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Bevezetés

Kedves Diákok! 

A hetedik osztályban olyan alapvető ismereteket szerezhettetek, ami lehetővé teszi számos jól ismert jelenség értel-
mezését. Megtanultatok egyszerű kísérleteket elvégezni, megismertétek az anyagok szerkezetét és néhány anyag 
fontosabb tulajdonságait is. Betekinthettetek a kémiai reakciók izgalmas világába, így már képesek lettetek arra, 
hogy a kémia igazán érdekes, mindennapjaitokat is érintő oldalát megismerjétek. A nyolcadik év izgalmas utazást 
ígér. Az első néhány lecke még az alapozást szolgálja azért, hogy könnyebben eligazodhassatok a kémiai reakciók 
között. Ezt követően azonban már csak a mindennapi életünk szempontjából fontos jelenségekkel és ismeretekkel 
foglalkozunk. 

A tananyag egy logikus ívet formál. A második fejezetből megtudhatjuk, milyen anyagok építik fel a természetet. 
Amióta ember él a Földön, azóta alakítja át a természetben található anyagokat. Ezt az átalakítást mutatja be könyvünk 
harmadik fejezete. A negyedik fejezet a köznapi élet kémiai ismereteiről szól. Milyen anyagokat használunk nap mint 
nap? Miként jelenik meg a kémia a konyhában, a fürdőszobában, a kertben vagy éppen az autóban? Mindezekre vá-
laszt kaphattok könyvünkből. Amíg életszínvonalunk folyamatos fejlődésére figyeltünk, sokáig észre sem vettük, hogy 
mennyire szennyezzük a környezetünket. Olyan jelek figyelmeztettek erre bennünket, mint például az erdőpusztulás, 
a túl gyors leégés a napon, vagy az egyre fogyatkozó ivóvízkészlet. Mit tehetünk mi magunk, és mit tehet a kémia tu-
dománya ezeknek a problémáknak a megoldására? Erre adja meg a választ az utolsó fejezet. Jó barangolást kívánunk!

 

hogyan használjuK ezt a Könyvet?
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Végbemegy vagy nem megy végbe?

A kémiai reakciók végbemenetelének alapvető felté-
tele a reakciópartnerek részecskéinek az ütközése. Ez 
azonban csak akkor vezet tényleges átalakuláshoz, ha 
a részecskék megfelelő irányból és megfelelő energiával 
ütköznek. E két tényező együttes megvalósulása esetén 
hatásos ütközésről beszélünk. A folyamatot egyszerűen 
modellezhetjük a gyufa meggyújtásának példáján.

Segít, gyorsít, megmarad – a katalizátor
A kémiai reakciók jelentős része csak magas hőmér-
sékleten, olykor csak nagy nyomáson megy végbe. 
Számos esetben azonban nem alkalmazhatunk ilyen 
körülményeket.

 Képződhet-e csapadék egy kémcsőben?

A kémia az anyag átalakulásának tudománya. Az átalaku-
lásnak azonban feltételei vannak. Vajon milyen körülmé-
nyek között mehetnek végbe a kémiai reak ciók? Hogyan 
csökkenthető a lejátszódásukhoz szükséges idő? És mi-
lyen csoportokba sorolhatók a kémiai reakciók?

1.1. A kémiAi reAkciók áltAlánoS jellemzéSe

A hidrogén-peroxid megfelelő körülmények között 
vízre és oxigénre bomlik. Vizes oldatában a részecskék-
nek csak kis hányada rendelkezik a bomláshoz szüksé-
ges energiával. Melegítéssel akár fel is gyorsíthatjuk a 
bomlást. A reakció azonban barnakőpor (mangán-di-
oxid, MnO2) hatására is felgyorsul. A reakció exoterm.

2 H2O2 2 H2O + O2                        
MnO2

A reakció során az oxigén eltávozik, a víz alján pe-
dig visszamarad a barnakőpor. Azokat az anyagokat, 
amelyek megnövelik egy reakció sebességét, de a reakció 
végén változatlan mennyiségben és kémiai minőségben 
visszamaradnak, katalizátoroknak nevezzük. A reak-
cióegyenletben a katalizátor jelét a nyílra (ami az egyen-
lőségjelet helyettesíti) írjuk. A kémiai reakciók jelentős 
része végbe sem megy megfelelő katalizátor nélkül, ezért 
ezeket az anyagokat a vegyipar számos helyen használja.

Hogyan csoportosíthatjuk a reakciókat?
A kémiai reakciókat sokféle szempont szerint csoporto-
síthatjuk. Egyik legegyszerűbb, ha a kiindulási anyagok 
és termékek száma alapján csoportosítunk. Egyesülés so-
rán két- vagy többféle kiindulási anyagból egyféle ter-
mék képződik. A bomlás ennek ellentéte, amely során 
egyféle anyagból két- vagy többféle anyag keletkezik.

Kémcsőben lévő 3%-os hidrogén-peroxid-oldatba 
szórjunk késhegynyi barnakőport! Tartsunk a kém-
cső szájához parázsló gyújtópálcát!

kísérlet

1.1.2. Hidrogén-peroxid bomlása barnakőpor hatására. Heves 
pezsgés indul meg, színtelen, szagtalan gáz fejlődik, amely a pa-
rázsló gyújtópálcát lángra lobbantja. A kémcső fala felmelegszik

Az élőlényekben lejátszódó kémiai folyamatok több-
sége csak katalizátor jelenlétében megy végbe meg-
felelő sebességgel. Az élő szervezetek katalizátorait 
enzimeknek nevezzük. Legismertebbek a tápanyago-
kat bontó emésztőenzimek.

érdekesség

1.1.1. A hatásos ütközés szemléltetése. Ha a gyufát merőlegesen 
közelítjük a dörzsfelülethez, nem gyullad meg. Szintén hatás-
talan, ha lassan húzzuk végig a felületen. A kémiai reakció akkor 
indul be, ha gyorsan, oldalirányból húzzuk végig a gyufafejet 
a dörzsfelületen
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1.	 Fogalmazd	 meg,	 mit	 nevezünk	 hatásos	 üt-
közésnek!

2.	 Mik	 a	 katalizátorok,	 és	 miért	 alkalmazzák	
azokat	kémiai	reakciókban?

3.	 Milyen	reakciótípusokba	sorolható	be	a	hid-
rogén-peroxid	vízzé	és	oxigénné	alakulása?	
Magyarázd	meg,	miért!

4.	 Az	 alumínium	 és	 a	 jód	 katalizátor	 hatására	
hevesen	 egyesül.	 Írd	 fel	 a	 reakció	 egyenle-
tét!	Keress	filmet	a	reakcióról	az	interneten!	
Mi	a katalizátora?

5.	Írd	fel	minél	több,	a	lecke	táblázataiban	sze-
replő	reakció	kémiai	egyenletét!

? Kérdések, feladatok

A	kémiai	reakciók	lejátszódásának	feltétele	a	részt	
vevő	 anyagok	 részecskéinek	 megfelelő	 irányból,	
megfelelő	 energiával	 történő,	 ún.	 hatásos	 ütkö-
zése.	 Számos	 reakció	 csak	 katalizátor	 jelenlét-
ében	megy	végbe.	A	katalizátorok	olyan	anyagok,	
amelyek	megnövelik	egy	reakció	sebességét,	de	a	
reakció	végén	változatlan	kémiai	minőségben	és	
mennyiségben	 visszakaphatók.	 A	 reakciókat	 kü-
lönféle	szempontok	szerint	csoportosíthatjuk.	Egy	
adott	reakció	többféle	csoportba	is	besorolható.

Rövid összefoglalás

Új fogalmak
hatásos ütközés, katalizátor, csapadék

Egyesülés Bomlás

hidrogén	égése vízbontás	elektromos	árammal

magnézium	égése hipermangán	bomlása	hő	
hatására

alumínium	reakciója	jóddal cukor	karamellizálódása

nátrium	és	klór	reakciója szénsav	bomlása	szén-dioxidra	
és	vízre

A reakciót kísérő energiaváltozás alapján megkülön-
böztetünk exoterm (hőtermelő) és endoterm (hőelnye-
lő) reakciókat. Az exoterm reakciók során a rendszer 
energiája csökken, a környezeté nő. Az endoterm reak-
ciók esetén ez fordított.

Exoterm Endoterm

hidrogén	égése	vízzé vízbontás	elektromos	áram-
mal

magnézium	égése hipermangán	bomlása	hő	
hatására

nátrium	reakciója	vízzel cukor	karamellizálódása

nátrium	reakciója	klórral réz-oxid	redukciója	hidro-
génnel

cink	reakciója	sósavval fotoszintézis

Két	kémcsőbe	öntsünk	egy-egy	ujjnyi	háztartási	só-
savat!	Az	egyikbe	ejtsünk	alufólia-galacsint,	a	má-
sikba	öntsünk	kevés	ezüst-nitrát-	(AgNO3-)	oldatot!

Kísérlet

1.1.3.	Sósav	reakciója	alumí-
niummal

1.1.4.	Sósav	reakciója	ezüst-
nitrát-oldattal

A sósav az alumíniummal a már korábban megismert 
módon, alumínium-klorid és hidrogéngáz fejlődése 
közben lép reakcióba. Azokat a kémiai átalakulásokat, 
amelyek során gáz-halmazállapotú termék keletkezik, 
gázfejlődéssel járó reakcióknak nevezzük.

2 Al + 6 HCl = 2 AlCl3 + 3 H2
Sósav és ezüst-nitrát-oldat összeöntésekor a kémcső-

ben fehér színű, szilárd halmazállapotú, vízben rosszul 
oldódó ezüst-klorid válik ki. A vizes oldatokban keletke-

ző, vízben rosszul oldódó szilárd anyagokat a kémiában 
csapadékoknak nevezik. Azokat a reakciókat pedig, 
amelyek során egy oldatból kémiai reakció során szilárd 
halmazállapotú anyag válik ki, csapadékképződéssel járó 
reakcióknak nevezzük. A csapadékokat a reakcióegyen-
letben aláhúzással jelöljük.

AgNO3 + HCl = AgCl + HNO3

Gázfejlődéssel járó 
reakció

Csapadékképződéssel járó 
reakció

vízbontás	elektromos	árammal szén-dioxid	reakciója	meszes	
vízzel

mészkő	reakciója	sósavval ezüst-nitrát-oldat	reakciója	
sósavval

cink	reakciója	sósavval

nátrium	reakciója	vízzel

Korábban külön foglalkoztunk a kémiai reakciók két 
legismertebb csoportjával, a redoxireakciókkal és a sav-
bázis reakciókkal. A következő leckékben ezekkel ismer-
kedünk meg részletesebben.

A fontos 
kifejezéseket 
vastag betű 

emeli ki

Bevezető 
probléma

Rövid  
összefoglalás

Új fogalmak

Kérdések, 
feladatok

Érdekesség

Törzsanyag

Kísérletekhez  
kapcsolódó képek

Könnyen elvégezhető  
kísérlet, megfigyelés
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1. fejezet 
Kémiai reakciók

Ebben a fejezetben áttekintjük a kémiai reakciók  
lejátszódásának a feltételeit és a fontosabb reakciótípusokat.
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Végbemegy vagy nem megy végbe?

A kémiai reakciók végbemenetelének alapvető felté-
tele a reakciópartnerek részecskéinek az ütközése. Ez 
azonban csak akkor vezet tényleges átalakuláshoz, ha 
a részecskék megfelelő irányból és megfelelő energiával 
ütköznek. E két tényező együttes megvalósulása esetén 
hatásos ütközésről beszélünk. A folyamatot egyszerűen 
modellezhetjük a gyufa meggyújtásának példáján.

Segít, gyorsít, megmarad – a katalizátor
A kémiai reakciók jelentős része csak magas hőmér-
sékleten, olykor csak nagy nyomáson megy végbe. 
Számos esetben azonban nem alkalmazhatunk ilyen 
körülményeket.

 Képződhet-e csapadék egy kémcsőben?

A kémia az anyag átalakulásának tudománya. Az átalaku-
lásnak azonban feltételei vannak. Vajon milyen körülmé-
nyek között mehetnek végbe a kémiai reak ciók? Hogyan 
csökkenthető a lejátszódásukhoz szükséges idő? És mi-
lyen csoportokba sorolhatók a kémiai reakciók?

1.1. A KémiAi rEAKcióK áltAlánoS jEllEmzéSE

A hidrogén-peroxid megfelelő körülmények között 
vízre és oxigénre bomlik. Vizes oldatában a részecskék-
nek csak kis hányada rendelkezik a bomláshoz szüksé-
ges energiával. Melegítéssel akár fel is gyorsíthatjuk a 
bomlást. A reakció azonban barnakőpor (mangán-di-
oxid, MnO2) hatására is felgyorsul. A reakció exoterm.

2 H2O2 2 H2O + O2                        
MnO2

A reakció során az oxigén eltávozik, a víz alján pe-
dig visszamarad a barnakőpor. Azokat az anyagokat, 
amelyek megnövelik egy reakció sebességét, de a reakció 
végén változatlan mennyiségben és kémiai minőségben 
visszamaradnak, katalizátoroknak nevezzük. A reak-
cióegyenletben a katalizátor jelét a nyílra (ami az egyen-
lőségjelet helyettesíti) írjuk. A kémiai reakciók jelentős 
része végbe sem megy megfelelő katalizátor nélkül, ezért 
ezeket az anyagokat a vegyipar számos helyen használja.

Hogyan csoportosíthatjuk a reakciókat?
A kémiai reakciókat sokféle szempont szerint csoporto-
síthatjuk. Egyik legegyszerűbb, ha a kiindulási anyagok 
és termékek száma alapján csoportosítunk. Egyesülés so-
rán két- vagy többféle kiindulási anyagból egyféle ter-
mék képződik. A bomlás ennek ellentéte, amely során 
egyféle anyagból két- vagy többféle anyag keletkezik.

Kémcsőben lévő 3%-os hidrogén-peroxid-oldatba 
szórjunk késhegynyi barnakőport! Tartsunk a kém-
cső szájához parázsló gyújtópálcát!

Kísérlet

1.1.2. Hidrogén-peroxid bomlása barnakőpor hatására. Heves 
pezsgés indul meg, színtelen, szagtalan gáz fejlődik, amely a pa-
rázsló gyújtópálcát lángra lobbantja. A kémcső fala felmelegszik.

Az élőlényekben lejátszódó kémiai folyamatok több-
sége csak katalizátor jelenlétében megy végbe meg-
felelő sebességgel. Az élő szervezetek katalizátorait 
enzimeknek nevezzük. Legismertebbek a tápanyago-
kat bontó emésztőenzimek.

érdekesség

1.1.1. A hatásos ütközés modellezése. Ha a gyufát merőlegesen 
közelítjük a dörzsfelülethez, nem gyullad meg. Szintén hatás-
talan, ha lassan húzzuk végig a felületen. A kémiai reakció akkor 
indul be, ha gyorsan, oldalirányból húzzuk végig a gyufafejet 
a dörzsfelületen.
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1. Fogalmazd meg, mit nevezünk hatásos üt-
közésnek!

2. Mik a katalizátorok, és miért alkalmazzák 
azokat kémiai reakciókban?

3. Milyen reakciótípusokba sorolható be a hid-
rogén-peroxid vízzé és oxigénné alakulása? 
Magyarázd meg, miért!

4. Az alumínium és a jód katalizátor hatására 
hevesen egyesül. Írd fel a reakció egyenle-
tét! Keress filmet a reakcióról az interneten! 
Mi a folyamat katalizátora?

5. Írd fel minél több, a lecke táblázataiban sze-
replő reakció kémiai egyenletét!

? Kérdések, feladatok

A kémiai reakciók lejátszódásának feltétele a részt 
vevő anyagok részecskéinek megfelelő irányból, 
megfelelő energiával történő, ún. hatásos ütkö-
zése. Számos reakció csak katalizátor jelenlété- 
ben megy végbe. A katalizátorok olyan anyagok, 
amelyek megnövelik egy reakció sebességét, de a 
reakció végén változatlan kémiai minőségben és 
mennyiségben visszakaphatók. A reakciókat kü-
lönféle szempontok szerint csoportosíthatjuk. Egy 
adott reakció többféle csoportba is besorolható.

rövid összefoglalás

Új fogalmak
hatásos ütközés, katalizátor, csapadék

Egyesülés Bomlás

hidrogén égése vízbontás elektromos árammal

magnézium égése hipermangán bomlása hő 
hatására

alumínium reakciója jóddal cukor karamellizálódása

nátrium és klór reakciója szénsav bomlása szén-dioxidra 
és vízre

A reakciót kísérő energiaváltozás alapján megkülön-
böztetünk exoterm (hőtermelő) és endoterm (hőelnye-
lő) reakciókat. Az exoterm reakciók során a rendszer 
energiája csökken, a környezeté nő. Az endoterm reak-
ciók esetén ez fordított.

Exoterm Endoterm

hidrogén égése vízzé vízbontás elektromos áram-
mal

magnézium égése hipermangán bomlása hő 
hatására

nátrium reakciója vízzel cukor karamellizálódása

nátrium reakciója klórral réz-oxid redukciója hidro-
génnel

cink reakciója sósavval fotoszintézis

Két kémcsőbe öntsünk egy-egy ujjnyi háztartási só-
savat! Az egyikbe ejtsünk alufólia-galacsint, a má-
sikba öntsünk kevés ezüst-nitrát- (AgNO3-) oldatot!

Kísérlet

1.1.3. Sósav reakciója alumí-
niummal

1.1.4. Sósav reakciója ezüst-
nitrát-oldattal

A sósav az alumíniummal a már korábban megismert 
módon, alumínium-klorid és hidrogéngáz fejlődése 
közben lép reakcióba. Azokat a kémiai átalakulásokat, 
amelyek során gáz-halmazállapotú termék keletkezik, 
gázfejlődéssel járó reakcióknak nevezzük.

2 Al + 6 HCl = 2 AlCl3 + 3 H2
Sósav és ezüst-nitrát-oldat összeöntésekor a kémcső-

ben fehér színű, szilárd halmazállapotú, vízben rosszul 
oldódó ezüst-klorid válik ki. A vizes oldatokban keletke-

ző, vízben rosszul oldódó szilárd anyagokat a kémiában 
csapadékoknak nevezik. Azokat a reakciókat pedig, 
amelyek során egy oldatból kémiai reakció során szilárd 
halmazállapotú anyag válik ki, csapadékképződéssel járó 
reakcióknak nevezzük. A csapadékokat a reakcióegyen-
letben aláhúzással jelöljük.

AgNO3 + HCl = AgCl + HNO3

Gázfejlődéssel járó 
reakció

Csapadékképződéssel járó 
reakció

vízbontás elektromos árammal szén-dioxid reakciója meszes 
vízzel

mészkő reakciója sósavval ezüst-nitrát-oldat reakciója 
sósavval

cink reakciója sósavval

nátrium reakciója vízzel

Korábban külön foglalkoztunk a kémiai reakciók két 
legismertebb csoportjával, a redoxireakciókkal és a sav-
bázis reakciókkal. A következő leckékben ezekkel ismer-
kedünk meg részletesebben.
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 Mi a hasonlóság az éltető oxigén 
és a mérgező klór reakciói között?

Az elemi részecskék felfedezésével a kémiai reak ciók 
– közöttük a redoxireakció is – új értelmezést kapott.  
A redoxireakció fogalmát kiterjeszthetjük olyan reakciókra 
is, amelyekben az oxigén nem is vesz részt.

1.2. értElmEzzüK A rEdoxirEAKcióKAt!

Amikor az elektron költözik

Két jól ismert reakció a magnézium égése és a nátrium 
klórral való egyesülése. Vizsgáljuk meg, mi a közös eb-
ben a két reakcióban!

1.2.1. A magnézium égése 1.2.2. A nátrium reakciója 
klórral

A magnézium oxigénfelvétellel oxidálódik, magné-
zium-oxid keletkezik. A reakció magas hőmérsékleten 
megy végbe. Ekkor a kötések fellazulnak, felszakadnak, 
és a magnéziumatom elektront ad át az oxigénatomnak. 
A magnéziumatom külső elektronhéján két elektron 
tartózkodik. Ezek leadásával stabilis nemesgáz-szerke-
zetű magnéziumionná alakul. 

 Mg  → Mg2+ + 2 e– oxidáció

Az elektronleadás az oxigén hatására következett be, 
ezért az elektronleadással járó folyamatokat (az oxigén 
nevéből) oxidációnak nevezzük. A magnéziumatom ál-
tal leadott elektronokat az oxigénatom veszi fel, és így 
nemesgáz-szerkezetű oxidionná alakul. Az elektron fel-
vételével járó folyamatokat redukciónak nevezzük.

 O + 2 e– → O2– redukció

Mivel az oxidáció és a redukció mindig egyidejű-
leg megy végbe, az elektronátmenettel járó reakciókat 
redoxireakcióknak nevezzük.

Az oxigén a reakciópartnerét elektronleadásra, azaz 
oxidációra készteti. Azt az anyagot, amely a reakciópart-
nerét elektronleadásra készteti, oxidálószernek nevezzük. 

A magnéziumatom elektronokat ad át az oxigén-
atomnak, az oxigénatom így elektronfelvétellel redu-
kálódik. A magnézium tehát redukálja az oxigént. Azt 
az anyagot, amely a reakciópartnerét elektronfelvételre 
készteti, redukálószernek nevezzük.

2 Mg  +  O2    →  2 Mg2+  +  2 O2–

2 Mg  +  O2    =  2 MgO
OxidálódiK     rEduKálódiK

rEduKálóSzEr    OxidálóSzEr

Leo és Fred sok gyerek számára ismert rajzfilmfigu-
rák. Segítségükkel könnyen megjegyezhetjük a re-
dukció és az oxidáció fogalmát. Az elektron lEadását 
oxidációnak, az elektron Felvételét rEdukciónak 
nevezzük.

érdekesség

1.2.3. LEO és FRED

redoxireakció oxigén nélkül?

A nátrium és a klór exoterm reakcióban nátrium-klo-
riddá egyesül. A nátriumatom elektron leadásával, azaz 
oxidációval nátriumionná alakul.

Na → Na+ + e–     oxidáció

4 e-
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1. Elektronátmenet alapján mit nevezünk oxi-
dációnak, és mit redukciónak?

2. Értelmezd a nátrium és a klór reakcióját mint 
redoxireakciót!

3. Sorold be a hidrogén égését a tanult reakció-
típusokba!

4. Jellemzően milyen szerepet töltenek be a 
redoxireakciókban az alkálifémek és az alká-
liföldfémek? Miért?

5. Jellemzően milyen szerepet töltenek be a 
redoxireakciókban a halogénelemek? Miért?

6. Keress az interneten „durranógáz” és „klór-
durranógáz” címszavak megadásával video-
filmeket!

? Kérdések, feladatok

Az elektronátadással járó kémiai reakciókat 
redoxireakciónak nevezzük. Az elektron leadá-
sával járó részfolyamat az oxidáció, az elektron 
felvételével járó pedig a redukció. A redukció 
és az oxidáció mindig egyidejűleg történik a 
redoxireakció során. Jó oxidálószer az oxigén 
és a klór, jó redukálószer a magnézium és a hid-
rogén. Ha egy reakcióban a kiindulási anyagok 
vagy a termékek között elem szerepel, akkor az 
jellemzően redoxireakció.

rövid összefoglalás

Új fogalmak
oxidáció, redukció, oxidálószer, 
redukálószer, redoxireakció

A klóratom elektron felvételével, azaz redukcióval 
alakul kloridionná.

Cl + e– → Cl–     redukció

2 Na  +   Cl2    →  2 Na+  + 2 Cl–

2 Na  +   Cl2    =  2 NaCl
OxidálódiK    rEduKálódiK

rEduKálóSzEr   OxidálóSzEr

Vegyük észre, hogy az oxigén szerepét a reakcióban 
a klór veszi át, ezért azt mondjuk, hogy a klór oxidálja a 
fémet. A redoxireakcióknak tehát nem szükséges felté-
tele az oxigén.

A bemutatott két reakcióban a fématomok (magné-
ziumatom, nátriumatom) elektronokat adnak át a nem-
fématomoknak (oxigénatom, klóratom), és ionvegyüle-
tek keletkeznek. 

robbanó gázkeverékek

Az előző példákban két fém oxigénnel, illetve klórral való 
reakcióját vizsgáltuk. Most nézzük meg egy nemfémes 
elem, a hidrogén reakcióját ugyanezzel a két nem fémes 
elemmel! A hidrogén és az oxigén 2 : 1 térfogatarányú ele-
gyét durranógáznak, a hidrogén és a klór 1 : 1 térfogatará-
nyú elegyét pedig klórdurranógáznak nevezzük. Mindkét 
gázelegy meggyújtva robbanásszerű hevességgel reagál.

Jó oxidálószerek Jó redukálószerek

oxigént adnak le
vagy

hidrogént vesznek fel
vagy

elektront vesznek fel

oxigént vesznek fel 
vagy

hidrogént adnak le
vagy

elektront adnak le

oxigén (O2) hidrogén (H2)

ózon (O3) szén (C)

halogénelemek (pl. Cl2) szén-monoxid (CO)

hidrogén-peroxid (H2O2) alkálifémek (pl. Na)

hipermangán (KMnO4) alkáliföldfémek (pl. Mg)

kénsav (H2SO4) alumínium (Al)

salétromsav (HNO3)

jó, ha tudod!

láthatjuk, hogy az átalakulások során apoláris mole-
kulákból poláris molekulák jönnek létre. Az oxigénatom 
és a klóratom is magához vonzza a hidrogénatom elekt-
ronját. Ezekben a reakciókban csak részlegesen megy 
végbe az elektronátadás, mert a hidrogénatomról nem 
szakad le az elektron, nem képződik belőle ion. Az oxi-
gén és a klór is oxidálja a hidrogént.

2 H2 + O2 = 2 H2O          H2 + Cl2 = 2 HCl

OxidálódiK OxidálóSzEr OxidálódiK OxidálóSzEr

2 e-

O

H H
H Cl

2 H2O

2 H2 + O2

2 HCl

H2 + Cl2

energia

1.2.4. A durranógáz és a klórdurranógáz reakcióját kísérő ener-
giaváltozás
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Bele meri dobni a kémiatanárod  
a gyűrűjét a tömény sósavba? 

A különböző fémek reakciókészsége nagyon eltérő. Egye-
sek rendkívül aktívak, mások alig reagálnak. Állítsuk sor-
rendbe a fémeket reakciókészségük alapján!

Győztesek és vesztesek – fémek  
a szabad levegőn

Vizsgáljuk meg öt fém oxigénnel szemben mutatott vi-
selkedését!

látható, hogy a káliumot a levegőtől gondosan elzár-
va, petróleumban kell tárolni, mert a szabad levegőn 
azonnal eloxidálódik. A kalciumot jól záró üvegben 
tartjuk, ennek ellenére viszonylag rövid idő alatt fehér 
porrá (kalcium-oxiddá) alakul. A vas a nedves levegőn 
csak lassan rozsdásodik, a réz felületén pedig csak igen 
lassan jelenik meg a különböző rézvegyületekből álló 
kékeszöld rézpatina. Az ezüst még a magas hőmérsék-
letű gázlángban sem oxidálható.

1.3. VErSEnybEn A FémEK

1.3.1. Fémek viselkedése szabad levegőn

1.3.2. A rozsda Fe2O3-tartalmú 
keverék

1.3.3. A rézpatina különböző 
rézvegyületeket tartalmazó 
keverék

Van, amelyik még a sósavnak is ellenáll

A magnézium heves reakcióba lép a sósavval. Az alu-
mínium, a cink és a vas reakciója már egyre lassabb, a 
rézzel azonban nem történik változás. A reakciók során 
fém-kloridok mellett hidrogéngáz keletkezik. A változá-
sok egyenlete a cink példáján:

zn + 2 HCl = znCl2 + H2

A fenti reakciókban a sósav hidrogénionjai oxidálják 
a fématomokat, miközben maguk hidrogénné reduká-
lódnak. A fématomok fémionokká oxidálódnak.

 oxidáció: zn → zn2+ + 2 e–

 redukció: 2 H+ + 2 e– = H2

Az oxidációra kevésbé hajlamos réz atomjai nem ké-
pesek redukálni a hidrogénionokat, és fordítva, a hid-
rogénionok nem képesek oxidálni a rézatomokat. Ezért 
a réz nem lép reakcióba a sósavval.

A különféle fémek tehát eltérő mértékben képesek re-
dukálni a sósav hidrogénionjait. Ennek alapján felállít-
hatjuk a fémek redukálósorát, ami megegyezik a fémek 
oxidációra való hajlamának sorrendjével. Ebbe a sorba 
beilleszthetjük a hidrogént is.

Mg  >  Al  > zn  >  Fe  >  H  >  Cu

Az öt fémet oxidációs hajlama alapján sorba rendezhetjük:

K  >  Ca  > Fe  >  Cu  >  Ag

Tegyünk sósavba kis darabokat az alábbi fémek-
ből: magnézium, alumínium, cink, vas, réz! Hason-
lítsuk össze a gázfejlődés intenzitását!

Kísérlet

1.3.4. Fémek reakciója sósavval

2 e-

K

mg

ca

Al

Fe

zn

cu

Fe

Ag

cu
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1. Hasonlítsd össze a vas, a réz és az ezüst oxidá-
cióra való hajlamát!

2. Hogyan kell tárolni a leginkább oxidálódó ká-
liumot és kalciumot? Mi ennek az oka?

3. Nevezz meg három fémet, amelyek reakció-
ba lépnek a sósavval! Mi ennek a magyaráza-
ta? Írj reakcióegyenletet!

4. Reakcióba lép-e az arany a sósavval? Magya-
rázd meg az ismereteid alapján!

5. Réz-szulfát-oldatba ezüstlemezt, ezüst-nitrát-  
oldatba rézlemezt teszünk. Melyik esetben 
történik kémiai reakció? Miért?

6. A lecke alapján mely tulajdonságában lehet 
győztes az arany és melyben a kálium?

? Kérdések, feladatok

A fémek sorrendbe állíthatók az oxidációra való 
hajlamuk alapján. Az oxidációra leginkább hajla-
mos fém a legnagyobb redukálóképességű. A fé- 
mek egymáshoz viszonyított redukálóképessé- 
gét a fémek redukálósora mutatja meg. A sor-
ba beilleszthető a hidrogén is, az alapján, hogy 
melyik fém atomja képes redukálni a savoldat 
hidrogénionjait. A nagyobb redukálóképessé- 
gű fém atomja a nála kisebb redukálóképességű 
fém ionját redukálni képes.

rövid összefoglalás

Új fogalmak
redukálósor

A vas „berezel”

Vizsgáljuk meg egyes fémek más fémionok oldatával 
való reakcióját!

Azokban az esetekben történik kémiai reakció, ahol a 
táblázatban „+” jel található. 

Zn2+ Fe2+ Cu2+

Zn + +
Fe – +
Cu – –

A cink atomjai a vas és a réz ionjait is képesek redukál-
ni. Ezért a cink felületére vas, illetve réz válik ki, mialatt a 
cink atomok cinkionokká oxidálódnak.

zn + Fe2+ = zn2+ + Fe  zn + FeSO4 = znSO4 + Fe

zn + Cu2+ = zn2+ + Cu  zn + CuSO4 = znSO4 + Cu

A vas atomjai csak a rézionokat képesek redukálni, 
miközben vasionokká (Fe2+) alakulnak.

Fe + Cu2+ = Fe2+ + Cu  Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu
Ez a kísérlet igazolja a három fém egymáshoz viszo-

nyított redukálóképességét, azaz oxidálódási hajlamát.

zn > Fe > Cu

általánosságban megfogalmazható, hogy a nagyobb 
redukálóképességű fém atomja a nála kisebb redukáló-
képességű fém ionját elemi állapotúvá redukálja. Ennek 
alapján állítható fel a fémek redukálósora.

A sorban balra lévő fém atomja elektront tud átadni a 
tőle jobbra lévő fém ionjának, azaz redukálni képes azt. 

Pl.:
Fe + 2 Ag+ = Fe2+ + 2 Ag
Fe2+ + 2 Ag = nincs reakció

Tegyünk cink-szulfát (ZnSO4), vas-szulfát (FeSO4) és 
réz-szulfát (CuSO4) oldatába cink-, vas- és rézdara-
bot! Figyeljük meg, melyik esetben történik változás!

Kísérlet

1.3.5. Vas reakciója réz-szulfát-oldattal

1.3.6. A redukálósor

2 e-

2 e-

2 e-

KCaNaMgAlznFeHCuAgAu
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A hidrogén-klorid-molekulák hidrogéniont (H+) 
adnak át a vízmolekuláknak, amelyek ezt a nemkötő 
elektronpárjukkal kötik meg. A hidrogén-klorid-mole-
kulákból így kloridionok (Cl–), a vízmolekulákból pedig 
oxóniumionok (H3O

+) keletkeznek.

Azokat az anyagokat, amelyek részecskéi hidrogén-
ionokat adnak át más anyagok részecskéinek, savaknak 
nevezzük. A savak vizes oldatában az oxóniumionok 
túlsúlya okozza a savas kémhatást.

Színes szökőkút ammóniával

Az ammónia- és a vízmolekulák kölcsönhatásakor szin-
tén hidrogénion-átadás történik. Az ammóniamole-
kula hidrogéniont vesz fel a vízmolekulától, amelyet a 
nemkötő elektronpárjával köt meg. Az ammóniamole-
kulából így ammóniumionok (NH4

+), a vízmolekulából 
pedig hidroxidionok (OH–) keletkeznek.

Hogyan készíthetünk szökőkutat  
a kémiaórán? 

Ahogyan a redoxireakcióknak, úgy a sav-bázis reakcióknak 
is van modern, részecskeátmenettel magyarázott meg-
határozása. Ezt brønsted dán kémikus fogalmazta meg 

1923-ban. Elméletének előnye, 
hogy sokkal általánosabban ha-
tározza meg a sav és a bázis fo-
galmát, mint ahogy azt a hetedik 
osztályban tanult (arrheniusi) el-
mélet tette. 

1.4. A SAV-báziS rEAKcióK értElmEzéSE

Színes szökőkút hidrogén-kloriddal

A hidrogén-klorid vízben nagyon jól oldódó gáz.  
A lombikba bejutott 1-2 csepp víz feloldja a gáz nagy 
részét, így a lombikban csökken a nyomás. A nagyobb 
külső légnyomás hatására a víz szökőkútszerűen áram-
lik a lombikba.

1.4.1. Johannes Nicolaus Brønsted 
(1879–1947)

Töltsünk meg egy gömblombikot hidrogén-klorid-
gázzal, és zárjuk le a lombik száját üvegcsővel át-
fúrt gumidugóval! Az üvegcsövön keresztül juttas-
sunk 1-2 csepp vizet a lombikba, rázzuk össze, majd 
ujjunkkal fogjuk be az  üvegcsövet! Mártsuk a cső 
végét indikátorral (pl.  lakmusz) megfestett vízbe! 
Az ujjunkat elvéve, a  lombikba szökőkútszerűen 
áramlik be a víz. Az  indikátor savas kémhatást jelez.

Kísérlet

1.4.2. A hidrogén-klorid gáz 
felfogása lombikban

HCl

1.4.3. Szökőkútkísérlet hidro-
gén-kloriddal

1.4.5. Az ammónia felfogása 
lombikban

NH3

1.4.6. Szökőkútkísérlet 
ammóniával

1.4.4. Hidrogén-klorid reakciója vízzel

Végezzük el a szökőkútkísérletet ammóniagázzal 
fenolftalein indikátor mellett! Az indikátor rózsa-
szín színe lúgos kémhatást jelez.

Kísérlet

1.4.7. Ammónia reakciója vízzel

HCl        +        H2O         =           Cl–        +       H3O
+

NH3        +        H2O          =           NH+
4          +        OH–

H+

H+
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1. Mit nevezünk a Brønsted-féle értelmezés sze-
rint savnak, illetve bázisnak?

2. Mutasd be a sav-bázis reakciók lényegét a 
HCl és az NH3 vízzel való reakciójának példá-
ján! Írj reakcióegyenletet!

3. Ismertesd a hidrogén-kloriddal végzett szö-
kőkútkísérlet lényegét! Miben különbözik a 
kísérlet, ha a hidrogén-klorid helyett ammó-
niával végezzük?

4. Mutasd be a nátrium-hidroxid és az ammó-
nia példáján a bázis fogalmának többféle ér-
telmezését!

5. Keress az interneten videót az ammónia és 
a hidrogén-klorid reakciójáról!

? Kérdések, feladatok

A hidrogénion-átadással járó reakciókat sav-bá-
zis reakcióknak nevezzük. Az a részecske, ame-
lyik a hidrogéniont leadja, sav, amelyik felveszi, 
bázis. Azt, hogy egy részecske savként vagy 
bázisként viselkedik, a reakciópartnere hatá-
rozza meg. Egyes molekulák (pl. H2O) savak és 
bázisok is lehetnek. A savak vizes oldatára az 
oxóniumionok (H3O+), a lúgokéra a hidroxidio-
nok (OH-) túlsúlya jellemző.

rövid összefoglalás

Új fogalmak
sav, bázis, oxóniumion, hidroxidion,  
sav-bázis reakció

Azokat az anyagokat, amelyek részecskéi más anya-
gok részecskéitől hidrogéniont vesznek át, bázisoknak 
nevezzük. A bázisok vizes oldatában a hidroxidionok 
túlsúlya okozza a lúgos kémhatást.

A hidrogénion-átadással járó reakciókat sav-bázis 
reakcióknak nevezzük.

A kettős jellemű vízmolekula

láthatjuk, hogy a vízmolekula az első reakcióban bázis-
ként viselkedett, mert hidrogéniont vett fel a hidrogén-
klorid-molekulától. A második reakcióban azonban sav 
volt, mert hidrogéniont adott át az ammóniamolekulá-
nak. Ebből a két példából is látható: azt, hogy egy anyag 
a reakcióban sav vagy bázis, a reakciópartnere határozza 
meg. Hétköznapi értelemben a vízzel szemben mutatott 
viselkedés alapján csoportosítunk.

Készítsünk füstöt sav-bázis reakcióval!

Az ammónia és a hidrogén-klorid között sav-bázis reak-
ció játszódik le és ammónium-klorid (szalmiáksó) kelet-
kezik. A reakcióban a hidrogén-klorid a sav, az ammó-
nia a bázis. A termék ionrácsos, szilárd halmazállapotú 
vegyület, a levegőben apró fehér szemcsék formájában 
füstként jelenik meg.

NH3 + HCl = NH4
+ + Cl–   NH3 + HCl = NH4Cl

Mivel a víz sav és bázis is lehet, a tiszta vízben a mole-
kulák között is lejátszódik a hidrogénion-átadás:

H2O + H2O = H3O+ + OH–

A keletkező ionok azonban olyan csekély mennyiség-
ben vannak jelen, hogy a kémiailag tiszta víz gyakor-
latilag nem vezeti az elektromos áramot.
Azokat a kémiai részecskéket (molekulákat vagy iono-
kat), amelyek a reakciókban savak és bázisok is lehet-
nek, amfotereknek (kettős jelleműeknek) nevezzük.

érdekesség

Közelítsünk egymáshoz tömény szalmiákszesszel 
és tömény sósavval átitatott vattacsomót!

Kísérlet

Fontosabb savak Fontosabb bázisok

vizes oldatuk  
savas kémhatású

vagy
hidrogénionra és 

savmaradékionra bomlik
vagy

hidrogéniont ad át  
a bázisnak

vizes oldatuk  
lúgos kémhatású

vagy
fémionra és hidroxid-

ionra bomlik
vagy

hidrogéniont vesz fel 
a savtól

sósav (HCl) nátrium-hidroxid (NaOH)

kénsav (H2SO4) kálium-hidroxid (KOH)

salétromsav (HNO3) kalcium-hidroxid 
[Ca(OH)2]

foszforsav (H3PO4) ammónia (NH3)

szénsav (H2CO3)

ecetsav (CH3COOH)

jó, ha tudod!

H+

1.4.8. Ammónia 
reakciója hidrogén-
kloriddal

sósav

ammónium-
klorid füst

szalmiákszesz
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1. Kalciumból és szénből kalcium-karbonátot 
állítunk elő. Írd fel a reakciók egyenleteit!

2. A meszes víz (híg kalcium-hidroxid oldat) 
szén-dioxid hatására zavarossá válik. Értel-
mezd a változást!

3. Kénből kiindulva nátrium-szulfitot állítunk 
elő. Írd fel a reakciók egyenleteit! 

 (S    SO2    H2SO3    Na2SO3)

? Kérdések, feladatok

A fémek oxigénnel való reakciója fém-oxido-
kat eredményez. Azok a fém-oxidok, amelyek 
a  vízzel reakcióba lépnek, fém-hidroxidokat 
képeznek. A nemfémes elemek oxigénnel való 
reakciója során nemfém-oxidokat kapunk. Ezek 
többsége a vízzel savakká egyesül. A fém-hid-
roxidok a savakkal sav-bázis reakcióban sókat és 
vizet képeznek.

rövid összefoglalás

Van-e térkép a reakciók  
szövevényes útjaihoz? 

Egy város egyik pontjáról a másikra többféle úton is eljut-
hatunk. Ennek ellenére vannak olyan jól bejáratott utak, 
amelyeket a többihez képest szívesebben használunk. 
Vajon az anyagok átalakításához is léteznek ilyen bevált 
reakcióutak?

1.5. KitApoSott utAK A KémiábAn

Készítsünk mészkövet!

A mészkő (kalcium-karbonát, CaCO3) kalcium, szén és 
oxigén vegyülete. Ha a laboratóriumban elő akarjuk ál-
lítani, különböző reakciókat meghatározott sorrendben 
kell elvégeznünk.

Első lépésben a kalciumot (Ca) elégetjük, azaz kal-
cium-oxiddá (CaO) alakítjuk. A kalcium-oxidból víz 
hatására kalcium-hidroxid [Ca(OH)2] jön létre. 

2 Ca + O2 = 2 CaO
CaO + H2O = Ca(OH)2

Azok a fémek, amelyek az oxigénnel reakcióba lépnek, 
égetés hatására fém-oxidokká alakíthatók. Ha a fém-oxid 
reakcióba lép a vízzel, fém-hidroxid keletkezik.

A szénből (C) tökéletes égetéssel szén-dioxidot (CO2) 
állítunk elő. Ha a szén-dioxidot – nagy nyomáson – víz-
ben nyeletjük el, ekkor szénsav (H2CO3) keletkezik.

C + O2 = CO2

CO2 + H2O = H2CO3

A nemfémes elemek oxigénnel való reakciója során 
nemfém-oxidok keletkeznek. A nemfém-oxidok a vízzel 
savat (oxosavat) képeznek.

A kalcium-hidroxid szénsavval való reakciója során 
kialakul a kalcium-karbonát.

Ca(OH)2 + H2CO3 = CaCO3 + 2 H2O

A fém-oxidok nagy része nem lép reakcióba a vízzel, 
így nem képez hidroxidot (pl. CuO). A fém-hidroxi-
dokból azonban hevítéssel fém-oxidokhoz juthatunk, 
azaz a  folyamat visszafelé ténylegesen lejátszódik:  
Cu(OH)2 = CuO + H2O.

jó, ha tudod!

FÉM

FÉM-OXID

FÉM-HIDROXID

Ca
kalcium

CaO
kalcium-oxid

Ca(OH)2
kalcium-hidroxid

+ O2 + O2

+ H2O + H2O

NEMFÉM

NEMFÉM-OXID

SAV

C
szén

CO2
szén-dioxid

H2CO3
szénsav

+ O2 + O2

+ H2O + H2O

Ca(OH)2
kalcium-hidroxid

H2CO3
szénsav

CaCO3
kalcium-karbonát

+ 2 H2O
víz

+

LÚG             SAV             Só              VÍZ
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Fontosabb fogalmak
Az alábbi fogalmakat (lehetőleg szó szerint) meg kell tud-
nod határozni.

Hatásos ütközés: a részecskék megfelelő irányból és 
megfelelő energiával történő ütközése, amely átalaku-
láshoz vezet.

Katalizátor: olyan anyag, amely megnöveli egy reakció 
sebességét, de a reakció végén változatlan mennyiség-
ben és kémiai minőségben visszamarad.

Csapadék: a vizes oldatokban keletkező, vízben rosszul 
oldódó szilárd anyagok.

Oxidáció: elektronleadással járó folyamat.

Redukció: elektronfelvétellel járó folyamat.

Oxidálószer: olyan anyag, amely a reakciópartnerét 
elektronleadásra készteti.

Redukálószer: olyan anyag, amely a reakciópartnerét 
elektronfelvételre készteti.

Redoxireakció: elektronátmenettel járó reakció.

Fémek redukálósora: a fémek egymáshoz viszonyí-
tott redukálóképességét mutatja, a sorban előrébb 
álló fém  atomja az utána következő ionjait redu-
kálni képes.

Sav: az az anyag, amelynek részecskéi hidrogénionokat 
adnak át a bázis részecskéinek.

Bázis: az az anyag, amelynek részecskéi hidrogéniont 
vesznek fel a sav részecskéitől.

Oxóniumion: a vízmolekulából hidrogénion felvételé-
vel keletkező pozitív töltésű ion (H3O

+).

Hidroxidion: a vízmolekulából hidrogénion leadásával 
keletkező negatív töltésű ion (OH–).

Sav-bázis reakció: hidrogénion átadásával járó reakció.

1.6. ÖSSzEFoGlAláS

Szöveges feladatok
A felsorolt témákról tudj 5-10 mondatban összefüggően 
beszélni! (A zárójelben megadott szempontok segítik az 
ismeretek összegyűjtését és a szövegalkotást.)

1. A kémiai reakciók csoportosítása (a csoportosítás 
szempontja, a csoportok neve, példák)

2. Az égés mint redoxireakció (az égés fogalma, a mag-
nézium égése, a folyamat értelmezése oxigénnel való re-
akció és elektronátmenet alapján)

3. A kettős jellemű vízmolekula (a víz sav és bázis jelle-
gének bemutatása az ammóniával és a hidrogén-klorid-
dal való reakciója példáján)

tényszerű ismeretek

Ezek a kérdések, feladatok olyan megtanulandó ismeretek-
re vonatkoznak, amelyekre később is jól kell emlékezned.

1. Melyek a reakciók végbemenetelének a feltételei?

2. Értelmezd a nátrium klórral való reakcióját, mint 
redoxireakciót!

3. A redukálósor egy részlete: K > Al > Fe > Cu. Ér-
telmezd a sorrendet, és magyarázd, hogy a fémek mely 
tulajdonságára vonatkozik!

4. Értelmezd az ammónia hidrogén-kloriddal való reak-
cióját, mint sav-bázis reakciót!

5. Mutasd be a nemfémes elem → nemfém-oxid → sav 
→ só anyagátalakítási folyamatot a kalcium-karbonát 
 kialakulása példáján! Szénből indulj ki és írd fel a reak-
ciók egyenleteit is!

Kísérletek

Foglald össze a kísérlet lényegét a kísérlet – tapasztalat – 
magyarázat sorrendjében!

1. Hígított hidrogén-peroxid-oldatba barnakőport szó-
runk. Az oldat fölé parázsló gyújtópálcát tartunk.
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2. réz-szulfát-oldatba vaslemezt teszünk.

3. Magnéziumot és rezet teszünk sósavba.

4. Szökőkútkísérletet végzünk ammóniagázzal.

ábraelemzés

Foglald össze pár mondatban, mit ábrázolnak az alábbi 
rajzok! Használd a tanult szakkifejezéseket!

Összehasonlítás

A feladatban mindig sorban, a megadott szempontok 
alapján végezd az összehasonlítást!

1. Hasonlítsd össze az oxidációt és a redukciót oxigén-, 
hidrogén- és elektronleadás, illetve -felvétel szempont-
jából!

2. Hasonlítsd össze a savak és a bázisok meghatározását 
Arrhenius és Brønsted elmélete szerint! 
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2. fejezet 
Kémia a természetben

Ebben a fejezetben megismerjük a természetben megtalálható  
anyagok összetételét és tulajdonságait.
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Igaz-e, hogy a földkéreg tömegének  
felét oxigén alkotja?

Mintegy 14 milliárd éve az univerzum anyaga parányi tér-
fogatából óriási robbanás következtében szétszóródott. 
Anyagaiból csillagok és bolygók jöttek létre. Így alakult ki a 
Föld is mintegy 4,6 milliárd évvel ezelőtt.

2.1. A földKérEg AnyAgAi

2.1.2. A gránitot kémiai 
öszetételét tekintve főként 
kvarc (SiO2) alkotja

2.1.3. A bazalt változatos 
összetételű fémszilikátok  
(pl. Mg2SiO4) keveréke

A földkéreg kialakulása és összetétele
Létének korai szakaszában Földünk a meteoritbecsapó
dások és radioaktív folyamatok következtében felhevült. 
Anyagai megolvadtak és sűrűségük szerint rétegződtek. 
Így alakult ki a főleg vasat és nikkelt tartalmazó mag, 
a fémoxidokból és szilíciumdioxidból álló köpeny és 
maga a földkéreg.

2.1.1. A földkéreg elemi összetétele tömegszázalékban

Si

26%

Al

8%

Fe

5%

Ca

3%

Na

3%

K

2%

Mg

2%

a többi elem

2% O

49%

A kőzetek alkotói – az ásványok
A kőzeteket ásványok építik fel. Az ásványok a föld
kéreg meghatározott kémiai összetételű és szerkezetű 
anyagai. Az ásványokat a geológusok kristályszerkezet 
és kémiai összetétel alapján csoportosítják. 

A terméselemek a természetben elemi állapotban 
előforduló ásványok. A nemfémes elemek közül például 
a kén, a gyémánt, a grafit, a fémek közül a nemesfémek 
(arany, ezüst, higany) és a réz fordul elő terméselem for
májában.

Számos fém, mint például az ólom és a cink, jellem
zően atomrácsos szulfidok formájában fordul elő 
(PbS, ZnS). A köznyelvben „bolondok aranya” néven 
ismert pirit (vasdiszulfid, FeS2) aranyos csillogásáról 
kapta a nevét.

2.1.4. A mészkő (CaCO3) élő-
lények szilárd vázának kőzetté 
szilárdult anyaga

2.1.5. A márvány a mészkő 
magas hőmérsékleten és nagy 
nyomáson átkristályosodott 
változata

2.1.6. Terméskén (S) 2.1.7. Termésréz (Cu)

Kémiai összetétel szempontjából alapvetően kilenc 
ásványosztályt különböztethetünk meg.

i. terméselemek Vi. szulfátok

ii. szulfidok Vii. karbonátok és  
nitrátok

iii. oxidok és hidroxidok Viii. halogenidek

iV. szilikátok iX. szerves ásványok

V. foszfátok

Jó, ha tudod!

A földkéreg alkotói, a kőzetek
A földkéreg a Föld legkülső, átlagosan 3040 km vas
tagságú burka, amely kőzetekből épül fel. Keletkezésük 
szerint vulkáni eredetű (gránit, andezit, bazalt), üledé-
kes (mészkő, kőszén, kősó, homokkő, lösz) és átalakult 
(márvány) kőzeteket különböztetünk meg.

A kőzeteket felhasználja az építőipar, de a fémek elő
állításának is értékes alapanyagai lehetnek. Mállásuk 
során talaj képződik, amelynek a tulajdonságait elsősor
ban az alapkőzet összetétele határozza meg.
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