
 

 

 

 

KÉMIA 

KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI, 

KÍSÉRLETEI ÉS KÍSÉRLETLEÍRÁSAI 

A) feladat témakörei 

Általános kémia 

1. Atomszerkezet 

2. A periódusos rendszer 

3. Kémiai kötések 

4. Molekulák, összetett ionok 

5. Anyagi halmazok 

6. Egykomponensű anyagi rendszerek 

7. Többkomponensű rendszerek 

8. Kémiai átalakulások 

9. Termokémia 

10. Reakciókinetika 

11. Egyensúly 

12. A kémiai reakciók típusai 

13. Elektrokémia 

Szervetlen kémia 

1. Hidrogén 

2. Nemesgázok 

3. Halogénelemek és vegyületeik 

4. Az oxigéncsoport elemei és vegyületeik 

5. A nitrogéncsoport elemei és vegyületeik 

6. A széncsoport elemei és vegyületeik 

7. Fémek és vegyületeik 

 



 

 

 

Szerves kémia 

1. A szerves vegyületek általános jellemzői 

2. Szénhidrogének 

3. Halogéntartalmú szerves vegyületek 

4. Oxigéntartalmú szerves vegyületek 

5. Nitrogéntartalmú szerves vegyületek 

6. Szénhidrátok 

7. Fehérjék 

8. Nukleinsavak 

9. Műanyagok 

10. Energiagazdálkodás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B) feladat elvégzendő és nem elvégzendő kísérletei, kísérletleírásai 

 

1. kísérlet 

Egy tálcán sorszámozott kémcsövekben szőlőcukor ill. répacukor oldat van. Nem tudjuk melyikben 

melyik található. 

Annak eldöntésére, hogy melyik kémcső melyik oldatot tartalmazza, elvégezték az alábbi vizsgálatot: 

Két tiszta kémcsőbe 1-1 cm3 ezüst-nitrát - oldathoz annyi ammóniaoldatot adtak, hogy a kezdetben 

képződő csapadék éppen feloldódott. Az így elkészített oldatok egyikéhez öntötték a 1. számú 

kémcső a másikéhoz pedig a 2. számú kémcső cukoroldat tartalmát. Mindkét kémcsövet forró 

vízfürdőbe helyezték. Kis idő múlva a 2. számú kémcső falán ezüst bevonat képződött. Értelmezze a 

kísérlet tapasztalatait! 

2. kísérlet 

A tálcán látható tojásfehérje oldathoz cseppentsen néhány csepp réz-szulfát oldatot, és figyelje meg 

a változást. Ezután öntsön a kémcsőbe vizet és rázza össze. Értelmezze a tapasztaltakat! 

Szükséges anyagok, és eszközök: 

- kémcső 

- kémcsőállvány 

- tojásfehérje-oldat feliratozott kémcsőben 

- réz-szulfát oldat feliratozott üvegben 

- desztillált víz 

- törlőrongy 

- védőszemüveg 

- gumikesztyű  

- hulladékgyűjtő 

- műanyag tálca 

3. kísérlet 

A tálcán lévő vegyszerek és eszközök felhasználásával végezze el a következő kémcsőreakciókat! 

- sósav + ezüst-nitrát oldat 

- sósav + fenolftaleines nátrium-hidroxid oldat, 

- sósav + magnézium forgács 

A tapasztalatok megfigyelése mellett állapítsa meg, hogy melyik reakció: 

- redoxireakció 

- sav-bázis reakció 

Írja fel a reakciók egyenleteit is! 



Szükséges anyagok, és eszközök: 

- három kémcső 

- kémcsőállvány 

- vegyszeres kanál 

- sósav feliratozott üvegben 

 - ezüst-nitrát oldat feliratozott üvegben, 

- fenolftaleines nátrium-hidroxid oldat feliratozott kémcsőben 

- magnézium-forgács óraüvegen 

- törlőrongy 

- védőszemüveg 

- gumikesztyű  

- hulladékgyűjtő 

- műanyag tálca 

4. kísérlet 

Két óraüveg közül az egyiken paraffingyertya reszelék, a másikon szappanreszelék van. Dobjon két 

kémcsőbe mindegyik mintából, öntsön rá vizet, s rázza össze. Értelmezze a tapasztaltakat! 

 

Szükséges anyagok, és eszközök: 

- két kémcső 

- kémcsőállvány 

- vegyszeres kanál 

- paraffingyertya reszelék óraüvegen 

- szappanreszelék óraüvegen 

- desztillált víz 

- törlőrongy 

- védőszemüveg 

- gumikesztyű  

- hulladékgyűjtő 

- műanyag tálca 

 

 



5. kísérlet 

Két kémcsőbe egy-egy mészkődarabkát tettünk. Az első kémcsőbe kb. egy ujjnyi alkoholt, a 

másodikba egy ujjnyi 20%-os ecetet öntöttünk. Mit tapasztal? Gyújtópálca segítségével azonosítsa a 

fejlődő gázt! Értelmezze a kísérleti tapasztalatokat! Válaszát indokolja! Melyik anyag használható 

vízkőmentesítésre? 

 

6. kísérlet 

Kálium-nitrátot oldottak szobahőmérsékletű vízben mindaddig, amíg több só már nem tudott 

feloldódni. Ekkor az edény alján szilárd anyag maradt. Ezután elkezdték melegíteni az oldatot 

kevergetés közben. Az edény alján lévő szilárd anyag feloldódott. Értelmezze a fenti kísérlet 

tapasztalatait! Mi történt volna akkor, ha az oldatot ismét visszahűtötték volna szobahőmérsékletre? 

(Függvénytáblázatból keresse ki a kálium-nitrát oldhatóságát 3 különböző hőmérsékleten!) 

7. kísérlet 

Brómos vízbe  

a) etán  

b) etilén  

c) acetilén gázt vezetünk.  

Melyik színteleníti el a brómos vizet? Írja fel a reakcióegyenleteket. Mely vegyületek csoportjába 

tartozik a három gáz? Milyen típusba sorolhatók a fenti reakciók? 

 

8. kísérlet 

Valódi és liszttel hamisított tejföl van előkészítve. kálium- jodidos jódoldattal állapítsa meg, melyik a 

hamisított tejföl! Figyelje meg és értelmezze a változást! 

Szükséges anyagok, és eszközök: 

- tejföl óraüvegen 

- liszttel hamisított tejföl óraüvegen 

- kálium- jodidos jódoldat feliratozott üvegben 

- törlőrongy 

- védőszemüveg 

- gumikesztyű  

- hulladékgyűjtő 

- műanyag tálca 

 

 



9. kísérlet 

Három kémcsőben a következő anyagok vannak: 

nátrium-karbonát, nátrium-klorid, ammónium-klorid. 

Adjon kevés vizet mindhárom anyaghoz, majd rázza össze a kémcsövek tartalmát. Vizsgálja meg 

univerzál indikátorral az oldatok kémhatását. Magyarázza meg a színváltozás okát. Milyen folyamatok 

játszódtak le a kémcsőben? 

Szükséges anyagok, és eszközök: 

- három kémcső 

- kémcsőállvány 

- vegyszeres kanál 

-szilárd nátrium-karbonát feliratozott üvegben, 

-nátrium-klorid, feliratozott üvegben,  

-ammónium-klorid feliratozott üvegben, 

- univerzál indikátor papír 

- desztillált víz 

- törlőrongy 

- védőszemüveg 

- gumikesztyű  

- hulladékgyűjtő 

- műanyag tálca 

10. kísérlet 

Három sorszámozott kémcső – ismeretlen sorrendben – a következő anyagokat tartalmazza: 

a) etil-alkohol-víz elegy;  

b) ecetsav vizes oldata;  

c) hidrogén-klorid vizes oldata.  

Az oldatok koncentrációja közel azonos. Mindhárom oldat kémhatását megvizsgáltuk pH papírral. A 

mért pH értékek a következők voltak: 

1. kémcső: pH = 7 

2. kémcső: pH = 1 

3. kémcső: pH = 4 

A mérések alapján állapítsa meg, melyik kémcső melyik oldatot tartalmazza! Válaszát indokolja! Írja 

fel az ecetsav és a víz, valamint a hidrogén-klorid és a víz kölcsönhatását kifejező reakciók egyenletét! 

Nevezze meg a képződő ionokat!  



11. kísérlet 

Három kémcsőben – ismeretlen sorrendben – desztillált víz, csapvíz és híg kalcium-klorid-oldat van. 

Mindegyikhez dobjon borsó nagyságú szappanreszeléket, majd rázza össze a kémcsövek tartalmát! 

Figyelje meg és értelmezze a változásokat, majd azonosítsa a kémcsövek tartalmát! 

Szükséges anyagok, és eszközök: 

- desztillált víz kémcsőben 

-csapvíz kémcsőben 

 - híg kalcium-klorid-oldat kémcsőben 

- kémcsőállvány 

- vegyszeres kanál 

- szappanreszelék óraüvegen 

- törlőrongy 

- védőszemüveg 

- gumikesztyű  

- hulladékgyűjtő 

- műanyag tálca 

12. kísérlet 

Egy üvegkádban sósavat elektrolizálunk grafitelektródok között.  

Ismertesse, és magyarázza meg a tapasztaltakat! Írja fel az elektródfolyamatok egyenletét! 

13. kísérlet 

Ezüst-nitrát oldatba előzőleg kifényesített vörösréz érmét, réz-szulfát oldatba vaslemezt helyezzen. 

Figyelje meg a változásokat! Értelmezze a kísérletet! Írja le a lejátszódó folyamat reakcióegyenletét! 

Szükséges anyagok, és eszközök: 

- ezüst-nitrát oldat feliratozott főzőpohárban, 

- vörösréz darab 

- réz-szulfát oldat feliratozott főzőpohárban, 

- vaslemez 

- törlőrongy 

- védőszemüveg 

- gumikesztyű  

- hulladékgyűjtő 

- műanyag tálca 



14. kísérlet 

Egy kémcsőbe kevés szódabikarbónát szórtunk, majd sósavat öntöttünk hozzá. Heves pezsgés és 

gázfejlődés indult meg. A gázt meszes vízbe vezetve fehér zavarosodást okozott, valamint az égő 

gyújtópálcát eloltotta. Magyarázza meg a leírt tapasztalatokat! 

(Függvénytáblázatból keresse ki a képződött gáz olvadás- és forráspontját és vízben való 

oldhatóságát 20oC-on.) 

15. kísérlet 

Tegyen kémcsőbe kevés tojásfehérje oldatot. Adjon hozzá kevés konyhasót, és rázza össze. Ezután 

öntsön a kémcső tartalmához desztillált vizet! Figyelje meg a változásokat! Értelmezze a 

tapasztalatokat! 

Szükséges anyagok, és eszközök: 

- kémcső 

- kémcsőállvány 

- vegyszeres kanál 

- tojásfehérje-oldat feliratozott kémcsőben, 

- konyhasó feliratozott üvegben, 

- desztillált víz 

- törlőrongy 

- védőszemüveg 

- gumikesztyű  

- hulladékgyűjtő 

- műanyag tálca 

16. kísérlet 

Magnéziumszalagot lángba tartva figyelje meg a reakciót! Fogalmazza meg és értelmezze a látottakat 

oxidációs szám változás segítségével. 

Szükséges anyagok, és eszközök: 

- Borszeszégő 

- gyufa 

-csipesz 

-magnézium szalag óraüvegen 

- törlőrongy 

- védőszemüveg 

- gumikesztyű  



- hulladékgyűjtő 

- műanyag tálca 

17. kísérlet 

Főzőpohárba etanolt öntöttünk. Izzásig hevítettünk egy vörösrézből készült rézdrótot. A rézdrót 

megfeketedett. A még forró rézdrótot az etanolba mártottuk. A rézdrót színe ismét vörös lett. A 

főzőpohár tartalmát megszagolva szúrós szag volt érezhető. 

Magyarázza a tapasztaltakat! 

(Függvénytáblázatból keresse ki az etanol és a képződött szerves anyag olvadás és forráspontját!) 

 

18. kísérlet 

Három különböző fémet, cinket, rezet és vasport tegyen 1 mol/dm3 koncentrációjú sósavba! 

Hasonlítsa össze és értelmezze a különböző fémek oldódását. 

(Függvénytáblázatból keresse ki a fémek standard potenciál értékeit!) 

Szükséges anyagok, és eszközök: 

- három kémcső 

- kémcsőállvány 

- vegyszeres kanál 

- cink feliratozott üvegben, 

- réz feliratozott üvegben, 

- vaspor feliratozott üvegben, 

- 1 mol/dm3 koncentrációjú sósav feliratozott üvegben, 

- függvénytáblázat 

- törlőrongy 

- védőszemüveg 

- gumikesztyű  

- hulladékgyűjtő 

- műanyag tálca 

 

 

 

 

 



19. kísérlet 

Két-két kémcsőben víz és sebbenzin van. Konyhasót és apró jódkristályt oldjon fel vízben és 

sebbenzinben. Figyelje meg, milyen mértékben oldódik a jód és a só az egyes oldószerekben! 

Megfigyelések alapján állapítsa meg, melyik kémcső melyik folyadékot tartalmazza. Válaszát 

indokolja. 

Szükséges anyagok, és eszközök: 

- négy kémcső 

- kémcsőállvány 

- vegyszeres kanál 

- desztillált víz 

- sebbenzin feliratozott üvegben, 

- konyhasó feliratozott üvegben 

 - jódkristály feliratozott üvegben, 

- törlőrongy 

- védőszemüveg 

- gumikesztyű  

- hulladékgyűjtő 

- műanyag tálca 

20. kísérlet 

Két kémcsőben klórgázt fejlesztettünk káliumpermanganát és tömény sósav segítségével. A két 

kémcső szájára egy kálium-bromid oldattal, illetve kálium-jodid oldattal átitatott vattát szorítunk. Az 

első esetben a vatta vörösesbarna lesz, a másik esetben is megsötétedik. Ha ez utóbbira egy csepp 

keményítőoldatot cseppentünk, a vattán kék foltot figyelhetünk meg. 

Értelmezze a kísérleti tapasztalatokat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

nátriumhidrogén-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. 


