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Munkarend és balesetvédelem a B. feladat elvégzéséhez  
  
  
1. A vizsgázók csak felügyelet mellett dolgozhatnak a szaktanteremben, és azt csak  
engedéllyel hagyhatják el!  
  
2. A vizsgázók az elvégzendő kísérlet során használjanak tiszta köpenyt! A  
kísérletek elvégzéséhez, ha a gyakorlat ezt megköveteli, a vizsgázók használjanak  
védőszemüveget, illetve gumikesztyűt!  
  
3. Úgy kell dolgozni, hogy közben a laboratóriumban tartózkodók testi épségét,  
illetve azok munkájának sikerét ne veszélyeztessék!  
  
4. A munkahelyet még a feladat elvégzése közben is rendben és tisztán kell tartani!  
  
5. A munka befejeztével a munkahelyen rendet kell rakni és azt csak megfelelően,  
tisztán lehet otthagyni!  
  
6. A laboratóriumban étkezni és inni tilos!  
  
7. A szaktanteremben legyen elsősegély láda használható állapotban!  
  
8. A szaktanteremben mindig legyen kéznél működőképes kézi tűzoltó készülék,  
tároljunk egy megfelelő méretű edényben homokot!  
  
9. Könnyen gyulladó anyagot a lefolyóba önteni szigorúan tilos! Az ilyen típusú  



vegyszereket a kísérlet elvégzése után, szedőedényben kell gyűjteni!  
  
10. Minden laboratóriumban legyen kéznél max. 2% töménységű ecetsav-, bórsav- és  
nátrium-hidrogén-karbonát-oldat arra az esetre, ha maró folyadék jut valakinek  
a bőrére vagy a szemébe. A bórsav- és nátrium-hidrogén-karbonát oldatokhoz  
szemöblítésre alkalmas edényt kell biztosítani, vagy szemöblítő palack! 
 
Kémia szóbeli érettségi   Kísérletek leírása  
  
 1. Szóbeli tétel B. altétel Szénhidrátok vizsgálata  
  
A tálcán szőlőcukor, répacukor, keményítő van sorszámozott kémcsövekben. Oldja fel hideg 
vízben a porok egy-egy részletét!  Két kémcsőben készítse el az ezüsttükörpróba reagensét: 
ezüst-nitrátoldathoz adagoljon annyi ammóniaoldatot, amíg a kezdetben kiváló csapadék 
feloldódik! A feloldódott szénhidrátok oldatának egy részletét öntse az így elkészített 
reagensbe, majd melegítse a kémcsövek tartalmát!  

 •  Azonosítsa, hogy melyik kémcső mit tartalmazott!  
 •  Válaszát indokolja!  

  
Anyagok: szőlőcukor, répacukor, keményítő, ezüst-nitrátoldat, ammóniaoldat, desztillált víz  
Eszközök: kémcsőállvány, kémcsövek, óraüveg, főzőpohár, borszeszégő, vegyszeres kanál,  
gumikesztyű, védőszemüveg, hulladékgyűjtő, papírtörlő, tálca  

 
2. Szóbeli tétel B. altétel Reakciótípusok meghatározása 

A tálcán lévő vegyszerek és eszközök felhasználásával végezze el a következő reakciókat!  
Sósav + ezüst-nitrát 
Sósav +fenolftaleines nátrium-hidroxid oldat  
Sósav+ cink 

 A tapasztalatok és megfigyelések mellett állapítsa meg, hogy melyik reakció 
milyen típusú? 

  Írja fel a reakciók egyenleteit is! 
 

Anyagok: HCl (2 mol/dm3  ), ezüst-nitrátoldat, nátrium-hidroxid oldat, cink, fenolftalein 
Eszközök: kémcsőállvány, 3db kémcső, vegyszeres kanál, szemcseppentő pipetta 
gumikesztyű, védőszemüveg, hulladékgyűjtő, papírtörlő, tálca  
 
3. Szóbeli tétel B. altétel Tej vizsgálata  
  
Friss tej egy-egy részletével a következő vizsgálatokat végezze el:  
Az első részlethez tömény salétromsavat cseppentsen!  
A második részlethez nátrium-hidroxidoldatot öntsön, majd egy csepp réz(II)-szulfát-oldatot  
adjon a kémcső tartalmához!  
A harmadik részletet Fehling I és Fehling II reagens keverékéhez öntse, majd forralja fel a  
folyadékot.  

•  Értelmezze a tapasztalatokat!  
•  Állapítsa meg, hogy a tej melyik alkotórészét mutatta ki az egyes kísérletekkel!  

  
Anyagok: tej, salétromsav, NaOH-oldat, réz(II)-szulfát-oldat, Fehling I és Fehling II reagens 
Eszközök: kémcsőállvány, kémcsövek, kémcsőfogó, cseppentő, keverő bot, borszeszégő, 
vegyszeres kanál, gumikesztyű, védőszemüveg, papírtörlő, tálca  



 
4.Szóbeli tétel  B. altétel Keményítő kimutatása jóddal  
  
A tálcán levő mintákhoz adjon 1-2 csepp kálium-jodidos jódoldatot és jegyezze fel 
tapasztalatait!  
A.  2 cm3 
 híg keményítőoldat  
B.  tejföl /1.  
C.  tejföl /2.  

•  Melyik mintánál nem tapasztal színváltozást?  
•  Mivel magyarázható a tapasztalt színváltozás?  

  
Anyagok: 2cm3 híg keményítőoldat, 4 cm3,tejföl, 0,5g liszt, kálium-jodidos jódoldat  
Eszközök: kémcsövek állványban, szemcseppentő, papírtörlő, tálca  
 
5.Szóbeli tétel  B. altétel Oldatkészítés 
 

Kálium-nitrátot vagy ammónium-kloridot oldjon szobahőmérsékletű vízben, amíg már 
több só nem tud feloldódni. Ekkor az edény alján marad szilárd anyag. Kezdje el melegíteni 
az oldatot, közben kevergesse. Az edény alján lévő szilárd anyag feloldódik.  

 
 Értelmezze a kísérleti tapasztalatokat!  
 Mi történik ha az oldatot ismét visszahűti szobahőmérsékletre? 

 
Anyagok: Kálium nitrátot vagy ammónium-kloridot, desztillált víz  
 Eszközök:kémcső, , kémcsőfogó, borszeszégő, vegyszeres kanál, gumikesztyű, 
védőszemüveg, papírtörlő, tálca, hulladékgyűjtő 
 
6.Szóbeli tétel  B. altétel  Sók kémhatása 
 
Oldjon kevés nátrium-kloridot és nátrium-karbonátot vízben!  

 Vizsgálja meg az oldatok kémhatását. 
 Magyarázza meg a megfigyeléseit! Mi okozza az oldatok kémhatását? 

 
Anyagok: nátrium-kloridot, nátrium-karbonát, desztillált víz,  
Eszközök:kémcső,  kémcsőfogó, vegyszeres kanál, gumikesztyű, papírtörlő, tálca 
 
7. Szóbeli tétel B. altétel Redoxifolyamatok irányának vizsgálata  
  
Mártson vasszöget cink-szulfát-, illetve réz(II)-szulfátoldatba!  

•  Figyelje meg és értelmezze a változásokat!  
•  Írja fel a végbement reakció egyenletét is!  
•  A tapasztalatok alapján állítsa standardpotenciáljuk szerint sorrendbe a vasat, a 
cinket, és a rezet!  

 
Anyagok: vasszög, cink-szulfátoldat, réz(II)-szulfátoldat, desztillált víz  
Eszközök: főzőpoharak, vegyszeres kanál, csipesz, gumikesztyű, védőszemüveg,  
hulladékgyűjtő, papírtörlő, tálca  

 
8. Szóbeli tétel B. altétel Szerves vegyületek azonosítása  



 
 Három fehér szilárd anyagot kell azonosítania. A tálcán lévő eszközök, víz és az indikátorok 
segítségével azonosítsa, hogy melyik edényben van a kristálycukor a citromsav, a 
szappanreszelék? 
 
Anyagok: kristálycukor, citromsav, szappanreszelék, desztillált víz, lakmusz oldat 
Eszközök:3 kémcső, vegyszeres kanál, gumikesztyű, papírtörlő, tálca 
 
9. Szóbeli tétel B. altétel Égés 

Rögzítsen gyertyát egy magasabb főzőpohár aljához úgy, hogy a gyertya felső vége a 
főzőpohár felénél legyen. Gyújtsa meg a gyertyát és takarja le a poharat egy üveglappal. 

 
 Kis idő elteltével mit tapasztal? 
 Értelmezze a megfigyeléseit! 
 Vajon a főzőpohár letakarása nélkül is hasonló eredményre jutnánk? 
 

Anyagok:gyertya 
Eszközök: főzőpohár, üveglap 
 
10. Szóbeli tétel B. altétel  Gázképződés 
 

Öntsön cinkre és mészkőre sósavat. Azonosítsa égő gyújtópálca segítségével a fejlődő 
gázokat. 
 

 Magyarázza meg a folyamatokat! 
 

Anyagok:cink, mészkő, sósav  
Eszközök: 2 kémcső, vegyszeres kanál, csipesz gumikesztyű, papírtörlő, tálca, védőszemüveg, 
hulladékgyűjtő 
 
11. Szóbeli tétel B. altétel  szerves vegyületek oldódása 
 
A tálcán paraffingyertya-reszeléket és szappan-reszeléket talál.  

 
 Azonosítsa a két anyagot vízben való oldhatóságuk alapján!  
 Értelmezze a megfigyeléseit! 

 
Anyagok: paraffingyertya-reszelék, szappan-reszelék, desztillált vizet 
Eszközök: 2 kémcső, vegyszeres kanál, gumikesztyű, papírtörlő, tálca 

 
12. Szóbeli tétel B. altétel  Kémhatás 
 
Vizsgálja meg indikátorral a desztillált víz, a sósav és az ammónia vizes oldatának 

kémhatását! 
  

 Magyarázza meg a megfigyeléseit és reakcióegyenlettel támassza alá őket! 
 

Anyagok: desztillált víz, a sósav,  ammónia vizes oldata, univerzális indikátor 
 Eszközök: 3 kémcső, gumikesztyű, papírtörlő, tálca, védőszemüveg, 
 



13. Szóbeli tétel B. altétel  szerves anyagok kimutatása 
 

Egy-egy kémcsőben formalin illetve ecetsav van. A rendelkezésre álló anyagok 
(ezüstnitrát, ammónia-oldat, indikátor) és eszközök segítségével azonosítsa a kémcsövek 
tartalmát! Megfigyeléseit indokolja! 
 

Anyagok:formaldehid, ecetsav, ezüstnitrát, ammónia-oldat, indikátor 
Eszközök:  kémcső,  gumikesztyű, papírtörlő, tálca, védőszemüveg, hulladékgyűjtő 
 
14. Szóbeli tétel B. altétel Fehérjék kicsapása  
  
A tálcán lévő tojásból készítsen tojásfehérje-oldatot, majd ossza el két kémcsőbe. Az egyik 
oldatba szórjon vegyszeres kanálnyi nátrium-kloridot, várjon egy kicsit, majd adjon hozzá 
desztillált vizet. A másik fehérje-oldattal ismételje meg ugyanezt, csak réz-szulfátot 
használjon!  

•  Mit tapasztal, mi a változások magyarázata?  
•  Mivel tudna hasonló hatásokat elérni?  

  
Anyagok: tojás, nátrium-klorid, réz-szulfát, desztillált víz  
Eszközök: 2db főzőpohár, kémcsövek állványban, vegyszeres kanál, papírtörlő, tálca  
 
15. Szóbeli tétel B. altétel Fehérje kimutatása 
  
A tálcán lévő tojásból készítsen tojásfehérje-oldatot, majd adjon hozzá 1cm3 
 2 mol/dm3 töménységű nátrium-hidroxid oldatot! A meglúgosított oldathoz cseppentsen 1-2 
csepp híg réz-szulfát oldatot! A kémcső tartalmát rázza össze!  

•  Mit tapasztal?  
•  Mivel magyarázhatóak a változások?  
 Hogyan nevezzük ezt a reakciót? 
•  Milyen monomerek alkotják a fehérjemolekulákat, milyen kötések kapcsolják 
össze őket?  

 
 Anyagok: tojás, híg réz-szulfátoldat, nátrium-hidroxidoldat, desztillált víz  
Eszközök: kémcső állványban, 2 db főzőpohár, szemcseppentő, papírtörlő, tálca, 
gumikesztyű, védőszemüveg 
  
16. Szóbeli tétel B. altétel  
  

 
Mártson szalmiákszeszbe egy üvegbotot majd közelítsen nyitott sósavas üveg felé! 
 

 Figyelje meg és értelmezze a tapasztalatokat! 
 

Anyagok:ammónium-hidroxid, sósav 
Eszközök: papírtörlő, tálca, üvegbot, gumikesztyű, védőszemüveg 
 
17. Szóbeli tétel B. altétel Savasság kimutatása sütőporral  
  
Öntsön 2-2 cm3 etanolt és ecetsavat egy-egy kémcsőbe, majd adjon mindkettőhöz ½ 
vegyszeres kanálnyi sütőport. (Olvassa el a sütőpor összetételét a csomagoláson!)  



 
•  Mit tapasztal? Értelmezze a változásokat!  
•  Írja fel a lejátszódó reakció(k) egyenletét!  
•  Mire használjuk a sütőpor hatóanyagát?  

  
Anyagok: etanol, ecetsav, sütőpor  
Eszközök: 2 db kémcső állványban, vegyszeres kanál, papírtörlő, tálca  
 
18. Szóbeli tétel B. altétel tinta 
  

Egy kis főzőpohárba öntsön egy kevés tintával megfestett vizet és tegyen bele egy 
kiskanálnyi aktív szenet. Néhány perc múlva szűrje le az oldatot! 
 

 Hasonlítsa össze az oldat színét az eredetivel! 
 Magyarázza meg a tapasztalatokat! 

 
Anyagok:tintás víz, aktív szén 
Eszközök: főzőpohár, vegyszeres kanál, tölcsér, szűrőpapír, papírtörlő, tálca 
 
19. Szóbeli tétel B. altétel Oldódás 
 

Egy-egy kémcsőben víz és alkohol-oldat van. Azonosítsa a kémcsövek tartalmát étolaj 
segítségével. Indokolja megfigyeléseit! 

 
 Anyagok:víz, étolaj, etil-alkohol 
Eszközök: kémcsőállvány, 2db kémcső, gumikesztyű, papírtörlő, tálca  
 
20. Szóbeli tétel B. altétel Búzaliszt 
 

Az óraüvegen búzalisztet talál. A tálcán lévő vegyszerek és eszközök segítségével 
mutassa ki, hogy a búza tartalmaz keményítőt! Melegítse, majd hűtse le a kémcső 
tartalmát! 
 

 Magyarázza meg a megfigyeléseit! 
 

Anyagok: búzaliszt, lugol oldat  
Eszközök:kémcső, borszesz égő, főzőpohár, hideg víz, kémcsőfogó csipesz, gumikesztyű, 
védőszemüveg, papírtörlő, tálca  
 
 
 
 
 


