnal és 6 neutronnal rendelkezik;
c) T-ben van 9 proton és 10 neutron;
d) W rendelkezik 13 protonnal és 14 neutronnal.

Ismétlo vázlat
Z protonok (p+)
Atom

Atommag
(A–Z) Neutronok (n0)
Elektronburok (e–)
A

Kémiai elem

Z

Ze–

X
7 elektronhéjon oszlanak el, K,
L, M, N, O, P, Q

18 csoport

118 elem van a Periódusos Táblázatban rendszerezve

Nemfémek

7 periódus

A feltöltődő elektronhéj száma = a periódus száma

Pl.:

16

O
8
1
 (K) – 2e–
2(L) – 6e–
2. Periódus
16. Csoport

Fémek

• szilárdak a higany kivételével, mely cseppfolyós
• fémes fényük van
• jó hő- és elektromos
vezetők
• nyújthatóak és alakíthatóak
• más fémek olvadékában
oldódva ötvözeteket
képeznek
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• bármely halmazállapotban
előfordulnak
• hő- és elektromos szigetelők a grafit kivételével
• szilárd halmazállapotban
törékenyek
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Az utolsó héj elekt
ronjainak száma =
a csoport számának
egyesek értéke

IV
Önellenorzés
Munkaidő: 50 perc
Oldd meg a füzetedben az alábbi feladatokat. Eredményeidet hasonlítsd össze a tankönyv végén található megoldásokkal, hogy kiszámíthasd az elért pontszámodat.
Sok sikert !
FelElért
Pontadat
Feladat
pontszám
száma
szám
I
Egészítsd ki a megfelelő kifejezésekkel a mondatokat, hogy a kijelentés helyes legyen.
1,5 p
a) A Z rendszám megmutatja a kémiai elem ... a Periódusos Táblázatban.
b) A Periódusos Táblázatban az elemek fizikai és kémiai tulajdonságai periódikusan ...
a ... függvényében.
c) Az atom elektronburkában levő elektronhéjak száma egyenlő a ... számával, míg
a legkülső héjon levő elektronok száma egyenlő a ... számával.
d) A fémek a periódusos rendszer ... oldalán, míg a nemfémek a ... oldalán találhatóak.
e) A periódusos rendszert ... alkotják, melyeket periódusoknak nevezünk, illetve ...,
melyeket csoportoknak nevezünk.
II
Adottak az alábbi kijelentések. Jelöld I betüvel amelyik igaz, és H betűvel amelyik
1,5 p
hamis közülük.
a) A fémek jó elektromos- és hővezetők.
b) A nemfémek hő- és elektromos szigetelők.
c) A nemfémek ellenállnak a külső erőhatásoknak.
d) A fémek nyújthatóak és alakíthatóak.
e) A fémek oldódnak más fémek olvadékában, ötvözetet képezve.
III
Annak az elemnek a Z rendszáma melynek 7 elektronja van az M héjon egyenlő:
1p
a) 10;  b) 20;  c) 17;   d) 15.
IV
Írd fel az elektronszerkezetét annak az elemnek amelyik a 13.csoportban és a
1,5 p
3. periódusban van. Add meg az elem rendszámát és kémiai jellegét.
Számítsd ki a pozitív töltések számát az atommagban illetve az A tömegszámát, ha
14 neutront tartalmaz.
V
Egy X elem a 15 (VA) csoportban található, a 2. héja feltöltődésben van, és tömegszáma 14.
1,5 p
Határozd meg:
a) Z rendszámot;
b) az elektronok eloszlását a héjakon;
c) helyét a Periódusos Táblázatban;
d) az X elem kémiai jellegét.
VI
Egy elem tömegszámának és rendszámának aránya 2, és összegük A + Z = 48.
2p
Állapítsd meg:
a) az elem helyét a Periódusos Táblázatban;
b) az X elem kémiai jellegét.
Hivatalból jár
1p
1p
Összesen
10 p
Kémia-tankönyv a VII. osztály számára
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V
5.1. Ionok képzodése
Mit tudok?

Mit fogok megismerni?

 Az atom elektromos szempontból semleges részecske.
 A dublett és oktett elektronszerkezetek a legstabilabbak.

 Mik az ionok?
 Hogyan képződnek az ionok?

Csak a nemesgázok - a 18. csoportban található elemek, illetve a He - olyan elemek, amelyek a természetben szabad atomként léteznek, mivel az utolsó héjukon stabil elektronkonfigurációval rendelkeznek. A többi elem úgy képez stabil elektronszerkezetet, hogy ionokat vagy molekulákat hoz létre.
Elemezd az alábbi rajzokat és egészítsd ki a táblázatot.

Na (Z = 11)

Mg (Z = 12)

Kémiai elem
Na Mg
Elektronok száma
1.héj
2
2
2.héj
8
8
3.héj

Al (Z = 13)

Al

Ne

F

O

2
8

2

2

2

Ne (Z = 10)

F (Z = 9)

O (Z = 8)

Értelmezd a táblázatot: Melyik elem nemesgáz?
Milyen konfigurációja van a nemesgáznak a legkülső héján?
Hogyan tehet szert a többi atom arra a stabil
elektronszerkezetre, amellyel a nemesgáz rendelkezik?

Következtetés:
Egy atom, mely nem rendelkezik stabil elektronkonfigurációval, kialakíthatja azt:
a. 
Az utolsó elektronhéjon levő elektronok leadásával, ha azok száma négynél kisebb;
b. 
Az utolsó elektronhéjon levő elektronok mellé felvett elektronokkal, ha a legkülső elektronhéj
elektronjainak száma négynél több.
Egészítsd ki és értelmezd a
Protonok
Elektronok
Elektromos
Kémiai elem
táblázatot:
száma
száma
töltés
Figyeld meg az atomok
Mg
12
12
0 (semleges)
elektromos töltése közötti
a Mg az elektronok
2+
12
10
különbséget az elektronok
leadása után
felvétele/ leadása előtt és után!
O
8
8
Következtetés:
az O az elektronok
8
10
Azok az atomok, amelyek
felvétele után
elektronokat adnak le, pozitív
elektromos töltésekre tesznek szert, míg azok az atomok, amelyek elektronokat vesznek fel, negatív
töltésekkel töltődnek fel, a töltés számértéke pedig egyenlő a pozitív töltések száma és a negatív
töltések száma közötti különbséggel.
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V
Ionoknak nevezzük azokat a stabil elektronszerkezetű részecskéket, amelyek elektronok leadásával
vagy elektronok felvételével képződnek az atomokból.
A pozitív elektromos töltéssel rendelkező ionokat pozitív ionoknak vagy kationoknak nevezzük,
míg a negatív töltéssel rendelkező ionokat negatív ionoknak vagy anionoknak nevezzük.

Mg – 2e–

Mg 2+

O + 2e–

O

2–

A fématomok pozitív iont, míg a nemfématomok negatív iont képeznek.
A pozitív/negatív ion töltése számszerűleg megegyezik az atom által leadott/felvett elektronok számával.
Modellezd a Cl (Z = 13) és az Al (Z = 17) ionok képződését.
Al – 3e–
13 p+
13 e–

Al 3+ (kation)
13 p+
10 e–

Cl + 1 e–
17 p+
17 e–

Cl

(anion)
17 p+
18 e–
–

Következtetés:
A pozitív ionok (kationok) képződése
M – n e–
M n+
kation
M – fém és n – a leadott elektronok száma

A negatív ionok (anionok) képződése
E + n e–
E n–
anion
E – nemfém és n – a felvett elektronok száma

Jegyezd meg
 z ionok elektromos töltéssel rendelkező részecskék, amelyek az atomokból képződnek elektron
A
leadással vagy elektron felvétellel.
 A pozitív ionok fématomokból keletkeznek általában, az utolsó héj elektronjainak leadásával. A negatív ionok nemfématomokból keletkeznek általában, elektronfelvétellel.
 A protonok száma és az elektronok száma közötti különbség jelenti a kation/anion töltésének számszerű értékét.
 Izoelektronosnak nevezzük azokat az ionokat és atomokat, amelyek elektronszáma azonos.

Alkalmazd a tanultakat!
1

Milyen elektromos töltésű az E elem ionja? Ismert, hogy az E elem a Periódusos Táblázat 4. perió-

dusában és 2. csoportjában található. Indokold meg az adott választ.

2 A Na, K, F és S elemek atomjai közül melyek képeznek izoelektronos ionokat a 3. periódusban

található nemesgázzal?
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5.2. Ionos vegyületek
Mit tudok?

Mit fogok megismerni?

 A fémek pozitív ionokat (kationokat) tudnak

képezni, míg a nemfémek negatív ionokat
(anionokat) hoznak létre.
 Az ellentétes töltések (+ és –) vonzzák egymást.
 Az anyagok fizikai és kémiai tulajdonságaikban
különböznek.
 A halmazállapot, az oldhatóság és az elektromos vezetőképesség fizikai tulajdonságok.

 Mi alkotja az ionos vegyületeket.
 Hogyan képződnek az ionos vegyületek
 Melyek az ionos vegyületek legfontosabb

fizikai tulajdonságai, amelyek alapján
megkülönböztethetők a többi vegyülettől.
 Melyek azok a természetben megfigyelhető jelenségek, amelyek magyarázhatók
ezekkel a fizikai tulajdonságokkal.

5.2.1. Az ionos vegyületek képzodése
Románia, hagyományosan sókitermelő ország. A régi sóbányákat átalakították, turisztikai célponttá váltak, valamint légzőszervi betegségek gyógyítására használják.
Mit tartalmaz a konyhasó és hogyan keletkezett?

Sóbánya Tordán

Egyéni tevékenység
1. A konyhasó képződése
Vizsgáld meg a képen látható, Na és Cl atomok külső elektronszerkezetét.
Értelmezd!
Mi az elemek kémiai jellege?
Hogyan tesznek szert az atomok stabil
elektronszerkezetre?
Milyen részecskék képződnek?
A só képződése másképpen is modellezhető, alkalmazhatók a Lewis jelölések:

Na
fém

+

Cl
nemfém

Na+Cl– Nátrium-klorid
(konyhasó)

Következtetés:
A Na (fém) atom elektront ad át a klór Cl (nemfém) atomnak.
A képződött ionok, Na+ és Cl-, ellentétes töltéssel töltöttek,
vonzzák egymást és állandó vegyületet képeznek, aminek a tudományos neve nátrium-klorid, a gyakorlatban ismert elnevezései: só, kősó, asztali só, konyhasó.
A keletkezett vegyület elektromos szempontból semleges.
A negatív töltések száma egyenlő a pozitív töltések számával.
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Kíváncsiaknak
√ A sót a földalatti telepekből gépesített műveletekkel vagy oldatban (szivattyúzással) hozzák
a felszínre. Az oldatból a sót, nyitott vagy zárt párologtatókban
választják ki újrakristályosítással.
A tiszta só (nátrium-klorid) egy ionos vegyület, amit pozitív ionok és
negatív ionok alkotnak.

V
2. A magnézium- klorid képződése
Cl
Azonosítsad az alábbi ábrázolásban, a magnézium- klorid nevű ionos
Cl
vegyületben, a kationok és az anionok képződését.
Mg
Mg2+
Cl
A magnéziumkloridot jégtelenítő anyagként és (eltávolítja a képzőCl
dött jégréteget) csúszásgátló anyagként használják.
Magyarázd a vegyület elektromos semlegességét, a kationok és az anionok számaránya alapján.

–
–

Következtetés:
A Mg atom két elektront tesz szabaddá, amit két Cl atom fogad el. Egy Mg2+ és két Cl– ion keletkezik.
Ezért a pozitív töltések száma egyenlő a negatív töltések számával és a vegyület elektromosan semleges.
A magnézium- klorid képlete MgCl2. Ebben a jelölésben használjuk a vegyület elemeinek vegyjelét és
mellettük indexet, megmutatva a Mg2+ és Cl– ionok számarányát.
Figyelem: Ha az index 1, nem írjuk ki.
A pozitív ionok (kationok) és a negatív ionok (anionok) egy fématom és egy nemfématom között
lejátszódó elektronleadás és felvétel során képződnek.
A képződött ionok vonzzák egymást, mert ellentétes töltésűek és egy állandó vegyületet képeznek,
amit ionos vegyületnek nevezünk.
Az ionos vegyület elektromos szempontból semleges, mert a leadott elektronok száma egyenlő a
felvett elektronok számával; így a pozitív töltések száma egyenlő a negatív töltések számával.
Egyéni tevékenység
Azonosítsd az alábbi táblázatban az anionokat és a kationokat. Hasonlítsd össze az ionvegyületeket az
őket alkotó anionok és kationok szerint.
Cl–
S2–

K+
KCl
Kálium-klorid
K2S
Kálium-szulfid

Na+
NaCl
Nátrium-klorid
Na2S
Nátrium-szulfid

Mg2+
MgCl2
Magnézium-klorid
MgS
Magnézium-szulfid

Ca2+
CaCl2
Kalcium-klorid
CaS
Kalcium-szulfid

Következtetés:
Az alkálifémek és az alkáliföldfémek ionvegyületeket képeznek a halogénekkel (17. csoport), a kénnel
és az oxigénnel (16.csoport).
Az ionos vegyületekben egyes kationok jelenléte lángfestéssel kimutatható, amit a következő táblázat
képein megfigyelhetsz:
Kation

Na+

K+

Ca2+

Ba2+

Cu2+

Sötétsárga

Lila

Világospiros

Zöldessárga

Sötétzöld

A láng színe
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Egyéni tevékenység
Kövesd a tanár bemutató kisérletét amelyben az 1-től 5-ig számozott minták ionvegyületeit azonosítja.
Minden minta a következő vegyületek egyikét tartalmazza: rézklorid (CuCl2), nátrium-klorid (NaCl),
kálium-klorid (KCl), kalcium-klorid (CaCl2), bárium-klorid (BaCl2).
A munka menete: rendre, a gázégő lángjába tartják az öt minta anyagát, amit az előzetesen megtisztított grafit ceruzabetétekre vittek fel. (A kísérletet a tanár végzi.)
Jegyezd le minden esetben a láng színét a következő beosztású táblázatba:
A minta száma

A láng színe

Az azonosított kation

A mintában lévő ionvegyület

Vizsgáld meg azt a fenti táblázatot, amely a kationok által megfestett lángok színét tartalmazza és
azonosítsd a minták vegyületét.
Következtetés:
A kationok által megfestett láng színe egyes ionvegyületek azonosítására használható.

Jegyezd meg
 Az ionvegyületek különböző kémiai természetű elemekből (fémek és nemfémek) keletkeznek

elektronleadás-felvétel során.
 Az ionos vegyületek állandók, mert a fématomokból keletkező pozitív ionok és a nemfématomokból keletkező negatív ionok vonzzák egymást, mivel ellentétes elektromos töltésűek.
 A pozitív töltések száma egyenlő a negatív töltések számával, ami az ionvegyület elektromos semlegességét magyarázza.
Portfólió:
2-4 fős tanulócsoportokban dolgozzatok ki egy választott témát az alábbiakban javasoltak közül:
1. Románia sóbányái (helyük bejelölése a térképen és leírásuk)
2.	Sótípusok (aszerint, hogy: hol hozzák a felszínre, földrajzi terület és a finomítás mértéke)
A munkákat mutassátok be az osztály előtt PowerPoint változatban is.

Alkalmazd a tanultakat!
1

Egészítsd ki a füzetedben a kipontozott részeket úgy, hogy tudományos szempontból helyes ki-

jelentéseket nyerj.
 Az ionvegyületeket ... alkotják.
 Egy ionos vegyületben a pozitív töltések száma

...

a negatív töltések számával.

 Egy ionvegyületben a kationok számának és az anionok számának az aránya a ... -tól
függ.
2 Tanulmányozd a Periódusos Táblázatot és modellezd azoknak az ionvegyületeknek a képződését, amelyek:
a) kalcium és fluor;
b) nátrium és kén; c) kálium és oxigén között jönnek létre.
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5.2.2. Az ionos vegyületek fizikai tulajdonságai
Az egyik legszebb román mese, Só az ételben, szerzője a szeretetet különböző anyagokhoz hasonlítja:
méz, cukor és só.
Mennyire fontosak az anyagok tulajdonságai? A só a legismertebb ionos vegyület. Milyen tulajdonságai vannak az ionvegyületeknek?
Csoporttevékenység
Vizsgáljátok meg az 1-től 4-ig számozott minták ionvegyületeit és határozzátok meg a látható fizikai
tulajdonságaik közötti hasonlóságokat és különbségeket. A mintákban található ionvegyületek: báriumklorid (BaCl2), nátrium-klorid (NaCl), kalcium-klorid (CaCl2), magnézium-klorid (MgCl2).
Jegyezzétek le a tulajdonságokat a mellékelt modell szerint a füzetben
A minta
Fizikai tulajegy táblázatba.
1 számú minta

2 számú minta

3 számú minta

4 számú minta

száma

donságok

Következtetés: A minták szilárd anyagot tartalmaznak, ami kristályokból áll.

Szótár
Az ionvegyületek kristályos
formában szilárd halmazállapotúak.

 
Kristály = poliéder (oldalai, élei és sarkai vannak) formájú

szilárd test.
 
Elektromos vezetőképesség = egy test azon tulajdonsága, hogy vezeti az elektromos áramot.

Kísérlet
Ellenőrizzétek a gyakorlatban a fenti minták ionvegyületeinek oldhatóságát vízben és jegyezzétek le a megfigyeléseket a
fizikai tulajdonságok táblázatába.
A munka menete: Minden anyagból tegyetek egy keveset egyegy Berzelius pohárba. Adjatok hozzá vizet és keverjétek össze.
Hozzátok összefüggésbe a kísérletben tapasztaltakat a mellékelt képpel, hogy megérthessétek a jelenséget.
Következtetés: Az 1–4 minták vegyületei vízben oldódnak. A
kristályokban levő ionok egyenletesen oszlanak el a víz teljes töA nátrium-klorid oldódása vízben
megében és vizes oldatot alkotnak.
Tanulmányozd az 1-es számú Mellékletet és figyeld meg, hogy
léteznek vízben nehezen oldódó anyagok. Ezek közé tartozik a kalcium-karbonát, ami a természetben
hegyvidéken, mészkő (szennyezett anyag) formájában fordul elő.
Az ionos vegyületek vízben oldódnak (tulajdonságuk az, hogy feloldódnak a vízben).
Kémia-tankönyv a VII. osztály számára
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Ellenőrizzétek az ionos vegyületek elektromos vezetőképességét.
Azonosítsátok az elektromos áramkör részeit: elektromos áramforrás, elektromos huzalok, kapcsoló,
égő, rézből készült hengerek (elektródok).
A munka menete: Kössétek be rendre az áramkörbe, a szilárd nátrium-kloridot és az előző tevékenység során nyert oldatokat.

Áramkör

Szilárd nátrium-klorid

Egy ionos vegyület oldata

Értelmezzétek: Miért gyullad fel/ nem gyullad fel az égő, amikor zárjátok az áramkört? Hasonlítsd
össze az égő fényét.
Az ionos vegyületek vezetik az elektKövetkeztetés: Az ionos vegyületek oldatai vezetik az elektromos áramot oldatban és olvadt álromos áramot, mert a kristályok vízben történő oldásakor az
lapotban. Szilárd állapotban az ionos
ionok (az elektromos töltéshordozók) mozgékonyakká válnak.
Hasonlóképpen, a kristályok megolvadásával, az ionok
vegyületek nem vezetik az elektromos
mozgékonyak lesznek. Arra következtetünk, hogy olvadt áláramot.
lapotban, az ionos vegyületek vezetik az elektromos áramot.
.
Kíváncsiaknak

Jegyezd meg

Az ionos vegyületek:
 szilárd, kristályos anyagok;
 vízben oldódnak (nagy többségük) ;
olvadt állapotban és oldatban vezetik az elektromos áramot;
 szilárd állapotban nem vezetik az elektromos áramot.

√ Azokat az anyagokat, amelyek vezetik az elektromos áramot olvadt
állapotban vagy oldatban, elektrolitoknak nevezzük. Azoknak a folyamatoknak az összeségét, amelyek
az elektromos áram elektroliton
történő áthaladásakor játszódnak
le, elektrolízisnek nevezzük.

Alkalmazd a tanultakat!
1

A laboratóriumi munkaasztalon két ismeretlen anyagminta található, az egyik közülük ionos ve-

KÉMIAI ÖSSZETÉTEL

gyület. Azonosítsátok a fizikai tulajdonságok ellenőrzésével, hogy a két anyag közül melyik az
ionos vegyület. Végezzétek el a szükséges kísérleteket, jegyezzétek le
a megfigyeléseket és a következtetéseket egy előre eltervezett táblázatba. Mutassátok be az eredményeket osztálytársaitoknak.
Következtetések: Az ionos vegyületeket azonosítani lehet a fizikai tulajdonságaik alapján. A tulajdonságok ellenőrzésével eldönthetjük, hogy
egy vegyület ionos-e.
2 Olvasd le egy ásványvizes üveg címkéjét és azonosítsad az illető oldatSzáraz anyag 180 °C
ban található ionokat. Az ásványvíz vezeti az elektromos áramot?
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5.3. Molekulák
Mit tudok?
 Azok az atomok, amelyek elektronszerkezetében az

utolsó héj nem stabil, hajlamosak arra, hogy stabil
elektronszerkezetűvé váljanak.
 Az atom elektromos szempontból egy semleges részecske.
 Az anyagok tulajdonságait keletkezésük módja határozza meg.
 Az ionos vegyületeket ellentétes töltésű ionok alkotják.
 A molekulákat azonos vagy különböző atomok, elektronok közössé tételével hozzák létre.

Mit fogok megismerni?
 Mi a molekula.
 Hogyan képződnek a molekulák.
 Mit jelent és hogyan számolható

ki a molekulatömeg.
 Egyes molekuláris vegyületek milyen fizikai tulajdonságokkal rendelkeznek.
 Ezen tulajdonságok alapján mely
jelenségek válnak érthetővé.

5.3.1. Molekulák képzodése
Megtudtad, hogy azok a vegyületek, amelyeket különböző kémiai természetű elemek alkotnak, elektronok leadása-felvétele útján keletkeztek.
Tudod, hogy léteznek olyan vegyületek, amelyeket csak nemfémek alkotnak, mint a víz és a széndioxid.
Hogyan keletkeznek ezek a vegyületek?
Egyéni tevékenység
Tanulmányozd a Periódusos Táblázatot és határozd meg a hidrogén és az oxigén
elemek kémiai természetét valamint az utolsó héjon található elektronok számát.
Vizsgáld meg a mellékelt ábrát és találd meg azt a módot, ahogyan a H és az O
atomok stabil elektronszerkezetet alakítanak ki az utolsó héjon.
H
O
Következtetés: Mindhárom nemfém atom stabil dublett (H), illetve oktett (O)
H
elektronszerkezetet alakít ki az utolsó héjon úgy, hogy elektronokat tesznek közössé.
Az O atom és a két H atom között létezik két elektronpár, amely egyenlő mértékben tartozik mind a két
atomhoz amelytől számazik (O és H). A keletkezett részecske állandó, elektromos szempontból semleges,
mivel minden atom semleges. A víz egy molekuláris vegyület és a kémiai képlete H2O.
Azt a részecskét, amely két vagy több atomból áll és elektronok közössé tételével jön létre,
molekulának nevezzük. A molekula stabil és elektromos szempontból semleges.

Szótár
 
Kémiai képlet = a molekulát jelöli, az elemek vegyjelei és indexek segítségével, megmutatva

minden elemből az atomok számát. Amennyiben az index 1, nem írjuk ki.

 
Lewis szerkezet = a molekula képződését jelképezi, a molekulát alkotó atomok vegyjele és az

utolsó héj elektronjait jelentő pontok segítségével.
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Ismerd meg a mellékelt képekről, hogyan lehet
modellezni egy molekula képződését golyók segítségével (a gyakorlatban) vagy Lewis szerkezetekkel (írásban).
Ismerj fel az alábbi modelleken más, a molekuláris vegyületekre adott példákat.

Cl

Cl

Klór

H

N

H

H
Ammónia

H

Elektron

H

H:H
H-H

H

Hidrogén molekula
Modellezd a gyakorlatban a golyókból álló készlet segítségével ezeknek a molekuláknak a képződését és jegyezd le a kémiai képletüket.
Tanulmányozd a mellékelt ábrákon látható molekulák modelljeit.
Hasonlítsad össze a molekulákat és osztályozd:
a) az őket felépítő elemek száma szerint;
b) az atomok száma szerint.
Következtetés:
azonos atomokból
képződött molekulák

különböző atomokból képződött
molekulák

kétatomosak
Cl2, H2

Cl

Hidrogén-klorid
Metán

A hidrogén
molekula H2

 Modellezd a CH4 molekula képződését.

Emlékezz vissza az előző leckékben tanultakra az atomok méretéről és tömegéről.
Következtetés: Mivel a molekula atomokból van felépítve, megállapítható,
hogy a mérete és a tömege nagyon kicsi. A valós tömege helyett egy viszonylagos (relatív) értéket használnak, molekulatömegnek nevezik, ami a molekula
valós tömegének az atomtömegegységhez történő arányításából származik.

kétatomosak
HCl
többatomosak
H2O, NH3

1 mL vízben 334 · 1020
molekula található

A molekulatömeg, jele a M, az a viszonylagos (relatív) érték, ami megmutatja, hogy a molekula valós
tömege hányszor nagyobb, mint az atomtömegegység (a.t.e.).
Számold ki a víz molekulatömegét, MH2O , ismerve a molekulában az O atomok és a H atomok számát
és a relatív atomtömegeket, Ar. Használd a 2 számú Mellékletet.
Következtetés: MH2O = 2ArH + ArO = 2 · 1 + 16 = 18.
Egy molekula molekulatömegét úgy számoljuk ki, hogy összesítjük a molekula minden atomjának a
relatív atomtömegét.
MXaYb = aArX + bArY, ahol X és Y a molekulában található kémiai elemek, a és b indexek amelyek megmutatják azt, hogy mindegyik elemből hány atom van, míg ArX és ArY az X és Y elemek relatív atomtömege.
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Jegyezd meg
 A molekulák stabil részecskék, melyek két vagy több atomból elektronok közössétételével képződnek.
 Csak az utolsó héj elektronjai válhatnak közössé.
 A molekulában minden atom külső héja stabil elektronszerkezetű.
 A molekulák elektromos szempontból semlegesek.
 A molekulákból álló anyagok lehetnek egyszerűek (ugyanannak az elemnek az atomjaiból képződött molekulák) vagy összetettek (különböző atomokból keletkezett molekulák).
 A molekula méretei és tömege nagyon kicsi.
 A molekulatömeg egy relatív érték és úgy számoljuk ki, hogy összesítjük a molekula minden atomjának
az atomtömegét.

Alkalmazd a tanultakat!
1

Figyeld meg a mellékelt képet, különböző molekulák modelljeit láthatod.

a) Ezek milyen típusú anyagokat jelölnek?
b) Azonosítsad a víz molekuláját és modellezd a kialakulását írásban
Lewis szerkezetek segítségével, az alkotóelemek vegyjelét használva.
c) Hány atomból áll négy vízmolekula? Hát két oxigénmolekula?
d) Hány hidrogénmolekulában található nyolc H atom?
2 Számold ki a kén-dioxid (SO2) molekulatömegét. Ezt az anyagot a kén égetésével állítják elő és a
kénsav (molekuláris vegyület) előállítására használják.

5.3.2. Néhány molekulákból felépülo vegyület fizikai tulajdonságai
A molekulák, az ionoktól eltérően, elektromos szempontból semleges részecskék. Várható lenne,
hogy a molekulákból felépülő anyagok és az ionos vegyületek tulajdonságai különbözzenek egymástól.
Milyen tulajdonságokkal rendelkezik néhány ismert, molekulákból felépülő anyag?
Halmazállapotuk szerint, a molekulákból felépülő anyagok lehetnek:
Gáznemű anyagok
•
•
•
•
•
•

ammónia
hidrogén-klorid
szén-monoxid
szén-dioxid
kén-dioxid
metán

Folyékony anyagok
•
•
•
•

víz
kénsav
oxigénes víz
etil-alkohol

A cukor és a citromsav molekulákból
felépülő szerves
anyagok. A széndioxid
(CO2) molekulákból
felépülő szervetlen
anyag.

Szilárd anyagok
• cukor
• citromsav
• naftalin

NH3
oldat

Molekulákból felépülő vegyületek oldatai, melyeket
laboratóriumban használnak
Kémia-tankönyv a VII. osztály számára
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V
A vízben való oldódás szerint, a molekulákból felépülő
anyagok lehetnek:
Oldódó
anyagok
• cukor
• citromsav
• hidrogén-klorid (sósav)
• kénsav
• ammónia

Kismértékben
oldódó anyagok
• szén-monoxid
(CO)
• szén-dioxid
(CO2)

Oldhatatlan
anyagok
• műanyagok
• szénhidrogének

A vízben oldhatatlanok oldódnak szerves oldószerekben
(kloroform, széntetraklorid, aceton, benzin, stb.).

Szótár
 Szénhidrogének = a szén és a hidro-

gén kételemű (binér) szerves vegyületei.
A benzin szénhidrogéneket tartalmaz.
 Műanyagok = újrafeldolgozható
mesterséges anyagok, amelyek
nagyon nagyszámú atomból felépülő
molekulákat (makromolekulák) tartalmaznak.

Csoportos tevékenység
Készítsétek elő a következő mintákat: cukoroldat, nátrium-klorid oldat, citrom vagy narancs.
Ellenőrizzétek a minták elektromos vezetőképességét.
Következtetés: a cukoroldat nem vezeti az
elektromos áramot.
A narancsban levő oldat tartalmaz vizet, citromsavat, anionokat, kationokat (K+, Ca2+, Mg2+)
stb. Ez az oldat gyengébben vezeti az elektromos áramot, mint a nátriumkloridoldat.
Következtetés: A három minta elektromos
vezetőképessége különböző.
Sóoldat

Cukoroldat

Narancs

Cukoroldat

NaCl-oldat

• nem vezeti az elektromos áramot

• vezeti az elektromos áramot

Jegyezd meg
 A molekulákból felépülő anyagok mind a há-

rom halmazállapotban előfordulnak.
 A metán gáz, a víz folyadék és a cukor szilárd.
 A vízben történő oldódás változó. A cukor oldódik, a szén-dioxid kismértékben oldódik és
a szénhidrogének oldhatatlanok.
 A molekulákból felépülő vízben oldhatatlan
vegyületek oldódnak szerves oldószerekben.

 A nátriumkloridoldattól (konyhasó) eltérően, a

cukoroldat nem vezeti az elektromos áramot.
 A víz, a bolygónkon legelterjedtebb molekulákból felépülő vegyület, a leggyakrabban
használt oldószer. Feloldja az ionos vegyületeket, de sok, különböző halmazállapotú molekulákból felépülő szerves vagy szervetlen
vegyületet is.

Projekttéma: A környezetszennyezés következményei
Dokumentálódjatok: a lakókörnyezetetekben előforduló környezetszennyező tényezőkről. Vizsgáljátok
meg egy gyakorlati tevékenység alkalmával a környezetszennyezés következményeit.
Javaslatok: kövessétek nyomon a növények fejlődését a lakókörnyezetetekben található különböző vízmintákat használva, tóból származó víz, folyó vize, forrásvíz, kútvíz stb. vagy kövessétek nyomon a növények (például
hagyma) fejlődését feleslegben alkalmazott műtrágya esetében.
Jegyezzétek fel a megfigyeléseiteket, értelmezzétek azokat és vonjátok le a következtetéseket.
Mutassátok be osztálytársaitoknak a projektet.
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5.4. A vegyérték
Mit tudok?

Mit fogok megismerni?

 Az atomok hajlamosak a stabil elektronszerkezet kiala-

 Mi a vegyérték.
 Hogyan határozhatjuk meg egy

kítására.
 A főcsoportokban található elemek külső héjukon, a csoport számával egyenlő számú elektront tartalmaznak.

elem vegyértékét a Periódusos
Táblázatot használva.

Az előző leckékből megtudhattad, hogy az elemek atomjai stabillá válnak ionos vagy molekulákból
felépülő vegyületek képződése során. A vegyületek keletkezése olyan folyamatok során történik, melyekben az atomok utolsó héján található elektronok vesznek részt..
A vegyérték az atom tulajdonsága és azt jelenti, hogy képes más atomokkal vegyületeket létrehozni.
Egy elem vegyértékét azoknak az elektronoknak a száma határozza meg, amelyekkel az elem atomja
a vegyület képzésében vesz részt. Ezért, egy elem lehet egy vegyértékű (vegyértéke I), két vegyértékű
(vegyértéke II), és három vegyértékű (vegyértéke III) stb.
A nemesgázok nulla vegyértékűek, mert atomjaik utolsó héja stabil elektronszerkezetű.

Kísérlet
Szükséges anyagok: borszeszégő, gyufa,
fém fogó, védőszemüveg.
A munka menete: a tanár a borszeszégő
lángjába tart (fém fogó segítségével) egy vékony
Mg-szalagot, ami a láng hatására meggyúl.
Figyeld meg a magnézium tulajdonságait.
Kövesd távolról a magnézium égését.
Milyen jelenség játszódik le és mi keletkezik az égés során?
Következtetés: A magnézium szilárd
anyag, ezüstös színű, fémes fényű és vakító
lánggal ég.
Egy kémiai jelenség történt, amelynek alkalmával egy, a magnéziumétól eltérő tulajdonságú anyag keletkezett. Ez szilárd és fehér.
A keletkezett vegyület neve magné
ziumoxid.
H

N

H

H
Ammónia

NH3
NIII
HI

Használd a Periódusos Táblázatot, hogy meghatározd a Mg és az O elemek kémiai természetét.
Azonosítsad a magnézium égése során keletkezett anyagfajtát.
Hasonlítsad össze a magnézium-oxid és az ammónia képződését.
Tudd meg a két vegyület elemeinek vegyértékét.
Mg

+O

Mg2+ O2–

Magnézium-oxid
MgO
MgII
OII

Egy ionos vagy molekulákból felépülő vegyületben az egyik alkotó
elem vegyértéke egyenlő az elem atomja által leadott, felvett vagy közössé tett elektronok számával.
Vegyéréték

A vegyérték, az utolsó héjon található elektronok számától függ.
Kémia-tankönyv a VII. osztály számára
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Az elemek vegyértéke határozza meg a kémiai képleteket,
a vegyületek kialakulását és tulajdonságaikat.
Következésképpen, fontos, hogy a lehető legegyszerűbben megtudjuk a kémiai elemek vegyértékét, mert így
felírható lesz egy vegyület kémiai képlete anélkül, hogy bemutatnánk a vegyület képződését.
Tudható, hogy a főcsoportokban található elemek utolsó
Cu2O
CuO
héján annyi elektron van, mint a csoport számában az egységek számértéke. Egy kémiai elem vegyértékét az utolsó hé- A réz oxidjait az üveg- és kerámiagyártásjon található elektronok száma határozza meg.
ban, a műanyagiparban alkalmazott szíMegállapítható, hogy a Periódusos Táblázatot használva, a nezőanyagok előállítására használják.
főcsoportokban található elemek vegyértéke megismerhető.
Értelmezd az alábbi táblázatot és tud meg, hogyan használhatod a Periódusos Táblázatot arra, hogy
egy főcsoportban található kémiai elem vegyértékét megismerd.
Csoport
1/ I A
2/ II A
13/ III A

az utolsó Vegyérték H-nel Vegyérték
héj e–
és más elemek- O-nel szemszáma
kel szemben
ben
1
I
I
2
II
II
3

III

III

14/ IV A

4

IV

IV, II

15/ V A

5

III

V, III

16/VI A

6

II

VI, IV, II

17/ VII A

7

I

VII ,V, III, I

Példák

Általánosítás

Na egy vegyértékű
Mg két vegyértékű

Az első három főcsoportban (1, 2, és 13) található
elemek vegyértéke egyenlő
a csoport számában az egységek számértékével.

Al három vegyértékű
CIV
Az egyetlen vegyület,
amelyben a C vegyértéke kettő, az a CO
NIII
A vegyérték változik,
az oxigént tartalmazó
vegyületekben
SII
A vegyérték változik,
az oxigént tartalmazó
vegyületekben
ClI
A vegyérték változik,
az oxigént tartalmazó
vegyületekben

A 14, 15, 16, és 17. csoportokban található elemek
vegyértéke a hidrogénnel
és a fémekkel alkotott
vegyületekben, 8 és a
csoport számában az
egységek számértékének
különbségével egyenlő.
Az oxigént tartalmazó
vegyületekben egy elem
több vegyértékkel is rendelkezhet. A legnagyobb
vegyérték a csoport
számában az egységek
számértékével egyenlő.

Következtetés: Megtudhatod egy főcsoportban található elem vegyértékét/vegyértékeit, ha ismered a csoport számát. Ismertek kivételek is. Például: F (17. csoport) állandóan egy vegyértékű.
A mellékcsoportok elemeinek vegyértékét nem tudhatod meg a csoportok számából. Ezeknek az elemeknek
az utolsó héján található elektronok száma nem mindig egyenlő a csoport számában az egységek számértékével.
Például: a Fe lehet két vegyértékű vagy három vegyértékű, a Cu lehet egy vegyértékű vagy két vegyértékű,
a Zn két vegyértékű, az Ag egy vegyértékű.
Használd a Periódusos Táblázatot és hasonlítsad össze ezeknek az elemeknek a vegyértékét a csoport
számában az egységek számértékével.
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Jegyezd meg
 A főcsoportban található elem vegyértéke nem lehet nagyobb, mint a csoport számában az egy-

ségek számértéke.
 Az 1 és 2. csoportban található fémek vegyértéke egyenlő a csoport számával.
 A nemfémek vegyértékét megkapjuk, ha 8-ból kivonjuk a csoport számában levő egységek
számértékét. Kivételt képeznek az oxigént tartalmazó vegyületek.
 A mellékcsoportokban található fémek több vegyértékkel rendelkeznek.
 Az oxigén állandóan két vegyértékű.
 A hidrogén állandóan egy vegyértékű.

Alkalmazd a tanultakat!
1

Minden tanuló kap két olyan kártyát, mint amely mellékelve látható.

Kérd meg a társadat, hogy a Periódusos Táblázatot használva töltse
ki a kipontozott részeket egy-egy kártyán, két általad kiválasztott
főcsoportbeli elemre, amelyek közül egyik fém, a másik pedig nemfém. Ellenőrizzétek együtt a kitöltések helyességét.
2 Egészítsed ki a kijelentéseket:
a) A vegyérték a ... tulajdonsága.
b) Egy elem vegyértéke megtudható ... .
c) A szén vegyértéke ..., kivéve egy oxigénnel alkotott vegyületet,
amelyben két vegyértékű.
d) A halogének vegyértéke ... hidrogénnel alkotott vegyületekben.
3 A mellékelt képen, a kockákra írt elemek nem tartják tiszteletben a
Periódusos Táblázatot.
Találd meg a foszfor, kalcium, réz, cink és vas elemek helyét a Periódusos Táblázatban. Mennyi a vegyértéke a foszfor és kalcium elemeknek az oxigént tartalmazó vegyületekben?

IONOK

elektronok
leadása-felvétele

Pozitív ionok (kationok)
Negatív ionok (anionok)

Ionos vegyületek

ATOMOK

elektronok
közössé tétele

Azonos atomokból képződtek (H2, O2, N2, Cl2)

Az elem neve ...
Vegyjele ...
... p+
... e–
Ar = ...
... periódus
... csoport
Vegyérték ...

MOLEKULÁK

Molekulákból felépülő vegyületek
Különböző atomokból
képződtek
(HCl, NH3, cukor, H2O, CH4)
Kémia-tankönyv a VII. osztály számára
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V
Önértékelo feladatlap
A munkaidő 50 perc.
Oldd meg a füzetedben a következő feladatokat. Ahhoz, hogy kiszámolhasd az elért pontjaidat, miután megoldottad a feladatokat, ellenőrizd az eredményeket, összehasonlítva őket a tankönyv végén találhatókkal.
Sok sikert!
Feladat
száma

I

II

III

Pontszám

Feladat

E gészítsd ki a pontozott részeket úgy, hogy a kijelentések igazak legyenek:
a) A molekulák elektromos szempontból ... .
b) Az ionok utolsó héjukon ... rendelkeznek.
c) Az ionos vegyületek ... vezeti az elektromos áramot.
d) A 3. periódus 2. csoportjában található elem vegyértéke ... .
Társítsd az A oszlopban felsorolt kémiai részecskéket a B oszlopban található
jelölésekkel.
        A                B
     1. atom
a) Ca2+
     2. molekula
b) Cl2
     3. kation
c) HCl
     4. anion
d) Na+
                       e) Cl–
                      f) Al
Modellezd képződésüket, használd a Lewis szerkezeteket:
a) NH3 molekula;
b) a magnézium-oxid ionjai (MgO);
Adottak: ZN = 7, ZH = 1, ZO = 8 és a ZMg = 12.

1p

1,5 p

2p

IV

A konyhasó (nátrium-klorid) és a cukor az élelmiszeriparban leggyakrabban
használt anyagok közé tartozik. A tanult fizikai tulajdonságok alapján, mutass
rá a hasonlóságokra és a különbségekre a két anyag esetében.

V

Számold ki a kénsav molekulatömegét tudva, hogy a molekuláját két H atom,
egy S atom és négy O atom alkotja.
A metán (CH4) égésekor két, molekulákból felépülő vegyület keletkezik: a széndioxid (CO2) és a víz (H2O).
Írj egy fél oldalas dolgozatot, amelyben összehasonlítod a két vegyületet, a
következő szempontok szerint: a molekulák összetétele, előfordulásuk a természetben, fizikai tulajdonságok, szerepük a Földön az élet fenntartásában.

1p

Hivatalból jár

1p
10 p

VI

Összesen

90

V. Fejezet – Ionok és molekulák

Elért
pontszám

1,5 p

2p

1p

VI
6.1. A kémiai képlet megállapítása a vegyérték alapján
Mit tudok?

Mit fogok megismerni?

 
A vegyjel egy betűcsoport vagy egy betű, amivel egy kémiai

elemet jelölünk.
 
A Periódusos Táblázat segítségével meghatározni egy elem
vegyértékét.

 Hogyan állapíthatom meg

egy vegyület kémiai képletét.

Kémiai anyagokkal találkozunk nap, mint nap: az élelmiszerek, a tisztálkodási szerek, a konyhai mosogató kagyló alatt található anyagok melyeket tisztításra használunk, a festésre, a mázolásra alkalmazott
anyagok stb. Ezeket a termékeket egy vagy több anyag alkotja.
Egy tiszta anyag állandó tulajdonságokkal rendelkezik, ezeket az állandó összetétel határozza meg.
Ezért minden tiszta anyagnak van egy kémiai képlete, ami megmutatja az illető anyag összetételét.
Vizsgáljátok meg az alábbi képeket, és vegyétek észre az összefüggést az egyes ismert anyagok és
kémiai képletük között.

Műtrágya (NH4NO3)

Metángáz (CH4)

Konyhasó (NaCl)

A konyhasó, egy ionos vegyület, jelölése NaCl, amíg a metángáz, egy molekulákból felépülő vegyület,
jelölése CH4. A folyékony szappan nátrium-szulfátot Na2SO4 és más összetevőket is tartalmaz. Egy műtrágya, amit a mezőgazdaság használ, az ammónium-nitrát: NH4NO3.
A kémiai képlet egy anyag rövidített jelölését jelenti, amihez vegyjeleket és indexeket használunk.
A kémiai képletnek kettős jelentése van:
• Minőségi – 
megmutatja az alkotó atomok fajtáját.
• Mennyiségi –  mikroszkopikus szinten:
egy vízmolekula (H2O)
amit 2 H atom és egy O
atom alkot, egy atom
(Ne) vagy egy ionpárnyi
(Na+ Cl–) anyag;
			
– makroszkopikus szinten:
egy mol anyag.

1.	Egy egyszerű anyag kémiai képlete ugyanolyan
atomokat tartalmaz
Fémek: K, Na, Al, Fe, Cu, Ag, Zn stb.
Nemfémek: a. egyatomosak: C, Si, S, He, Ne, Ar, Xe, Rn, Kr.
b. kétatomos molekulák: H2, O2, N2, Cl2,
Br2, F2, I2.
			
c. sokatomos molekulák: O3, P4.
A kémiai képlet jelentése:
2Cl2		
2 klórmolekula
			
		  	
			
2 · 2 = 4 klóratom.

2 = szorzó
együttható
2 = index

Kémia-tankönyv a VII. osztály számára
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VI
Alkalmazd a tanultakat!
  Írj 7 foszformolekulát.
  Hány atom található 5 molekula oxigénben?

 Mit jelentenek a következő jelölések: 2O3, 3O2,

5He, 3Br2, 7Cu?

2. Egy olyan összetett anyag kémiai képlete, ami különböző elemek atomjait tartalmazza
a) Kételemes (binér) vegyületek két különböző elemből épülnek fel. A vegyület összetételében szereplő mindegyik elem vegyértéke a kémiai képletben a másik elem indexe lesz.
Példák:
A kémiai képlet meghatározásának lépései:
1. Felírjuk az alkotóelemek vegyjelét
AlIII OII
Al2O3 (alumínium-oxid)
(mindig a fémet írjuk előre)
2. Mindegyik elem vegyjelének jobb felső sarkába,
CIV		 OII
C21 O42
CO2 (szén-dioxid)
római számmal felírjuk az elem vegyértékét.
3. Felírjuk az indexeket arab számokkal úgy, hogy
CaII ClI
CaCl2 (kalcium-klorid)
az egyik elem vegyértéke a másik elem indexe
legyen. Amennyiben az index 1, nem írjuk ki.
   
vagy, ha arab számokkal Al O
4. Abban az esetben, ha az indexeknek van közös
Al2O3
jelölik a vegyértéket:
3   2
osztója, egyszerűsítünk a közös osztóval és az
eredményt írjuk le.
Határozd meg a kémiai képletét azoknak a vegyületeknek, amelyekben található:
a) Foszfor(III) és Hidrogén  b) Alumínium és Kén  c) Kálium és Oxigén  d) Magnézium és Oxigén
b) 
Háromelemes vegyületek, három különböző elemből épülnek fel. Ezek fémionokból és többatomos ionokból épülnek fel. A kémiai képlet meghatározására ugyanazt a szabályt (algoritmust)
alkalmazzuk. A többatomos ion vegyértéke = a töltések száma.
Többatomos ionok
Az összetétel és elektromos töltés Vegyérték Megnevezés
(NO3)–
I
Nitrát
–
(OH)
I
Hidroxid
2–
(CO3)
II
Karbonát
2–
(SO3)
II
Szulfit
(SO4)2–
II
Szulfát
(PO4)3–
III
Foszfát

A kémiai képlet jelentése:
5 Al2(SO4)3 5 · 2 = 10 Al3+ ion
			
5 · 3 = 15 S atom
			
5 · 4 · 3 = 60 O atom
  M
 i a jelentése a következő kémiai

képleteknek?
2Ca(NO3)2, MgCO3, 3Zn(OH)2,
4AgNO3
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AlIII  (SO4)II

Al2(SO4)3 – Al szulfát

CaII  (NO3)I

Ca(NO3)2 – Ca nitrát

MgII  (CO3)II

MgCO3 – Mg karbonát

AgI  (NO3)I

AgNO3 – Ag nitrát

ZnII  (OH)I

Zn(OH)2 – Zn hidroxid

Jegyezd meg
 A kémiai képlet egy anyag rövidített jelölése vegyjelek és indexek segítségével.
 Az index az a szám, ami az atomok számát jelöli. A vegyjel jobb
alsó sarkába írjuk.
 A szorzó együtthatót a kémiai képlet elé írjuk és értelmezhető
mikroszkopikus szinten vagy makroszkopikus szinten.

VI
6.2. Összetett anyagok, vegyületek
Mit tudok?

Mit fogok megismerni?

 A vegyi anyagok az anyag állandó összeté-

telű, homogén részei.
 A szabály (algoritmus) segítségével meg tudom határozni egy vegyi anyag képletét.
 A vegyi képlet jelentését.

 Hogyan lehet a vegyi anyagokat osztá-

lyozni az összetételük szerint.
 Hogyan nevezzük el az oxidokat, sava-

kat, bázisokat, sókat.
 Hogyan ismerhetek fel egy anyagot a kémiai képlete alapján.

6.2.1. A kémiai anyagok osztályozása
A környezetünkben található testeket anyagok vagy anyagkeverékek képezik. Ezek lehetnek természetesek (léteznek a természetben) vagy mesterségesek (az ember állította elő).
A szerves anyagok lehetnek:
– természetesek: keményítő, cellulóz, alkohol, természetes kaucsuk, cukor, zsírok, vitaminok, fehérjék, citromsav;
– mesterségesek (kémiai átalakulásokban más anyagokból nyerik): mesterséges kaucsuk, gyógyszerek, műanyagok, műszálak, aceton, gyomirtó szerek, növényvédő szerek, rovarírtó szerek.
A szervetlen anyagok lehetnek:
1. Egyszerűek – egyféle atomokat tartalmaznak
a) Nemfémek

Klór (Cl2)

Bróm (Br2)

Jód (I2)

Kén (S)

Arany (Au)

Ón (Sztánium) (Sn)

Réz (Cu)

b) Fémek

Alumínium (Al)

2. Összetettek – két vagy több elemből épülnek fel
a) Oxidok

b) Bázisok

c) Savak

d) Sók

Szén-dioxid
(CO2)

Nátrium-hidroxid
(NaOH)

Sósav, kénsav,
salétromsav
(HCl, H2SO4, HNO3)

Rodokrozit
(MnCO3)

Kémia-tankönyv a VII. osztály számára
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6.2.2. Oxidok
Megtudtad, hogy a levegőt szennyező anyagok közül a legtöbb a nitrogénnek és a kénnek a vegyülete.
Ezeknek a vegyületeknek a kémiai képlete NO2, SO2, NO stb. Egyéb légszennyező tényező a CO2 és a CO.
Elemezd a felsorolt kémiai képleteket. Azonosítsad a közös elemet.
Az alábbi képeken egyes oxidok felhasználását mutatták be.
Vizsgáld meg a képeken az anyagok összetételét. Mit figyelsz meg?

Al2O3
A timföldet az alumínium
előállítására használják

CaO
Színezőanyagként
Az oltatlan meszet az használt oxidok (Fe, Pb,
építkezéseken használják
Cr, Zn stb. oxidok)

Következtetés:
Az oxidok két elemet tartalmaznak,
a közös elem az oxigén. A másik elem
lehet fém vagy
nemfém.

Az oxidok, az oxigén egyéb E elemekkel, fémekkel vagy nemfémekkel alkotott kételemű (binér) vegyületei.
En OII

Az általános képlet:

E2On

n – az E elem vegyértéke

Alkalmazd a szabályt (algoritmust) amellyel a vegyérték alapján meghatározható a kémiai képlet és fedezd
fel más oxidok képletét, amelyek az alábbi táblázatban található elemeket tartalmazzák. Az elemek vegyértékének a megállapítására használd a Periódusos Táblázatot és írd fel a megfelelő kémiai képleteket.
Figyeld meg a mellékelt táblázatban
A kémiai
Az E elem
Elnevezés
az oxidok elnevezését és találd meg az
képlet
alkalmazott szabályt.
Ca
CaO
Kalcium-oxid
Következtetés: Az oxidok elnevezéséAl
Al2O3
Alumínium-oxid
ben a következő szabály érvényesül:
K
C
C
S
S
P
P
N

CO

NO2

Kálium-oxid
Szén-monoxid
Szén-dioxid
Kén-trioxid
Kén-dioxid
Difoszfor-pentoxid
Difoszfor-trioxid
Nitrogén-dioxid

Kíváncsiaknak
√ A CO2 szabadon fordul elő a légkörben (0,03%) és a
szénsavas vizekben. A tűzoltó palackokban használják.
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...................................... + oxid
(az elem neve)

Abban az esetben, ha az E elem változó
vegyértékű, előtagot (prefixet) alkalmazva különböztetjük meg ugyanannak
az elemnek az oxidjait. Az előtag (prefix)
az O és az E atomok számát jelöli a
molekulában.
CO szén-monoxid
CO2 szén-dioxid
P2O3 difoszfor-trioxid
P2O5 difoszfor-pentoxid

VI
Egyéni tevékenység
• Nevezd meg a következő oxidokat: Na2O, MgO, P2O5,
Cl2O5, P2O3, CuO.
• 
A fenti felsorolásból, írd le a füzetedbe, két külön
oszlopba a fém-oxidokat és a nemfém-oxidokat.
Fém-oxidok
Képlet
Elnevezés

Nemfém-oxidok
Képlet
Elnevezés

Portfólió
• Gyűjtsetek adatokat és állítsatok össze
egy beszámolót a szén-dioxid jelentőségéről a növények fotoszintézisében.
Mutassátok be Power Point bemutató
keretében az osztály előtt.
• 
Tájékozódjatok a tökéletlen égések
nemkívánt, a lakosság egészségét
érintő következményeiről és beszéljétek meg az osztályban tanárotokkal.

Alkalmazd a tanultakat!
 Írd le, az elnevezéseknek meg-

Jegyezd meg
Az oxidok, az oxigén más elemekkel képzett binér

(kételemes) vegyületei. Általános képletük E2On, ahol
E egy kémiai elem.
 
Az oxidok lehetnek Fém-oxidok vagy nemfém-oxidok.

felelő képletet: szilícium-dioxid,
difoszfor-trioxid,
kálium-oxid,
bróm-pentoxid, magnézium-oxid,
szén-monoxid, kén-dioxid, kéntrioxid.

6.2.3. Bázisok
Megfigyelted, hogy tavasszal az emberek a fák törzsét bekenik oltott mésszel.
Tudod, hogy miért? A fákat kalcium-hidroxiddal, Ca(OH)2, meszelik be, ami egy
fertőtlenítő hatású kezelés és távol tartaja a kártevők nagy részét, de esztétikai
szerepe is van, gondozott kinézetet nyújt a gyümölcsöskert számára.
Egyre inkább előtérbe kerül az egészséges táplálkozás. Az emberek étrendje bázikus élelmiszerekből
és savas élelmiszerekből áll. Bármilyen savas élelmiszerfelesleg a gyomorban gyomorsav túltengést
okoz. Ebben az esetben, bázikus élelmiszerekben
gazdag étrendet javasolnak, például: növényi élelmiszereket, gyümölcsöket, gabonaféléket.
Azok az akkumulátorok, amelyeket használsz, alkáli (bázikus) elemek.
A marószóda név alatt ismert nártiumhidroxidot (NaOH), a szappanok és detergensek előállítására használják.
Ha megvizsgálod a NaOH, KOH, Ca(OH)2, vegyületek képletét, megfigyelheted, hogy egy fémet (Na, K,
Ca), oxigént és hidrogént tartalmaznak.
A bázisok (hidroxidok) felépítésében egy fémion és a fémion vegyértékével megegyező számú
hidroxid csoport van.
Általános képletük: Men (OH)In , ahol: Me – fém,

n – a fém vegyértéke
Kémia-tankönyv a VII. osztály számára
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Bázisok elnevezése:
• A fém neve + hidroxid
Például: NaOH – nátrium-hidroxid

Alkalmazd a tanultakat!
  E
 gészítsed ki a táblázatban a következő

kémiai képletek jelentését:
3Zn(OH)2, 2Ca(OH)2, 5KOH, 4Al(OH)3.
 Egészítsd ki a táblázatot.
Kémiai képlet
...

• Ha a fém változó vegyértékű, a vegyértéket
zárójelben, római számmal a név mellé írjuk
vagy a fém latin nevének szótövét az -o/-i, toldalékkal látjuk el aszerint, hogy a vegyérték az
alacsonyabb értékű vagy a magasabb értékű.
Például: F
 e(OH)2 – vas (II)-hidroxid vagy
ferrohidroxid
Fe(OH)3 – vas (III)-hidroxid vagy
ferrihidroxid

Elnevezés
Nátrium-hidroxid

...

Magnézium-hidroxid

...

Alumínium-hidroxid

...

Vas(II)-hidroxid

...

Ezüst-hidroxid

...

Cink-hidroxid

...

Nikkel-hidroxid

! A vas kémiai elem román nyelvű megfelelőjeként két elnevezést is találsz: FER (C.D.Nenițescu)
vagy FIER (Gh. Spacu). Mindkettő elfogadott.

Egy oldat savas vagy bázikus jellegét indikátorok segítségével határozzuk meg és számszerűleg pH
értékekkel fejezzük ki. A pH mérésére az alábbi pH skálát használjuk.
Az indikátorok olyan szerves vegyületek, amelyek savas vagy bázikus közegben
megváltoztatják a színüket.
A leggyakrabban használt
indikátorok a fenolftalein
és a lakmusz (turnezol).
A lakmusz, bázikus
közegben kék színű.

SAVAS

SEMLEGES

BÁZIKUS

H2O

A fenolftalein,
bázikus közegben
kárminvörös színű
lesz.

Kísérlet
Anyagok és eszközök
– kémcsövek
– anyagok: sampon, mészvíz,
ecet, sütőpor, szappan, mosószóda, aszpirin, citromlé,
mosogatószer, konyhasó, tej,
ásványvíz,
– pH mérő indikátorpapír.
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A munka menete
Tegyétek a kémcsövekbe a táblázatban feltüntetett
anyagokat. A szilárd anyagokat és a sampont oldjátok fel 5-10 mL desztillált vízben.
Minden oldatból, egy pipetta segítségével vegyetek
egy-egy cseppet és tegyétek egy pH indikátorpapírra. A megjelent szín alapján írjátok be az eredményt
a táblázatba.

Jelentőség
Az oldatok
savas, bázikus
vagy semleges
jellegének a
meghatározása.

VI
A megfigyelések feljegyzése
pH

Bázikus/Semleges/Savas

mészvíz
ecet
sütőpor
szappan

...

Jegyezd meg
 A bázisok (Hidroxidok) összetett anyagok, felépítésükben egy fémion és a fémion vegyértékével

megegyező számú hidroxid csoport van Me(OH)n.
 Egy oldat savas vagy bázikus jellege meghatározható: indikátorokat használva; pH méréssel, pH
mérő indikátorpapír segítségével. A pH értéke a 0-14 értéktartományba tartozik és nagyon híg
oldatokban mérik.
A bázikus oldatok pH értéke nagyobb mint 7.

Alkalmazd a tanultakat!
1

 z alábbi képletek sorában ismerd fel azokat, amelyek bázisoknak felelnek meg. Indokold meg a
A
választásodat.
H-OH, NaOH, HO-NO2, Al(OH)3, HOCl, Fe(OH)2.
2 Határozd meg a következő bázisok elnevezését: Ni(OH)2, AgOH, Mg(OH)2, Pb(OH)2, KOH, Cr(OH)3.
Húzd alá pirossal az egyvegyértékű fémek bázisainak képletét, kékkel a kétvegyértékű fémek
bázisainak képletét és feketével a háromvegyértékűekét.
3 Ismerve az Al(III), Zn(II), Mn(II) elemek vegyértékét, írd fel a megfelelő bázisok képletét és elnevezését.

6.2.4. Savak
Naponta fogyasztunk olyan élelmiszereket, amelyek összetételükben savat tartalmaznak.
Figyeld meg a képeket és azonosítsad a gyümölcsökben, zöldségekben, szénsavas vízben és ecetben
jelenlévő savakat.
Más savakat is ismersz?
Melyik savat tartalmazza a gyomorban található gyomorsav?
Az előző leckékben megtudtad,
hogy a hidrogén-klorid (sósav) HCl
egy molekulákból felépülő vegyület. Egy hidrogén-klorid molekula
A citromsav
Szénsavas víz
Ecet
felépítésében egy H atom és egy
(hidrogénkarbonát – H2CO3)
(ecetsav)
klóratom vesz részt.
Egy másik megemlített sav volt a hidrogén-szulfid (kénhidrogén), H2S.
Vizsgáld meg a szénsav, sósav és kénhidrogén kémiai képletét és azonosítsad a közös elemet.
Következtetés: Minden sav összetételében található H atom.
Kémia-tankönyv a VII. osztály számára
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A savak molekulákból felépülő vegyületek. Minden sav molekulájában legalább egy H atom
található. Egy szervetlen sav kémiai képletében a H elemet első helyre írjuk.

Alkalmazd a tanultakat!
  Az alábbi képletek sorában azonosítsad a savak képletét:

HF, NaCl, HCl, Na2CO3, HNO3, MgO, H2SO4, H2S, KOH, H2CO3, Ca(OH)2.
Vizsgáld meg a savak képletét, fedezd fel és azonosítsad az összetételükben található elemeket:
		 HF, HCl, HNO3, H2SO4, H2S, H2CO3, H3PO4.
Osztályozd a savakat az összetételükben található kémiai elemek száma szerint és a füzetedben
töltsd ki a táblázatot:
Két elemből alkotott savak

Három elemből alkotott savak

Következtetés:
Az alkotóelemek száma szerint egy sav molekulája lehet:
– binér (két elemből alkotott), HnX, alakú, ahol X egy nemfém vegyjele és n a nemfém vegyértéke.
Ezeket a savakat hidrosavaknak nevezzük.
– tercier (három elemből alkotott), HnR, alakú, ahol R egy atomcsoport, amit gyöknek nevezünk, egy
nemfém atomból és bizonyos számú oxigénatomból áll, az n pedig a gyök vegyértékét jelenti. Ezeket a savakat oxisavaknak nevezzük (összetételükben oxigén található).
A savak elnevezése:
HF – hidrogén-fluorid
hidrogén + a
HCl – hidrogén-klorid
nemfém neve +
HIDROSAVAK
HBr – hidrogén-bromid
-id végződés
HI – hidrogén-jodid
H2S – hidrogén-szulfid

OXISAVAK

H2CO3 – szénsav
HNO3 – salétromsav
H2SO4 – kénsav
H3PO4 – foszforsav

a nemfém neve +
sav

Alkalmazd a tanultakat!
  Társítsátok a B oszlopba írt

minden egyes kémiai képletet az
A oszlopban található savtípussal és a megfelelő elnevezéssel a
C oszlopból.
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A
1. oxisav
2. hidrosav

B

C

HCl
H2SO4
H2CO3
HBr
H2S
H3PO4

a) hidrogén-klorid
b) hidrogén-szulfid
c) foszforsav
d) kénsav
e) szénsav
f ) hidrogén-bromid

VI
Kíváncsiaknak
√ Léteznek más savak is, amelyekről a későbbiekben tanultok majd:
HNO2 – salétromossav, a színezékek gyártásában keletkezik

H2SO3 – kénessav
HClO – hipoklórossav, abban a folyamatban keletkezik, amelyben a vizet klórral fertőtlenítik
HCN – ciánsav (hidrogén-cianid)
H3PO3 – foszforossav

Kísérlet
Az előző leckében tanultátok, hogy az indikátorok olyan anyagok, amelyek megváltoztatják a színüket savas vagy bázikus közegben.
A lakmusz, savas
közegben piros színű.

A fenolftalein színtelen
marad savas közegben.

A munkaasztalon 5 számozott kémcső van, ezek bizonyos anyagok vizes oldatát tartalmazzák.
Használd a munkaasztalon található indikátort (lakmusz) és pH indikátorpapírt, azonosítsad a savat
tartalmazó kémcsöveket. Szerkessz a füzetedben egy táblázatot, amelybe bejegyzed a megfigyeléseket és a következtetéseket.
A kémcső száma

Az indikátor színe

Jegyezd meg
 A savak molekulákból felépülő
vegyületek.
 Egy sav kémiai képlete a hidrogén vegyjelével kezdődik.
 Azokat a savak, amelyek molekulája
hidrogént és egy nemfématomot
tartalmaz hidrosavaknak nevezzük és a nevük –id végződésű.
 Azokat a savak, amelyek molekulája hidrogént, egy nemfématomot és oxigénatomokat tartalmaz
oxisavaknak nevezzük és a nevük -sav végződésű.
A savas oldatok pH értéke kisebb
mint 7.

pH

Csoportos tevékenység
Tanulmányozd az alábbi képeket, amelyeken a savak felhasználásait mutatják be. Gyűjts adatokat,
használj különböző információforrásokat (tankönyv, kémiai képesszótár, virtuális könyvtár stb.) és három
osztálytársaddal együtt készíts egy
posztert, amelyen bemutatod a savak egyéb felhasználását.

A gyapot selymesítése salétromsavval történik

Következtetések

A gépkocsik akkumulátora
kénsavat tartalmaz

Fogászati kezelés
foszforsavval

Kémia-tankönyv a VII. osztály számára
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6.2.5. Sók
A konyhasót az emberek a legrégebbi idők óta ismerik és élelmiszerként használják. A Római Birodalomban a katonákat pénzzel fizették meg, de kaptak sórészesedést (salariu) is. Az orvostudomány
0,9%-os sóoldatot (NaCl) használ, aminek fiziológiás oldat a neve.
A kalcium-karbonát (CaCO3) a természetben kalcit, mészkő, márvány néven fordul elő és az építkezéseknél használják. Még megtalálható a tojás héjában, a mészköves talajokban, sztalagtitokat és sztalagmitokat képez a barlangokban, lerakódik a mosógép tartályára.
A nátrium-karbonátot (Na2CO3) az Ókori Egyiptom idejében ismerték és a múmiák megőrzésére
használták, később az üveggyártásban. A kalcium-kloridot (CaCl2) télen a jégképződés megelőzésére
használják.

Mészkő Kalcit (CaCO3)
Törökországban
Pamukalenál

Kalcium-karbonát CaCO3

Vizsgáld meg a vegyületek kémiai
képletét:
NaCl, CaCl2, CuCO3, Na2CO3, Al(NO3)3,
MgSO4, CuSO4.
Használd a Periódusos Táblázatot és
jelezd minden kémiai képlet esetében
az alkotóelemek számát, valamint az alkotóelemek kémiai természetét.

Az orvostudomány a magnézium-szulfátot
(MgSO4) nyugtató hatása miatt izomba beadott oldat formájában alkalmazza. A szőlőtőkéket bordóilével permetezik a Plasmapora
viticola gomba elleni védekezésként. A bordóilét oltott mészből és kékkőből (hidratált
CuSO4) készítik.

Következtetés: A sók tartalmaznak:
a) egy fémet és egy nemfémet (binér, kételemes vegyületek):
MnXm,
ahol: M egy fém, m a fém vegyértéke;
X egy nemfém, n a nemfém vegyértéke;
b) egy fémet és egy nemfémekből álló csoportot, amit
gyöknek nevezünk és amellyel már találkoztál a savaknál:
MnRm.

Az ionos vegyületekben ennek az atomcsoportnak töltése van és többatomos ion a neve. Ezek
az ionok a savak molekuláiból képződnek úgy, hogy a savak a hidrogént pozitív ion formájában leadják
(a savaknak ezt a tulajdonságát majd a líceumban tanulod).
Az alábbi táblázatban találd meg a leggyakoribb többatomos ionokat (savmaradék), az elnevezésüket
és vegyértéküket.
A sav

A többatomos ion

Az elnevezése

HNO3    salétromsav

(NO3)

nitrát

I

H2CO3   szénsav

(CO3)2–

karbonát

II

H2SO4   kénsav

(SO4)

szulfát

II

H3PO4   foszforsav

(PO4)

foszfát

III

–

2–
3–

A vegyértéke

Azért, hogy egyszerűsítsük a sók képletének a felírását, a továbbiakban csak a gyök (savmaradék) kifejezést használjuk anélkül, hogy kihangsúlyoznánk a vegyület típusát (ionos vegyület).
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VI
Írd le a kémiai képletét azoknak a sóknak, amelyeknek a neve az alábbi táblázatban található. Alkalmazd a vegyérték alapján történő kémiai képletmeghatározás algoritmusát. Használd a gyökök képletét, nevét és vegyértékét a 100. oldalon található táblázatból.
NaCl

Nátrium-klorid

...

Réz(II)-karbonát

...

Magnézium-karbonát

...

Kalcium-foszfát

CaSO4

Kalcium-szulfát

Na2S ... Nátrium-kénid

...

Kálium-nitrát

...

A sók elnevezése::
a) Kételemből álló (binér) sók
a fém neve + a nemfém neve
+ -id végződés
b) Oxigén tartalmú sók
a fém neve + a gyök neve
(savmaradék) + -át végződés

Ezüst-nitrát

Egy só kémiai képletének meghatározására szolgáló lépések, ha ismert a só neve:
1. Alumínium-szulfid
az –id végződés jelzi, hogy a vegyület binér (két elemből álló)
ami S és Al tartalmú
		AlIII SII
Al2S3
2. Báriumszulfát
	az –át végződés jelzi, hogy a gyök a kén oxisavától származik. Felírjuk a sav képletét, H2SO4.
Azonosítjuk a szulfátot és ennek a vegyértékét
vegyérték II
BaII  SO4II		 Ba2(SO4)2
BaSO4

Alkalmazd a tanultakat!
1

 evezd el a következő vegyületeket. Húzd alá különböző színes ceruzával az oxidokat, bázisokat,
N
savakat és sókat BaCl2, K2O, Mg(NO3)2, H3PO4, Al2(CO3)3, Mg(OH)2, HF.
2 Adott néhány só elnevezése. Írd fel a képletüket: kálium-bromid, nátrium-fluorid, nátrium-szulfid,
kálium-jodid, alumínium-foszfát, vas(II)-karbonát, cink-karbonát, alumínium-szulfid.
3  
Rendelkezésedre áll néhány olyan kártya, amelyre vegyületek képlete van felírva.
Válasz egy kártyát, és felelj meg a következő követelményeknek:
– ismerd fel az anyagot;
NaCl
CO2
CaO
– osztályozd (sav, oxid, bázis, só);
– határozd meg az elemek vegyértékét;
– nevezd el a képletet;
HCl
MgO
Ca(OH)2
– számold ki a molekulatömeget.
Állíts össze egy beszámolót az azonosított vegyületről és mutasd be az osztály előtt. Minden tanuló egy
K2S
NaOH
SiO2
másik anyagot vizsgál meg.

Jegyezd meg
 A sók olyan vegyületek, amelyek savakból nyerhetők úgy, hogy a sav hidrogénjét fémmel helyettesítjük.
 A sók elnevezése a fém nevével kezdődik majd a gyök (savmaradék) neve következik.
 A binér sók nevének végződése –id.
 Az oxigént tartalmazó sók nevének végződése –át.
Kémia-tankönyv a VII. osztály számára
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VI
Önértékelo feladatlap
A munkaidő 50 perc.
Oldd meg a füzetedben a következő feladatokat. Miután megoldottad a feladatokat, ellenőrizd az eredményeket, összehasonlítva őket a tankönyv végén találhatókkal. Így kiszámolhatod az elért pontjaidat.
Sok sikert!
FelElért
Pontadat
Feladat
pontszám
száma
szám
I
Egészíts ki a pontozott részeket úgy, hogy a kijelentések igazak legyenek:
1p
a) Az oxidok az ... binér (kételemű) vegyületei.
b) Egy sav molekulája mindig tartalmaz ... elemet.
c) Egy bázis vizes oldata a fenolftaleint ... színezi.
d) A sók összetételében ... és nemfémek vesznek részt.
II
Társítsd az A oszlopban felsorolt vegyületcsoportokat a B oszlopban található képle1p
tekkel.
        A                B
     1. sav
a) CuO
     2. bázis
b) MgCl2
     3. oxid
c) AgNO3
     4. só
d) Al(OH)3
                      e) HNO3
III
A laboratóriumban a HCl és NaOH vegyszeres üvegekről levált a címke.
0,5 p
Hogyan azonosítod a vegyszeres üvegekben levő oldatokat?
IV
Írd le a vegyületek megfelelő kémiai képletét:
2p
a) kálium-hidroxid
b) lítium-oxid
c) hidrogén-szulfid
d) nátrium-szulfát
e) szén-dioxid
f) kalcium-jodid
g) szénsav
h) nátrium-foszfát
V
A kémia laboratóriumban, a leggyakrabban használt anyagok között találhatók: Mg,
1p
Ca(OH)2, Na2CO3, H2SO4, NaOH, CuSO4, HCl, CaO. Nevezd meg és osztályozd az adott
anyagokat.
VI
Számold ki a molekulatömegét a 3. periódus, 14. csoportjában található elem oxidjának.
2p
VII
A magnézium égetésével magnézium-oxidot nyerünk. Ha ezt a vegyületet vízbe tes�- 1,5 p
szük, olyan kémiai jelenséget szenved el, amiből egy bázis keletkezik. A bázis semlegesítése (kémiai jelenség) érdekében kénsavat adunk hozzá. Így, egy vízben oldódó
só keletkezik. Írd fel a kémiai képleteket és nevezd el a vegyületeket, ha tudod, hogy a
közös elem a Mg.
Hivatalból jár
1p
1p
Összesen
10 p
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I

SZÁMÍTÁSOK A KÉMIAI
KÉPLETEK ALAPJÁN

VII. Fejeset
Számítások a kémiai képletek alapján

Sajátos kompetenciák:
1.2, 1.3, 3.1, 3.2

„A számolás célja az alapos megértés, nem a
számok.”
R. Wesley Hamming
(matematikus, 1915–1998)
Kémia-tankönyv a VII. osztály számára

103

VII
7.1. Mól. Moláris tömeg
Mit tudok?

Mit fogok megismerni?

 Atomtömeg
 Kémiai képletek
 Molekulatömeg
 Atomok mólszáma

 Hogyan számolom ki a mólok számát, ismerve az anyag tö-

megét.
 Hogyan számolom ki az anyag tömegét, ismerve a mólok számát.

Tanultad a 3. fejezetben, hogy az atomok parányi részecskék és ezért szükségessé vált a mól bevezetése, mint az anyagmennyiség mértékegysége. Ugyanakkor azt is megtudtad, hogy 1 mol atom tömege
számszerűleg egyenlő a megfelelő elem relatív atomtömegének grammban kifejezett értékével.
Azt is megismerted, hogy a kémiai anyagok lehetnek egyszerűek vagy összetettek, alkothatják őket
ionok vagy molekulák. Akárcsak az atomok, az ionok és a molekulák is nagyon kis méretekkel és tömeggel rendelkeznek.
18 g H2O

6,022 · 1023
H2O molekula

Figyeld meg:
A H2O molekulatömege = 2 · 1 + 16 = 18 a.t.e.
Számoljuk ki 1mólnyi vízmolekula tömegét:
Ha 1 molekula H2O ........................... 18 ∙ 1,67 ∙ 10–24g
Akkor 6,022 ∙ 1023 H2O molekula ...... x g
x = 18,1 g
Tehát azt mondhatjuk, hogy 1 mólnyi H2O molekula 18 g-ot
nyom a mérlegen.

A mól, a Nemzetközi Mértékegységrendszerben (SI), annak az anyagmennyiségnek a mértékegysége,
amely az Avogadro számnak (NA = 6,022 ∙ 1023) megfelelő számú részecskét tartalmaz.
A mólszám jelölése: ν (nű).
A moláris tömeg az egy mólnyi anyag tömege. Számszerűleg egyenlő az anyag molekulatömegével,
és NA részecskét tartalmaz.
Jele a μ (mű) és mértékegysége a g/mol.
részecskék száma
m (g)
A mólszám kiszámolható a következő képlettel: ν =
=
6,022 · 1023
μ (g/mol)
Megoldott feladatpéldák:
1. Számold ki a mólok számát 58,8 g H2SO4 –ban. Adottak a relatív atomtömegek: H = 1, O = 16, S = 32.
A feladat adatai:
Megoldás:
mH2SO4 = 58,8 g
Kiszámoljuk a H2SO4 moláris tömegét:
ArH =1, ArO = 16, ArS = 32 μ = 2ArH + 4ArO + ArS = 2 + 4 · 16 + 32 = 98 g/mol
Kiszámoljuk a mólok számát:
Kérdés
58,8 g
m (g)
ν=
=
= 0,6 mol H2SO4
ν =?
98 g/mol
μ (g/mol)
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2. Számold ki 2,5 mol Cu(NO3)2 tömegét. Adottak a relatív atomtömegek: N = 14, O = 16, Cu = 64.
A feladat adatai:
ν = 2,5 mol
Kérdés
m =?

Megoldás:
Kiszámoljuk a Cu(NO3)2 moláris tömegét
μ = ArCu + 2ArN + 6ArO = 64 + 2 · 14 + 6 · 16 = 188 g/mol
Kiszámoljuk a tömeget
m = ν · μ = 2,5 mol · 188 g/mol = 470 g

Szótár

Jegyezd meg
 A moláris tömeg μ = összegzés (E atomok száma ∙ ArE)) (g/mol)
 Avogadro szám (NA) = 6,022 ∙ 1023 részecske/mol

m (g)
 A mólok száma ν =
μ (g/mol)

 Ekvimoláris keverék =

olyan keverék, amelyben
minden alkotó ugyanolyan
mólszámban található.

Alkalmazd a tanultakat!
1  
Számold ki a mólok számát: a) 32 g NaOH; b) 14,4 kg CuSO4; c) 1,8 L H2O (ρvíz = 1 kg/L).
2  
Számold ki a tömegét: a) 3,5 mol CaBr2; b) 2 kmol CaO; c) 15 mmol NaNO3.
3  
Számold ki a molekulák számát::

a) 272 g H2S;

b) 10,2 kg NH3;

c) 100 mL aceton C3H6O (ρ = 0,8 g/mL).

4  Számold ki az időt években kifejezve, amely alatt megszámolható a 36 g vízben található mole-

kulák száma, ha a számlálás sebessége 2 molekula/ másodperc.
5

Mekkora tömegű ammónia NH3 tartalmaz ugyanannyi molekulát, mint 80 g metán CH4?

6  
Számold ki a tömegét 6 mol ekvimoláris keveréknek, ami CaO és MgO tartalmú.
7  Számold ki a NaCl mólszámát 77,4 g ekvimoláris keverékben, ami NaCl és CuCl2 tartalmú.
8

Számold ki a CaO mólszámát 200 g 91% tisztaságú CaO-ban (oltatlan mész).

9  
A mosószóda előfordul a természetben egyes sót tartalmazó talajokban és a növényi hamuban.

Már az ókorban is használták az egyiptomiak a ruhák tisztítására. A mosószóda nátrium-karbonát. Számold ki a százalékos töménységét annak az oldatnak, amely 0,5 mol Na2CO3-ot és 20 mol
vizet tartalmaz.

10  
A CuSO4 oldatát a zöldségek és a szőlőtőkék permetezésére használják a kártevők és a ragyá-

sodás ellen. Számold ki 2 kg 10% töménységű oldatban található CuSO4 mólok számát és a víz
móljainak a számát.

11  A gyógyászatban a különböző kezelésekre használatos fiziológiás oldat 0,9%-os töménységű NaCl

oldat, amelynek sűrűsége 1 g/mL. Egy üvegcse (fiola) fiziológiás oldat 10 mL sóoldatot tartalmaz.
Számold ki, hány üvegcse kezelésekre használt fiziológiás oldat készíthető 0,6 mol NaCl-ból.
Kémia-tankönyv a VII. osztály számára
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VII
7.2. Számítások a kémiai képletek alapján
Mit tudok?
 Kémiai képletek
 Moláris tömeg
 Mólok száma

Mit fogok megismerni?
Hogyan határozom meg az elemek atomarányát és tömegarányát.
Hogyan határozom meg egy vegyület százalékos összetételét.
 Hogyan határozom meg egy anyag kémiai képletét különböző adatokat felhasználva.

Most, amikor megtanultad felírni a különböző szervetlen anyagok kémiai képletét, azt fogod megtanulni, hogyan használd a kémiai képleteket különféle ismeretek megszerzésére.
Ismerve egy anyag kémiai képletét, meghatározható:
1. Az alkotóelemek atomaránya, ami az anyagot alkotó minden elem atomjainak a számarányát jelenti.
Ezek szerint:
H2O
H atomok száma : O atomok száma = 2 : 1
CH4
C atomok száma : H atomok száma = 1 : 4
HNO3
atomarány H : N : O = 1 : 1 : 3
C
H H H H
Fe2(SO4)3 atomarány Fe : S : O = 2 : 3 : 12
H H O
H N O O O
Általánosítás: az XaYbZc, anyag esetében az atomarány = a : b : c
2. A tömegarány, ami az anyagban található minden elem tömegének az arányát jelenti.
Ezek szerint:
H2O
mH : mO = (2 ∙ ArH) : (1 ∙ ArO) = 2 : 16 = 1 : 8
CH4
mC : mH = (1 ∙ ArC) : (4 ∙ ArH) = 12 : 4 = 3 : 1
HNO3 tömegarány H : N : O = 1 : 14 : 48
Fe2(SO4)3 tömegarány Fe : S : O = 2ArFe : 3ArS : 12ArO = 112 : 96 : 192 = 7 : 6 : 12

mC

mC

mC

mH

Általánosítás: az XaYbZc, anayag esetében a tömegarány X : Y : Z = aArX : bArY : cArZ
3. A tömegszázalékos összetétel, ami megadja az alkotóelemek tömegét 100 g anyagban.
a) A százalékos összetétel kiszámítása a kémiai képlet
alapján
Például a H2SO4 esetében:
Kiszámítjuk a μ = 2ArH + ArS + 4ArO = 98 g/ mol
Ha 98 g H2SO4 tartalmaz .......... 2 g H ........ 32 g S ........ 64 g O
Akkor 100 g H2SO4 tartalmaz ..... x ................ y .................. z
100 · 2
32 · 100
x=
= 2,04 % H;    y =
= 32,65 % S
98
98
64 · 100
			
z=
= 65,3 % O
98
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Alkalmazd a tanultakat!
 Határozd meg a következő vegyü-

letek atomarányát:
a) NH3; b) Ca(NO3)2; c) Ca3(PO4)2.
 Számold ki a következő vegyületek
tömegarányát:
a) SO3; b) CaCO3; c) Al2(SO4)3.
 Számold ki a következő vegyületek tömegszázalékos összetételét:
a) CaCl2; b) Al2O3; c) Fe(NO3)3.

VII
b) A tömegszázalékos összetétel kiszámítása a tömegarány ismeretében
A kén egyik oxidjában a tömegarány S : O = 2 : 3

Az SO3 molekula
AS = 32, AO = 16

Ha 5 g SO3 tartalmaz .............. 2 g S ........... 3 g O
Akkor 100 g SO3 tartalmaz ....... x g S ............ y g O
x = 40% S

y = 60% O

mS

mS

mO

mO

mO

4. Az egyik alkotóelem tömegét adott tömegű vegyületben.
Megoldás:
Kövesd a feladat megoldásának lépéseit:
• Kiszámoljuk a moláris tömeget
Feladat: Mekkora tömegű oxigén található 27,2
μ H2O2 = 2ArH + 2ArO = 2 + 2 ∙ 16 = 34 g/mol
g oxigénes vízben H2O2?
• Ha 34 g H2O2 tartalmaz ......... 32 g O
A feladat adatai: mH2O2 = 27,2 g
Akkor 27,2 g H2O2 ................... x g O
Kérdés: mO =?
x = 25,6 g O
Válasz: 25,6 g O
5. A vegyület tömegét, ami ismert tömegű elemet tartalmaz.
Megoldás:
Kövesd a feladat megoldásának lépéseit:
• Kiszámoljuk a CaCl2 moláris tömegét
Feladat: Számoljátok ki a CaCl2 tömegét,
μ = ArCa + 2ArCl = 40 + 2 ∙ 35,5 = 111g/mol
amely 8 g Ca-ot tartalmaz.
• Alkalmazzuk a hármasszabályt
A feladat adatai: mCa = 8 g
Ha 111 g CaCl2 .......... tartalmaz 40 g Ca-ot
Kérdés: mCaCl2 =?
Akkor x g CaCl2 ............ tartalmaz 8 g Ca-ot
x = 8 ∙ 111/40 = 22,2 g CaCl2
Válasz: 22,2 g CaCl2
Hasonló feladatlépéseken keresztül határozhatjuk meg egy vegyület kémiai képletét különböző adatok ismeretében.
1. A kémiai képlet meghatározása,
ha ismerjük a tömegszázalékos összetételt és a moláris tömeget
Kövesd a feladat megoldásának lépéseit:
Feladat: A nitrogén egyik oxidjának moláris tömege 44 g/mol és 63,63% N tartalmú.
Határozd meg az oxid kémiai képletét.
A feladat adatai: Megoldás:
%N = 63,63%
• Kiszámoljuk kivonással az O százalékát (a százalékok összege = 100)
μ = 44 g/mol
% O = 100 – 63,63 = 36,37%
• A tömegszázalék értékeit elosztjuk a megfelelő elemek atomtömegével:
63,63
36,37
= 4,545
= 2,2725.
AN
AO
• A kapott eredményeket osztjuk a legkisebb értékkel, megkapva így az
Kérdés:
elem atomjainak a számát:
kémiai képlet
4,5454
2,2725
= 2 N atom
= 1 O atom
2,2725
2,2725
Tehát, a kémiai képlet (N2O)n; 44 = n · (2 · 14 + 16); n = 1 => N2O.
Kémia-tankönyv a VII. osztály számára
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2. A kémiai képlet meghatározása, ha ismerjük az alkotóelemek tömegarányát
Kövesd a feladat megoldásának lépéseit:
Feladat: A kréta főleg kalciumsót tartalmaz.
Határozd meg a kalciumsó kémiai képletét ismerve a tömegarányt Ca : S : O = 5 : 4 : 8.
A feladat adatai:
Megoldás:
• A kapott számokat elosztjuk köCa : S : O = 5 : 4 : 8
• A tömegarány értékeit elosztjuk a
zülük a legkisebbel, megtudva így
megfelelő elemek atomtömegéaz elem atomjainak a számát:
vel:
Ca: 0,125/0,125 = 1 Ca atom
Ca: 5/40 = 0,125
S: 0,125/0,125 = 1 S atom
Kérdés:
S: 4/32 = 0,125
O: 0,5/0,125 = 4 O atom
kémiai képlet
O: 8/16 = 0,5
A kémiai képlet CaSO4.

Jegyezd meg
Az XaYbZc általános képlet esetében:
az elemek atomaránya = a : b : c
az elemek tömegaránya X : Y : Z = aArX : bArY : cArZ
E atomok száma · AE · 100
 % E =
μvegyület

a kémiai
képlet
az elemek
tömegaránya

tömegszázalékos összetétel

Alkalmazd a tanultakat!
1  Számold ki az elemek atomarányát a követ-

kező kémiai képletek esetében:
a) Ca3(PO4)2; b) Mg(HCO3)2; c) NH4NO3.

2  S
 zámold ki az elemek tömegarányát a követ-

kező kémiai képletek esetében:

a) CaBr2; b) NaHCO3; c) Al2(CO3)2.
3  Számold ki a tömegszázalékos összetételt a

következő kémiai képletek esetében:

a) FeS; b) AlCl3; c) H3PO4; d) AgNO3.
4  Számold ki a tömegszázalékos összetételét

azoknak a vegyületeknek, amelyekben az alkotóelemek tömegaránya:

a) C : O = 3 : 4; b) C : O = 3 : 8; c) S : O = 1 : 1.
5  Számold ki az oxigénatomok számát:

a) 40 mol HNO3-ban; b) 0,2 kmol Ca(OH)2-ban.
6  S
 zámold ki a Ca(NO3)2 tömegét, ha tartalmaz:

a) 8 mol Ca2+-t; b) 0,04 mol N atomot.
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7  Az oltatlan meszet (CaO), a meszelésre alkal-

mazott oltott mész előállítására használják.
Számold ki annak a kalciumnak a tömegét,
ami 200 g 91% tisztaságú CaO-ban található.
8  Számold ki a tömegét annak a keveréknek, ami
NaOH és KOH tartalmú, 3 mol NaOH-t tartalmaz és a NaOH : KOH mólarány 1:2. Számold ki
az oxigén tömegét ebben a keverékben.
9  Számold ki annak a kalciumnak a tömegét,
ami 300 mg ekvimoláris, Ca(HCO3)2 és CaCO3
tartalmú, keverékben található.
10  A tűzijátékok vagy a puskapor egyik alapvető
alkotója a következő összetételű vegyület:
38,61% K, 13,86 % N és a többi oxigén.
Határozd meg ennek a vegyületnek a kémiai
képletét tudva, hogy a képletében csak 1 K
atom található.
11  *Az üveg fő alkotórésze nátrium-szilikát.
Ennek a moláris tömege 122 g/mol, Na tartalma 37,705 % és a tömegaránya Si : O = 7 :
12. Határozd meg a vegyület kémiai képletét.

Záró összefoglalás
Oldd meg a füzetedben a következő feladatokat:

Jelenség J3

H2

O2

+ CO2 / Jelenség J6
Szódavíz H2CO3

+ kénpor
+ Cukor
Jelenség J4
1. keverék
(víz + cukor)

Kén-dioxid

Mészvíz oldat
Ca(OH)2

+ mész CaO / Jelenség J5

Víz

Jelenség J1

Égés
Jelenség J2

Elválasztás 3

3. zeverék oltott mész
Ca(OH)2 és víz

Vízgőz

2. keverék
(víz + kénpor)

Elválasztás 1

Elválasztás 2

Víz
Kén

+ vas
Jelenség J7

Vas(II)-kénid

Ismert a fenti vázlat. Feladatok:
1. Jegyezd le a vázlatból az 1, 2, 3 számú keverékek típusát. 						
2. Javasolj egy-egy elválasztási módszert az 1, 2, 3 számú keverékek esetében.			
3. Jegyezd le a J1 - J7 jelenségek természetét.
33
4. 16
S estében, határozd meg:
a) az atom összetételét (p+, n0, e–);
b) jegyezd le két fizikai tulajdonságát;
c) 
az általa kialakított ion típusát. 							
5. A víz esetében:
a) modellezd a molekula kialakulását;
b) jegyezd le két fizikai tulajdonságát;
c) számold ki az elemek tömegarányát;
d) tömegszázalékos összetételét;
e) annak a víznek a tömegét, amely 2,4 g hidrogént tartalmaz.					
6. Adottak a vázlatban szereplő anyagok: H2, O2, H2O, kén-dioxid, kén, CO2, Ca(OH)2, cukor (C12H22O11)
H2CO3, CaO, Fe, vas(II)-kénid.
Töltsd ki a táblázatokat úgy, hogy ezeknek az anyagoknak a képletét a megfelelő oszlopba írod.
Nemfémek
Oxidok

Fémek
Bázisok

Egyszerű anyagok
Savak

Sók

Összetett anyagok
Szerves anyagok

7. Határozd meg a lakmusz (turnezol) színét mészvíz jelenlétében valamint a szódavíz jelenlétében.
8. Amennyiben 20 g cukrot használtak el és az 1. keverék töménysége 40 %, határozd meg az előállított oldat tömegét, valamint a szükséges víz tőmegét.
Ismertek a relatív atomtömegek: H = 1, C = 12, O = 16.
Kémia-tankönyv a VII. osztály számára
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1 számú Melléklet – Néhány szervetlen és szerves anyag fizikai állandója (válogatás)
Sorszám

Az anyag neve

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hidrogén
Jód
Oxigén
Kén
Víz
Nátrium-klorid

7.

Kékkő

8.
9.
10.

Mészkő
Oltott mész
Marószóda

11.

Mosószóda
Etanol
Cukor
Aszpirin
Aceton

Kémiai
képlet

Halmaz
állapot

H2
I2
O2
S
H2O
NaCl
CuSO4 ·
5H2O
CaCO3
Ca(OH)2
NaOH
Na2CO3 ·
10H2O

gáz
szilárd
gáz
szilárd
folyadék
szilárd

Sűrűség
(g/cm3)
(n.k. gázok
esetében)
0,000089
4,9
0,00142
2
1
2,165

szilárd

C2H6O
C12H22O11
C9H8O3
C3H6O

Olvadáspont
(°C)

Forráspont
(°C)

Oldhatóság
g/100 g víz (20 °C)

–259,1
113,7
–218
115,2
0
801

–252,9
184,3
–183
444,7
100
1413

0,00016
0,029
0,0043
36

3,603

150

-

20,7

szilárd
szilárd
szilárd

2,711
2,08
2,13

1339
512
328

1388

0,0065
0,165
109

szilárd

2,54

851

-

21,5

Szerves anyagok
folyadék
0,79
szilárd
1,587
szilárd
1,4
folyadék
0,79

–117
186
136
–95

78
140
56,5

bármilyen arányban
200
0,0003
bármilyen arányban

Egyes fémek sűrűsége
Fém
Sűrűség
(g/cm3)

K

Na

Ca

Mg

Al

Zn

Sn

Fe

Ni

Cu

Ag

Pb

Hg

Au

Pt

Os

0,86 0,96 1,55 1,75

2,7

7,14 7,22 7,86 8,9 8,98 10,54 11,3 13,55 19,43 21,5 22,7

Egyes fémek keménysége a gyémánt keménységéhez (10) viszonyítva
Na
0,4

K
0,5

Pb
1,5

Sn
1,8

Mg
2,5

Co
5,5

Au
2,5

Zn
2,5

Al
2,6

Ag
2,7

Cu
3

Pt
4,3

Fe
4,5

W
4,5

Ni
5

Cr
5

Egyes fémek olvadás- és forráspontja
Hg K
Na Sn
Pb
Zn
Mg
Al
Ca
Ag
Au
Cu
Ni
Fe
Pt
W
olv.p. °C –39 63,5 97,8 232 328 419,4 651 660 851 960,5 1063 1083 1455 1528 1769 3380
f.p. °C 357 760 880 2270 1740 907 1107 2450 1484 1950 2600 2310 2730 3070 3827 5930

Egyes fémek fizikai állandói (válogatás)
Hővezetés
kal/cm∙fok∙mp
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Mellékletek

Hg

Pb

Sn

Fe

Pt

Zn

Al

Au

Cu

Ag

0,02

0,08

0,15

0,16

0,17

0,27

0,47

0,75

0,94

1

Kerekített atomtömeg

Relatív atomtömeg

Tömegszám

Vegyjel

Rendszám

Kerekített atomtömeg

Relatív atomtömeg

Tömegszám

Al

13

27

26,98

27

Irídium

Ir

77

192

192,2

192

Ezüst

Ag

47

108

107,9

108

Kripton

Kr

36

84

83,79

84

Argon

Ar

18

40

39,95

40

Lítium

Li

3

7

6,941

7

Arzén

As

33

75

74,92

75

Magnézium

Mg

12

24

24,31

24

Asztácium

At

85

(210)

(210)

210

Mangán

Mn

25

55

54,94

55

Arany

Au

79

197

196,9

197

Higany

Hg

80

201

200,6

201

Nitrogén

N

7

14

14,01

14

Neon

Ne

10

20

20,18

20

Bárium

Ba

56

137

137,3

137

Nikkel

Ni

28

59

58,69

59

Berillium

Be

4

9

9,012

9

Oxigén

O

8

16

15,99

16

Bizmut

Bi

83

209

208,9

209

Platina

Pt

78

195

195,08

195

Bór

B

5

11

10,81

11

Ólom

Pb

82

207

207,2

207

Bróm

Br

35

80

79,90

80

Polónium

Po

84

210

(209)

209

Kadmium

Cd

48

112

112,4

112

Kálium

K

19

39

39,09

39

Kalcium

Ca

20

40

40,08

40

Rádium

Ra

88

226

(226)

226

Szén

C

6

12

12,01

12

Radon

Rn

86

(222)

(222)

222

Cézium

Cs

55

133

132,9

133

Rubídium

Rb

37

85

85,47

85

Klór

Cl

17

35,5

35,45

35

Szelén

Se

34

79

78,96

79

Kobalt

Co

27

59

58,93

59

Szilícium

Si

14

28

28,08

28

Króm

Cr

24

52

51,99

52

Nátrium

Na

11

23

22,99

23

Réz

Cu

29

64

63,55

64

Ón (Sztánium)

Sn

50

119

118,7

119

Vas

Fe

26

56

55,85

56

Antimon
(Sztíbium)

Sb

51

122

121,76

122

Fluor

F

9

19

18,99

19

Stroncium

Sr

38

88

87,62

88

Foszfor

P

15

31

30,97

31

Kén

S

16

32

32,06

32

Francium

Fr

87

(223)

(223)

223

Tallium

Tl

81

204

204,38

204

Gallium

Ga

31

70

69,72

70

Tellúr

Te

52

128

127,6

128

Germánium

Ge

32

73

72,63

73

Urán

U

92

238

238,0

238

Hélium

He

2

4

4,003

4

Xenon

Xe

54

131

131,3

131

Hidrogén

H

1

1

1,008

1

Cink

Zn

30

65

65,38

65

Indium

In

49

115

114,8

115

Wolfram

W

74

184

183,8

184

Jód

I

53

127

126,9

127

Elnevezés

Rendszám

Alumínium

Elnevezés

Vegyjel

2 számú Melléklet – Kémiai elemek (válogatás)
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Válaszok
Számítási feladatok

Önértékelő feladatlapok

22. oldal: 1. 60%; 2. 1625 kg szennyezett mészkő, 325 kg
szennyeződés; 3. 0,35 g szennyeződés, 2,216 g vas, 4,434 g kén.
34. oldal: 7. 83,33% tisztaság.
45. oldal: 2. a) 100 g; b) 300 g; c) 90 g.
51-52. oldalak: 1. egyenlők, 6,25%; 2. 1- mo.a. = 120, mviz =
680; 2 - mviz = 60, c% = 40; 3 - mo = 250, c% = 10; 4 - mo.a. =
7,2; mviz = 52,8; 3. 20%; 4. 96 g; 5. 200 g; 6. 10 g; 7. 21,6%.
53. oldal: 1. 14,54%; 2. 10%; 3. 40%; 4. d; 5. 150 g; 6.
16,66%; 7. 100 g.
62. oldal: 1. a) 48 g; b) 3,2 g; 2. a) 0,1 mol; b) 2 mol;
3. 0,25 mol, 1,5055 ∙ 1023 atom; 4. 17,94 ∙ 10–23 g; 6. 41,6 g.
65. oldal: V) 10 g, 0,17 mol, 1,07 ∙ 1020; VI) 9,033 ∙ 1023.
105. oldal: 1. a) 0,8 mol; b) 90 mol; c) 100 mol; 2. a) 700 g;
b) 112 kg; c) 1275 mg; 3. a) 48,176 ∙ 1023; b) 3,6132 ∙ 1026;
c) 8,306 ∙ 1023; 4. 19095 ∙ 1012 ; 5. 85 g; 6. 288 g; 7. 0,4 mol;
8. 3,25 mol; 10. 1,25 mol CuSO4, 100 mol H2O; 11. 390 üvegcse.
108. oldal: 1. a) 3:2:8; b) 1:2:2:6; c) 2:4:3; 2. a) 1:4;
b) 23:1:12:48; c) 9:4:16; 3. a) 63,63% Fe, 36,36% S; b) 20,22% Al,
79,77% Cl; c) 3,06% H, 31,63% P, 65,3% O; d) 63,53% Ag,
8,23% N, 28,23% O; 4. a) 42,85% C, 57,14% O; b) 27,27% C,
72,72% O; c) 50% O, 50% S; 5. a) 7,22 ∙ 1025; b) 2,4088 ∙ 1023;
6. a) 1312 g; b) 3,28 g; 7. 130 g; 8. 456 g; 9. 0,096 g; 10. KNO3;
11. Na2SiO3.

54. oldal: I. a) tömeg, oldat, tömeg; II. 1-c, 2-d, 3-b, 4a;
III. a) szűrés, kristályosítás, szűrésre alkalmas tölcsér, csésze;
b) dekantálás, desztilláció, Berzelius pohár, hűtő;
IV. 0,258 g levegő; V. 8%; VI. a) 1,95%; b) 675 cm3 viz.
66. oldal: I. a) protonok, neutronok, elektronok; b) 8 p+; c) 3 p+,
4 n0, 3 e-; d) 5P; II. Z = 17; III. 126 X , 146 X , 147 X , 167 X ; IV. Ba, N, Be, Li, F,
Si, Cl, S, Ca, K; V. Al; VI. a) 6, 7, 8; b) X: K-2, L-4, Y: K-2, L-5; T: K-2,
L-6; VII. 838 ∙ 10 20 atom.
75. oldal: I. a) helyét; b) ismétlődnek, Z; c) periódus, csoport;
d) bal, jobb; e) sorok, oszlopok; II. a) I, b) I, c) H, d) I, e) I; III. c;
IV. Z = 13, 13 p+, A = 27; V. a) Z = 7, b) K-2, L-5,
c) 15. cs, 2. p, d) nemfém; VI. a) p 3, g 16, b) nemfém.
90. oldal: I. a) semlegesek, b) stabil elektonszerkezet,
c) az oldatok, d) II; II. 1-f, 2-b,c, 3-a,d; 4-e; IV. szilárd, vízben
oldódnak, a NaCl oldat vezeti az elektromos áramot, a cukoroldat nem vezeti az elektomos áramot; V. MH2SO4 = 98; VI.
dolgozat, a tankönyv tudnivalóinak megfelelően.
102. oldal: I. a) az oxigén, b) H, c) kárminvörös, d) fémeket; II.
1-e, 2-d, 3-a, 4-b,c; III. egy indikátorral, lakmusz + sav = piros,
lakmusz + bázis = kék; IV. a) KOH, b) Li2O, c) H2S, d) Na2SO4, e)
CO2, f) CaI2, g) H2CO3, h) Na3PO4; V. magnézium – fém; kalciumhidroxid és nátrium-hidroxid – bázisok, sósav és kénsav – savak,
nátrium-karbonát és réz-szulfát – sók, kalcium-oxid – oxid; VI.
SiO2 – M = 60; VII. MgO – magnézium-oxid, Mg(OH)2 – magnéziumhidroxid, MgSO4 – magnézium-szulfát.
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