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A	XVIII–XIX.	század	fordulójának	egyik	leg-
tekintélyesebb	 természettudósa,	 a	 svéd	 Jöns	
Jacob	 BERZELIUS	 kora	 kémiai	 ismereteit	
összefoglaló	 tankönyvét	 két	 részre	 osztotta:	
egyik	 az	 élettelen	 ásványvilágból	 származó	
anyagokat	tárgyalta,	ez	az	anorganikus	vagy	
szervetlen	kémia,	a	másik	az	élő	szervezetek-
ből	 elkülönített	 anyagokat,	 ez	 az	 organikus	
vagy	 szerves	kémia.	Ez	a	 felosztás	gyakorla-

ti	 okokból	 hasznosnak	
bizonyult,	 és	 többé-ke-
vésbé	máig	 is	 fennma-
radt.

BERZELIUS	 korá-
ban elvi különbséget 
láttak	 a	 kétféle	 anyag-
csoport,	a	kétféle	kémia	
között.	Minthogy	mód-
szereik	 fel	mondták	 a	
szolgálatot	 az	 élő	 szer-
vezetekből	 származó	

anyagok	átala	kítását	vagy	még	 inkább	előál-
lítását	 célzó	 kí	sérletek	 folyamán,	 azt	 hitték,	
hogy	az	ilyen	anyagok	képződéséhez	valami	
különleges,	 csak	 az	 élő	 természetben	műkö-
dő	 „élet	erő”,	 latinul	 „vis	 vitalis”	 szükséges,	 s	
ilyen	 anya	got	 mesterségesen	 nem	
is	 lehet	előállítani.	Ez	a	rövid	életű,	
és	 a	 későbbi	 ismeretek	 birtokában	
olyan	 gyakran	 ne	vetséges	nek	 bé-
lyeg	zett	 elmélet	 azért		 jöhetett	 létre,	
mert	 az	 emberek	 a	 tudomány	 gya-
korlati	 lehetőségeinek	 	korlátait	 elvi	
méretűvé	 fokozták.	 Más	 is	 közre-
játszhatott	 azonban	 a	 vis	 vita	lis-el-
mé	let	 kialakulásában:	 az	 élettelen	
anyag	 és	 az	 élő	 	szervezetek	 között	
tátongó	 minőségi	 különbséget	 ve-
títették	 ki	 az	 alkotóelemekre,	 nem	 ismervén	
fel,	hogy	az	élő	anya	got	az	élettelentől	nem	al-
kotóelemeinek	 lé	nyegbevágó	különbözősége,	
hanem	szervezettségének	foka	választja	el.

Bármilyen	 elméletet	 dolgozunk	 is	 ki	 az	
anyagi	 világ	 leírására,	 azt	 megannyi	 pozitív	
tény	sem	tudja	végérvényesen	bizonyítani,	de	
egyetlen	ellentmondó,	negatív	kísérlet	is	meg-
döntheti.	 Hamarosan	 beteljesedett	 a	 vis	 vi-

talis-elmélet	 sorsa	 is.	
WÖHLER	 német	 ve-
gyész	1828-ban	szinte	
véletlenül	 azt	 tapasz-
talta,	hogy	két	közön-
séges	 szervetlen	 só,	
az	 ammónium-klorid	
és	 a	 káliumcianát	 vi-
zes	 oldatából	 melegí-
tés	 és	 be	párlás	 után	
karbamid	 [CO(NH2)2] 
kristályo	so		dik	 ki,	

ugyan	az	az		anyag,	amelyet	1773-ban	ROUEL-
LE	vi	ze	letből,	vagy	is	tipikusan		szer	ves		erede-
tű		anyagból	kü	lönített	el.

WÖHLER	 ezzel	 meg	valósította	 az	 el	vi-
leg	lehetetlennek	hitt	átme	netet	szer	vet	len	és	
szer	ves	anyag	között,	és	a	vis	vitalis	közremű-
ködése	nélkül	szerves	anyagot	állított	elő.	Kí-
sérlete	eredményének	elvi	jelentőségét	ő	maga	
is	azonnal	felismerte,	s	kísérletét	ma	is	úgy	te-
kintjük,	mint	a	vis	vitalis-elv	megdöntését	és	
a	tudományos		szerves	kémia	megszületését.

A	20.	században	kibontakozó	biokémia	az	
élő	sejtben	lejátszódó	kémiai	folyamatokról	be-
bizonyította,	hogy	azoknak	minden	egyes	ele-

mi	lépése	a	laboratóriumi	kémiában	
jól	 ismert	és	alaposan	tanulmányo-
zott	 törvények	 szerint	 játszódik	 le.	
Tehát	nincs	a	sejtnek	külön	kémiája.	
Ami	a	sejtben	lejátszódó	folyamato-
kat	 a	 laboratóriumban	 létrehozott	
átalakulásoktól	 megkülönbözteti,	
az	a	folyamatok	magas	szintű	szer-
vezettsége	 és	 összehangolt	sága,	 a	
lehetőségek	 tökéletes	kihasználása.	
Ezt	a	 szervezettséget	a	 sejteket	 fel-
építő	nukleinsav-	és	fehérjemoleku-

lák	működése	hozza	létre.	Úgy	látszik,	mintha	
a	vis	vitalis	a	fehérjék	és	nukleinsavak	külön-
leges,	 semmilyen	más	anyagnál	nem	 tapasz-
talt	 irányító,	 összehangoló	 sajátságai	 mögé	
rejtőzött	volna.	A	kellően	nagyszámú	atomból	
felépült,	magasrendű	struktúra	teszi	lehetővé	
a	minőségileg	új	funkciók	megjelenését.

A	vis	vitalis-elmélet	hiányos	ismereteken	
alapuló,	kezdetleges	és	hibás	evolúciója	szét-
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választott:	valóságban	nem	létező	válaszfalat	
emelt	szervetlen	és	szerves	anyagok	közé.	Az	
anyagi	világ	evolúciójának	felismerése,	amely	
a	 képességek	 és	 funkciók	 tökéletesedésének	
feltételét	 a	 struktúra	 egyre	magasabb	 szintű	
belső	 bonyolultságában,	 szervezettségében	
látja,	összeköt:	kapcsolatot	teremt	élő	és	élette-
len	között,	megláttatja	az	egységet	az	anyagi	
világ	változatos	formáiban.

Összefoglalva	 azt	 mondhatjuk,	 hogy	 a	
szerves	kémia	a	szén	vegyületeinek	kémiája.	

Ma	már	csak	történetileg	kialakult,	prak-
tikus	 okokkal	 magyarázhatjuk,	 hogy	 a	 ké-
miának	 egy	külön	ága	 foglalkozik	 a	 szénve-
gyületek	 leírásával,	 sajátságaik	és	átalakulási	
lehetőségeik	 tanulmányozásával.	 A	 szén	 ve-
gyületeinek	 száma	 ugyanis	 messze	 megha-
ladja	 valamennyi	 többi	 elem	 összes	 vegyü-
leteinek	 számát.	 Ma	 több	 mint	 négymillió	
széntartalmú	 vegyületet	 ismerünk	 	 –	 szem-
ben	a	néhány	százezer,	szenet	nem	tartalma-
zó,	„szervetlen”	vegyülettel	–,	s	számuk	egyre	
újabbak	megismerésével	 évről	 évre	 rohamo-
san	 nő.	 A	 lehetséges	 szénvegyületek	 száma	
elvileg	határtalan.

E	rengeteg	szénvegyület	egy	része	az	élő	
természetben	 is	 előfordul,	 onnan	 különít-
hető	 el,	 nagyobb	 részük	 azonban	 kizárólag	
mestersége	sen,	 laboratóriumban	 vagy	 ipari	
úton	 előállított	 anyag.	 WÖHLER	 úttörő	 kí-
sérlete	óta	a	szer	ves	kémikusok	arra	töreksze-
nek,	hogy	az	élő	természetből	kivont	anyagok	
kémiai	szerkezetét	felderítsék,	s	a	szerkezet	is-
meretében	azok	mes	terséges	előállítását,	szin-
tézisét	is	megvalósítsák.	A	szintetikus	szerves	
kémia	lenyűgöző	eredményeket	ért	el	ezen	a	
téren.

Az	eltelt	másfél	évszázad	folyamán	a	ké-
mikusok	rengeteg	új,	a	természetben	nem	lé-
tező	 	anyagot	 is	 előállítottak,	 köztük	 nagyon	
sok	o	lyat,	 amelynek	nagy	gyakorlati	 jelentő-
sége	van	(pl.	gyógyszereket).	Sőt	a	szintetikus	
kémia	egyes	ágazatai,	amilyen	pl.	a	műanyag-
kémia,	ma	már	nagy	 gazdasági	 szerepet	 ját-
szó	 iparágak,	 ame	lyek	 termékeikkel	 sokban	
hozzájárulnak	az	ember	környezetének	átala-
kításához.

Ezért	 –	 bár	 kémiai	 szempontból	 a	 szén-
vegyületek	semmiben	sem	különböznek	más	
elemek	 vegyületeitől	 –	 joggal	 nevezhetjük	
őket	továbbra	is	„szerves”	vegyületeknek.
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MUnkAlAP

1.  a szöveg 1. bekezdése alapján kapcsolja össze az alábbi fogalmakat, majd magyarázza 
meg a köztük lévő összefüggést!  

szerves	 	 	 anorganikus	 	 élő
szervetlen		 	 organikus	 	 élettelen

 

 

 

 

2.  húzza alá a következő állítások közül azt, amelyik a szöveg alapján a vis vitalis-elmé let-
re igaz!

a)		A	szerves	vegyületek	mesterségesen	nem	állíthatók	elő,	erre	csak	a	természetben	működő	
életerő	képes.

b)	Wöhler	az	1828-ban	végzett	kísérletével	alátámasztotta	a	vis	vitalis-elméletet.

c)	Az	élő	és	az	élettelen	anyagok	közti	különbség	fő	oka	az	alkotóelemeik	különbözősége.

3.  a szövegben szereplő tudósok közül kinek a nevéhez fűződik az életerő-elmélet megdön-
tése?

 

a)	Egészítse	ki	az	alábbi	folyamatábrát	a	vis	vitalis-elméletet	megdöntő	kísérlet	alapján!
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4.  Foglalja össze röviden, hogy a szöveg szerint milyen azonosság és milyen különbség von-
ható a német vegyész és rouelle kísérlete között!

Azonosság:	 

Különbség:	 

 

5.  a szöveg szerint melyik évet tekintjük a tudományos szerves kémia megszületésének?

6.  döntse el a szöveg alapján, hogy az alábbi mondatok igaz vagy hamis meg állapí tá sokat 
tartalmaznak-e!

A	laboratóriumi	és	a	természetben	lejátszódó	kémiai	folyamatok	ugyanazon	törvények	alap-

ján	működnek.	…………

A	laboratóriumi	folyamatok	szervezettebbek,	összehangoltabbak,	a	lehetőségeket	tökélete-

sen	kihasználják.	…………

A	biokémia	bebizonyította,	hogy	a	sejteknek	nincs	külön	kémiája.	…………

A	vis	vitalis-elmélet	kapcsolatot	teremt	élő	és	élettelen	között.	…………

7.  keresse meg a szövegben és pótolja a hiányzó molekulák nevét!  

SEJT=	………………………………………… + ……………………………………………….

8.  a következő feladat a szerves és a szervetlen vegyületekre vonatkozik. Írja be a monda-
tokba a keretben található kifejezéseket az olvasott szöveg alapján!

Minden	szerves	anyag	alkotórésze	a	…………………………………………….

Ma több mint …………………………………… széntartalmú	vegyületet	ismerünk.	

A	szénvegyületek	száma	évről	évre	…………………………………………….

A ……………………………………………. kémia	egyik	ágazata	a	műanyagkémia.

szintetikus;	négymillió;	szervetlen;	szén;	szerves
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A …………………………………………….	vegyületek	nagyobb	része	kizárólag	mesterségesen	 

állítható	elő.

Az	 általunk	 ismert	 …………………………………………….	 vegyületek	 száma	 néhány	 száz-

ezer.

9.  a szöveg teljes megértésére szolgál a következő feladat. az olvasott szöveg alapján töltse 
ki az alábbi fürtábrát a felsorolt nevekkel és fogalmakkal!

1828; Berzelius; több mint 4 millió vegyület; anorganikus; széntartalmú; vis vitalis; 

organikus; néhány ezer vegyület; Wöhler; szervetlen kémia; szerves kémia



1.  A hulladék keletkezésének 
megelőzése

Minden	 folyamatban	 keletkezik	 hulladék.	 
A	 	természetben	 keletkező	 melléktermékek	
hasz	nosulnak,	körforgásba	kerülnek.	Például	
a	 le	hullott	 falevelekből	 az	 állatok	 lakóhelye	
lesz,	majd	a	 lebontó	szervezetek	 tápláléka	és	
végül	tápanyag	a	növények	számára.	Az	em-
ber	legtöbb	hulladéka	azonban	felesleges,	sőt	
veszélyes	szemét.	Ezek	az	anyagok	kikerülnek	
a	természet	körforgásából.	Mivel	a	Föld	nyers-
anyag-	és	e	nergiahordozó-készletei	végesek,	a	
következő	generációk	elől	feléljük	a	tartaléko-
kat.	Ráadásul	a	 szemét	kezelése	 is	egyre	na-
gyobb	probléma,	mert	Magyarországon	 csak	
a	háztartásokban	évente	több	Gellért-hegynyi	
szilárd	hulladék		keletkezik.

A háztartási hulladék csoportjai:  
a)		Szilárd	 hulladék,	 amit	 a	 köznyelv	 szemét-

nek	nevez.
b)		Folyékony	 hulladék,	 hétköznapi	 nyelv	en	

szennyvíz.		  
A	világ	nagyvárosaiban	keletkező	szenny-
víznek	 csupán	 2%-át	 tisztítják.	 Magyar-
országon	is	körülbelül	a	fele	kerül	valami-
lyen	módon	tisztításra.

c)		Veszélyes	hulladékok,	amelyek	az	élővilág-
ra,	az	egészségre	károsító	hatással	lehetnek. 
Ide	tartoznak	a	gyógyszerek,	a	vegy	szerek,	
a	 festékek	 maradványai,	 a	 szárazelemek,	
amelyek	 sajnos	 nagyon	 gyakran	 beleke-
rülnek	 a	 kommunális	 hulladékba.	 Ezeket	
gyűjtsük	külön,		ne	keverjük	a	többi	szemét	
közé,	hanem	vigyük	el	hulladékudvarokba,	
adjuk	le	a	megmaradt	gyógyszert	a	patiká-
ban;	az	elemeknek	a	legtöbb	iskolában	van	
gyűjtődoboza!

d)		Komposztálható	anyagok	a	kerti	és	a	kony-
hai	zöldhulladék.	Ezek	elkülönített	gyűjtés-
sel,	majd	komposztálással	vissza	juttathatók	
a	természet	körforgásába,	és	értékes	talajja-
vító,	hu	musz	keletkezhet	belőlük.

Ha	kisebb	mennyiségben	termelnénk	hul-
ladékot,	egyszerűbb	lenne	a	hulladék	kezelése.		
Elsődleges	feladatunk	tehát	az,	hogy	igyekez-
zünk	 a	 minimálisra	 szorítani	 a	 hulladékter-
melést.	Mit	tehetünk	ennek	érdekében?

1) A veszélyes hulladék csökkentése
Igyekezzünk	 olyan	 tisztítószereket,	 festéke-
ket,	 vegyszereket	 használni,	 amelyek	 nem	
veszé	lyesek	 a	 környezetre,	 mert	 lebomlanak!	
Ilyen	 tisztítószer	 a	 szódabikarbóna,	 az	 ecet,	 a	
citromlé,	a	konyhasó.	A	festékek	közül	a	vizes	
bázisúakat	részesítsük	előnyben	az	oldószere-
sekkel	szemben!	Így	hígítóra	sincs	szükség,	és	
száradás	előtt	vízzel	minden	korrigálható,	ki-	
és	lemosható.	Még	ezekből	is	csak	annyit	hasz-
náljunk,	amennyi	a	célnak	éppen	megfelel!	

Az	 elemmel	működő	 használati	 tárgyak	
megvásárlása	előtt	gondoljuk	meg,	hogy	nem	
helyettesíthetnénk-e	 árammal	 működővel!	
Ha	 feltétlenül	 szükséges	az	elemes	működés	
a	 hordozhatóság	miatt,	 akkor	 vegyünk	 hoz-
zá	 akku	mulátort	 vagy	 tölthető	 elemet,	 mert	
ezeknek	 sokkal	 hosszabb	 az	 élettartamuk.	
Nemcsak	 kör	nyezetbarát,	 de	 olcsóbb	 megol-
dás	is,	ha	nem	kell	mindig	új	elemet	vennünk,	
majd	kidobnunk.

2) Takarékoskodás a vízzel
A	világ	egyik	legnagyobb	problémája	az	ivóvíz	
hiánya.	 Ezt	mi	nem	 is	 vesszük	 észre,	 hiszen	
hozzászoktunk	a	vezetékes	ivóvíz	adta	kénye-
lemhez.	Míg	a	gazdagabb	országokban	az	egy	
főre	eső	vízfogyasztás	350	 liter	 fejenként	na-
ponta,	addig	Kenyában,	egyes	vidékeken	ez	az	
érték	csak	2-5	liter.	Manapság	a	Földön	2	milli-
árd	ember	szenved	a	vízhiánytól.	Gyakorlati	- 
lag	 minden	 csepp	 víz,	 ami	 kifolyik	 a	 ház-
tartásokban	 a	 csa	pokból,	 rövid	 időn	 belül	
szennyvízzé	 	válik,	 aminek	 tisztítása	 költsé-
ges,	és	nem	is	telje	sen	megoldott.	Ezért	igye-
kezzünk	 takarékoskodni	 az	 ivóvízzel!	 Ne	
hagyjuk,	 hogy	 a	 víz	 feleslegesen	 folyjon!	 A	
csöpögő	 csapokat	 javíttassuk	meg,	 de	 addig	
is,	míg	 erre	 sor	 kerül,	 fogjuk	 fel	 a	 vizet	 egy	
edényben,	 mert	 az	 még	 felhasználható	 bár-

Mit tehetünk környezetünk védelMe érdekében?
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mire!	 A	 teli	 kád	 vízben	 való	 fürdés	 helyett	 
zuhanyozzunk,	de	addig	is	zárjuk	el	a	csapot,	
amíg	 szappanozzuk	 magunkat!	 Ezt	 hívják	
	matróz	fürdőnek.	 Fogmosáskor,	 mosogatás-
kor	nem	kell	végig	 fo	lyatni	a	vizet.	A	mosó-	
és	mosogatógépet	csak	akkor	indítsuk	be,	ha	
összegyűlt	annyi	mosni	vagy	mosogatnivaló,	
amennyi	tele	tölti!	Ha	csak	lehet,	használjunk	
takarékos	prog	ramot!

Ezekkel	 a	 háztartási	 praktikákkal	 be-
ruházások	 nélkül	 pénzt	 spórolhatunk	 meg	
magunknak,	 és	 a	 környezetünkre	 is	 jobban	
vigyázunk!

2. háztartási hulladék és csomagolás

A	háztartási	szilárd	hulladék	a	termékek	feles-
legessé	válásából,	elhasználódásából	és	csoma-
golásából	 keletkezik.	 Ennek	 ismeretében	
megvizsgálhatjuk,	hogy	mit	 tehetünk	ennek	
a	hulladékfajtának	a	csökkentése	érdekében.

A	 fejlett	 világ	 fogyasztói	 társadalmaiban	
na	gyon	 sok	 mindent	 veszünk	 meg	 pusztán	
a	 vásárlás	 öröméért,	 a	 reklámok	 hatására,	
megszo	kásból	vagy	divatból,	akkor	is,	ha	nincs	
rá	 szük	sé	günk.	Ha	 a	 vásárlási	 szokásainkon	
változta			tunk,	akkor	nagyon	sokat	tehetünk	a	
környezetünkért.	Minden	vásárlás	előtt	gon-
doljuk	meg,	hogy	valóban	szükségünk	van-e	
arra	 a	 termékre!	Ne	vegyük		 se	magunknak,	
se	ajándékba	olyan	tárgyak	tömegét,	amelyek	
garantáltan	a	szekrény	mélyén,	majd	lomtala-
nításkor	a	szemétben	végzik!	Tárgyaink,	aján-
dékaink	legyenek	tartósak,	ja	víthatók	és	lehe-
tőleg	természetes	anyagúak!	

Ha	már	megtörtént	 a	 baj,	 és	 hegyekben	
áll	 	otthon	 a	 kidobásra	 ítélt	 ruhanemű,	 játék,	
könyv,	 mütyürke,	 akkor	 igyekezzünk	 elcse-
rélni,	el	ajándékozni	a	még	használható	dolgo-
kat!	Sokan	vannak,	akik	örülnek	még	nekik,	
a	 karitatív	 	szervezetek,	 a	 szeretetszolgálatok	
segítenek	 eljuttatni	 hozzájuk.	 Amerikában	
nagy	hagyománya	van	a	garázsban	tartott	ki-
árusításoknak,	ahol	a	használható	holmikhoz	
olcsón	 lehet	 hozzájutni.	 Az	 iskolában,	 baráti	
társaságokban	 is	 lehet	hasonló	zsibvásárokat	
tartani.

Igyekezzük	elkerülni	az	„egyutas”,	eldob-
ható	 tárgyakat,	 ha	 van	 tartós	 alternatívájuk!	
Ne	 használjunk	 otthon	 egyszer	 használatos	

papír-	vagy	műanyag	 tányérokat,	poharakat,	
evőeszközöket!	Kerüljük	azokat	az	éttermeket,	
ahol	 így	 szolgálják	 fel	 az	 ételt!	 Használjunk	
mosható	 textilszalvétát,	 zsebkendőt,	 törölkö-
zőt	 a	 papír	 helyett!	 Az	 ajándékok	 túlcsoma-
golása	 felesleges,	 elég	 egy	 jelzésértékű	 dísz,	
szalag.		Az	ajándékzacskót	többször	is	fel	lehet	
használni.	 Sok	 helyen	 évekig	 ugyanabban	 a	
tartós	 táskában,	 zacskóban	 hozza	 a	Mikulás	
az	ajándékokat.	Használjuk	ki	a	termékek	tel-
jes	élettartamát!		Elromlott	gépeinket	javíttas-
suk	meg,	ne	vegyünk	újat	addig,	amíg	a	régi	
használható!	 Írjunk	 a	 papírlapok	 mindkét	
oldalára,	 az	 elrontott	 fénymásolatok,	 levelek	
hátoldala	 jó	 jegyzetlap	 lehet!	Ha	 a	 füzetünk	
nem	 telik	 be,	 folytassuk	 a	 következő	 tanév-
ben,	még	 hasznos	 is	 év	 elején	 visszalapozni	
az	 ismétlésnél!	Legyünk	kreatívak	a	 tárgyak	
hasznosításában!	 Egy-egy	 kiürült,	 eredeti	
funkciójában	 már	 nem	 használható	 doboz,	
üveg	 remek	 tárolóedény,	 irattartó	 lehet	még.	
Tízórainkat	 zacskók,	 fóliák	helyett	 uzsonnás	
dobozban	 vigyük	magunkkal!	 Az	 eredetileg	
egy	szer	 használatosra	 tervezett	műanyagpa-
lackot	 kulacs	 helyett	 hetekig	 használhatjuk,	
ráadásul	otthon	egészségesebb	italt	tölthetünk	
bele,	mint	az	eredeti	cukros	üdítő	volt.

A	 legtöbb	esetben	nem	tudjuk	elkerülni,	
hogy	a	háztartásba	a	termékek	ne	valamilyen	
csomagolásban	kerüljenek.	Ezek	a	csomagoló-
anyagok	gyakran	azonnal	a	 szemétbe	kerül-
nek.	Ezért	igyekezzünk	csak	annyira	becsoma-
golt	árukat	venni,	amennyire	az	a	szállítás	és	
tárolás	megkönnyítése,	a	higiénia,	a	tartósítás	
szempontjából	 feltétlenül	 szükséges!	 Kerül-
jük	 a	 tetszetősség	 	miatt	 túlcsomagolt	 termé-
keket!	 Soha	ne	 feledjük,	hogy	a	 csomagolást	
is	ki	kell	fizetnünk,	akkor	is,	ha	csak	a	benne	
lévő	árura	van	szükségünk!	Kevesebb	hulla-
dékkal	 jár,	ha	visszaváltható	pa	lackba	 töltött	
italt	veszünk	az	eldobható	helyett,	ha	zacskós	
tejet	választunk	a	palackos	vagy	dobozos	he-
lyett,	ha	nagyobb	kiszerelésűt	választunk	sok,	
egyesével	becsomagolt	keksz	helyett,	a	kosa-
runkba	méretjük	a	narancsot	a	hálós	he	lyett.	
Vigyünk	magunkkal	a	bevásárláshoz	kosarat,	
vászontáskát,	 és	 ne	 fogadjunk	 el	 műanyag	
zacskókat!	Az	elkerülhetetlenül	hazavitt	zacs-
kó	még	használható	szemeteszsákként.

Ha	 a	 Magyarországon	 egy	 év	 alatt	 ke-
letkező	 4,3	millió	 tonna	kommunális	 szilárd	
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hulladékot	 bevásárlókocsikba	 rakva	 egymás	
mögé	 tolnánk,	 akkor	 a	 kocsisor	 kétszer	 kör-
be	érné	a	Földet.	A	szilárd	hulladék	keletke-
zésének	megelőzésével	 tudjuk	a	problémát	a	
leghatékonyabban	kezelni,	hosszú	távon	ez	az	
egyetlen	megoldás.	 Ehhez	 azonban	 szükség	
van	arra,	hogy	vásárlói	szokásainkat	átalakít-
suk,	 felelősséget	 érezzünk	 az	 utánunk	 jövő	
nemzedékekért.

3. A szilárd hulladék kezelése

A	szilárd	kommunális	hulladék	sorsáról	any-
nyit	tudunk,	hogy	azt	a	kukásautó	elszállítja	
a	ház	elől.	Arra	már	kevesebben	tudnak	vála-
szolni,	hogy	ezt	követően	mi	lesz	a	sorsa.

A	vegyesen	gyűjtött	hulladékkal	két	dolog	
történhet:	 hulladéklerakóba,	 szeméttelepre	
rak	ják	vagy	hulladékégetőben	elégetik.	Ezek-
re	a	helyekre	sokszor	hosszú	utazást	követően	
jut	csak	el	a	szemét,	mert	nincsen	minden	tele-
pülésen	megoldva	a	lerakás,	és	csak	egy	kom-
munálishulladék-égető	van	Magyarországon,	
Rákospalotán.	

A	 szállítás	 is	 szennyezési	 forrás,	 hiszen	
az	 autók	 kipufogógáza	 nagymértékben	 hoz-
zájárul	a	 légszennyezéshez.	A	 szállítás	 során	
nemcsak	 a	 hulladék	 tömege,	 hanem	 a	 térfo-
gata	is	sokat	számít,	mivel	ez	határozza	meg,	
hogy	mennyi	 fér	 az	 autóba.	Az	 otthoni	 hul-
ladék	térfogatának	csökkentése	ezért	nagyon	
fontos.	 Ügyeljünk	 arra,	 hogy	 ne	 levegővel	
teljenek	meg	a	szemetesek,	ezért	amit	csak	le-
het,	kilapítva,	„laposra	taposva”	tegyünk	bele!	 
A	szállítandó	hulladékot	a	legtöbb	helyen	tö-
mörítik	 is,	 ehhez	mi	 otthon	már	 előre	 járul-
junk	hozzá!

A	magyarországi	hulladéklerakók	a	kelet-
kezett	hulladék	90%-át	kell,	hogy	befogadják.	
Sajnos	egyharmaduk	engedély	nélkül	műkö-
dik,	kétharmaduk	nem	felel	meg	az	előírások-
nak.	 Talán	 egy	 sincs,	 amely	maradéktalanul	
eleget	 tenne	 minden	 feltételnek.	 Ezeknek	 a	
lerakóknak	szaguk	van,	megtelepednek	ben-
nük	a	rovarok	és	a	rágcsálók,	amelyek	betegsé-
geket	terjesztenek,	az	elszivárgó,	szennyezett	
víz	megfertőzi	az	ivóvízbázisokat.

Jól	 tudjuk,	hogy	ahol	 szeretnének	hulla-
déklerakót	építeni	–	még	ha	a	 legkorszerűbb	
technológiával	is	–,	ott	a	lakosság	élénken	til-

takozik.	 Ez	 nem	meglepő,	 hiszen	 senki	 sem	
szeretne	szeméttelep	mellett	lakni.	Ezért	is	ér-
demes	meg	fontolnunk,	hogy	mit	vásárolunk,	
mennyi	szemét	lesz	belőle,	hiszen	hamarosan	
már	lépni	sem	tudunk	a	hulladékhegyektől.

A	biztonságos	hulladéklerakó	jellemzői	a	
következők:

–		a	beérkező	hulladékot	mérik,	regisztrál-
ják;

–		folyamatos	 ellenőrzés	biztosított	 (beke-
rített,	őrzött);

–	vízszigetelés	van;
–		szivárgó	 vizeket	 kezelő	 berendezés	 mű-
ködik;

–		rendelkezik	a	keletkező	gázok	kezelésé-
hez	szükséges	berendezéssel;

–		a	szemetet	folyamatosan	kezelik,	tömö-
rítik;

–	a	kész	rétegeket	földdel	takarják.
A	másik	alternatíva	a	probléma	kezelésé-

re	 a	 hulladékégetés.	Az	 egyetlen	 kommuná-
lishulladék-égető	 hazánkban	 Rákospalotán	
van.	 A	 ve	szélyeshulladék-égetők	 száma	 or-
szágszerte	 	40-50.	 A	 legkorszerűbb	 Dorogon	
található.

Az	égetőműben	850–1000	oC-on	működ-
nek	 a	 kazánok,	 a	 felszabaduló	 hőenergiát	
elektromos	áram	termelésére	vagy	melegvíz	
előállítására	lehet	használni.	Azonban	a	ma-
gas	 víztartalmú	 zöldhulladék	 égetése	miatt	
jelentős	az	égetőmű	gázfelhasználása.	A	hul-
ladék	 10-20%-a	 a	 vissza	maradó	 hamu,	 ami	
veszélyes	hulladéknak	mi	nősül.	Az	égetés	so-
rán	a	füstgázban	veszélyes,	mérgező	kompo-
nensek	 is	megjelennek.	Ha	a	 legkorszerűbb	
füstszűrőket	alkalmazzák	is,	az	csak	arra	jó,	
hogy	a	megszabott	határértéket	ne	lépje	túl	a	
levegőszennyezés	mértéke.	Teljesen	kiküszö-
bölni	 azt,	 hogy	 a	 levegőbe	por	 és	 veszélyes	
anyagok	kerüljenek,	nem	lehet.	A	kibocsátott	
füst	különösen	dús	nehézfémekben.	Vannak	
országok,	 amelyek	 a	 hátrányok	 ellenére	 is		 
a	hulladékégetést	tartják	a	legjobb	megoldás-
nak,	mint	például	Japán.

A	 legkorszerűbb	megoldás	 az,	 ha	 égetés	
vagy	 lerakás	 előtt	 mindazokat	 az	 anyago-
kat	 eltávolítjuk	 a	 hulladékból,	 amelyek	 még	
hasznosíthatóak	 mint	 másodnyersanyagok.	
Így	 jelentős	 mennyiségű	 energiát	 és	 nyers-
anyagot	 takaríthatunk	 meg.	 Ez	 a	 szelektív	
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hulladékgyűjtéssel	 valósítható	 meg,	 ami	 azt	
jelenti,	hogy	a	háztartási	hulladékokat	anyag-
fajtánként	külön	gyűjtjük.	Ennek	színtere	leg-
gyakrabban	 a	 szelektív	 gyűjtősziget,	 ahol	 az	
egyes	 anyagtípusok	 külön	 gyűjtőedényben	
kerülnek	elhelyezésre.	Az	 edények	általában	
különböző	 színűek,	 a	 bedobónyílásaik	 mel	- 
lett	 piktogramok	 és	 feliratok	 segítenek	min-
ket,	 hogy	 minden	 a	 helyére	 kerülhessen.	 A	
gyűjtőszigetek	 jól	megközelíthető,	 forgalmas	
helyeken	kerülnek	kialakításra.

Ehhez	hasonló	a	konténeres	gyűjtés,	ami	
csak	 abban	 különbözik	 a	 gyűjtőszigettől,	
hogy	 ott	 egyetlen	 nagy	 konténer	 különböző	
rekeszeibe	kerülnek	a	szétválogatott	anyagok.	
Zsákos,	kukás,	más	néven	házhoz	menő	gyűj-
tés	esetén	a	ház	elé	kikészített,	külön	gyűjtött	
anyagokat	meghatározott	időpontokban	szál-
lítják	el.	Sok	városban	működik	hulladékud-
var,	ahová	a	lakosság	szállítja	el	az	otthon	sze-
lektíven	gyűjtött	hulladékot,	és	a	személyzet	
gondoskodik	annak	további	kezeléséről.

4.  Szelektív hulladékgyűjtés: a papír és a 
fémek

A papír
A	 papírt	 már	 több	 mint	 kétezer	 éve	 ismeri,	
készíti	 és	 alkalmazza	az	emberiség.	Fő	alap-
anyaga	 a	 növényi	 rost,	 amelyet	 fából,	 gabo-
nafélék	 szárából,	 egyes	 országokban	 bam-
busznádból	 	nyernek.	 A	 papírgyártás	 első	
szakaszában	a	fát	rostjaira	bontják.	A	beázta-
tott,	majd	lehántott	fából	nye	rik	ki	a	rostokat,	
amelyeket	tisztítás,	fehérítés	és	sűrítés	után	rö-
vid	használati	 idejű	papírok	 alapanyagaként	
használnak.	Tudjuk,	hogy	a	papír	legnagyobb	
része	fából	készül,	és	ugyanakkor	a	fa,	az	erdő	
Földünk	tüdeje!

A	papírt	nagyon	sokáig	főként	írásos	tár-
gyi	 és	 tör	ténelmi	 emlékek	 megörökítésére	
használták,	de	ma	már	fontos	szerepet	játszik	
az	 élet	más	 területein	 is.	Gondoljunk	 csak	 a	
csomagolóa	nyagok	 széles	 skálájára,	 az	 írott	
és	 nyomdai	 anya	gok	 számtalan	 különböző	
formájára	vagy	akár	fizetőeszközeinkre.	A	vi-
lág	6,3	milliárd	lakója	fejenként	50	kg	papírt	
használ	el	évente.	Ez	a	szám	az	iparilag	fejlett	
országok	 közül	 az	USA-ban	 340	 kg/fő/év,	 az	
EU-ban	170	kg/fő/év,	míg	az	iparilag	fejletlen	
afrikai	 országok	 1-2	 kg/fő/év	 érték	 átlagából	

adódik.	Az	elfogyasztott	papírmennyi	ségnek	
világviszonylatban	 mintegy	 60-70%-a	 válik	
másodlagos	 nyersanyaggá,	 azaz	 kerül	 újra-
hasznosításra.

A	papírhulladékot	csak	akkor	tudják	újra	
feldolgozni,	 ha	 az	 nem	 szennyezett.	 Ezért	 
a	 gyűj	tő	edényekbe	 nem	 szabad	 beledobni	 a	
zsíros,	 olajos	 étellel	 érintkező	 papírt.	 A	 sze-
lektív	hulladékok	közé	tehetjük	a	feleslegessé	
vált	újságokat	és	szó	rólapokat,	a	régi	telefon-
könyveket,	a	tiszta	pa	pírzacskókat,	tojástartót,	
csomagolópapírokat.	Ügyelni	kell	arra,	hogy	a	
szelektív	papírgyűj	tőbe	ne	kerüljön	 fóliázott	
vagy	 más,	 műanyaggal	 vagy	 fémmel	 kevert	
papír!	 Kivétel	 ez	 alól	 az	 italoskarton; egyes 
városokban	a	papírok	között	gyűjtik.	Zsákos,	
kukás	vagy	más	néven	házhoz	menő	gyűjtés	
esetében	a	papírcsomagolási	hulladék	a	száraz	
hulladékok	között	gyűjtendő.

A	 hulladékválogatóban	 először	 szétvá-
logat	ják,	 majd	 bálázzák	 a	 különböző	 fajtájú	
hulladékokat	 (pl.	 kartonpapír,	 újságpapír,	
papír	csomagolás).	 A	 bálákat	 vízzel	 keverve	
pépesí	tik,	majd	a	papírgyártás	hagyományos	
folyamatain	 keresztül	 félkész	 papírterméket	
(óriási	 papír	tekercs)	 állí	tanak	 elő.	 Ebből	 utá-
na	 különböző	 papírtermékek	 készülnek,	 pl.	
csomagolópapír,	vécépapír,	füzet,	papírtáska,	
zsák	 stb.	 Azonban	 a	 papírhulladékból	 a	 bá-
lázást	 követően	 aprítással	 és	magas	hőfokon	
történő	tömörítéssel	más	késztermékek	is	elő-
állíthatók,	pl.	bútorok.

A fémek
A	 legjellemzőbb	 fémből	 készült	 csomagolás-
típusok:	 alumínium	 italdoboz,	 alumínium	
csomagolófólia,	vas	és	alumínium	konzervdo-
boz,	 üvegek	 záróelemei	 és	 -kupakjai.	Ugyan	
a	 fémek	más	hulladékokból	 történő	kiemelé-
sére	léteznek	megoldások	(pl.	mágneses	szét-
választás),	még	is	fontos,	hogy	a	gyűjtés	során	
odafigyeljünk,	hogy	melyik	fémet	vihetjük	a	
gyűjtőszigetre,	 és	 melyiket	 kell	 hulladékud-
varba	szállítani:	a	nagy	méretű	fémhulladékot	
(lom),	a	festékes,	illetve	egyéb	mérgező	anyag-
gal	szennyezett	fémdobozokat	a	hulladékud-
varban	lehet	leadni.	Kiemelt	fontossággal	bír-
nak	a	csomagolási	hulladékokon	belül	magas	
arányt	 képviselő	 alumíniumdobozok,	 mivel	
kiválóan,	 szinte	 100%-ban	 hasznosíthatók.	
Az	 alumíniumdobozokat	 lehetőleg	 pré	seljük	



12    szövegértés–szövegalkotás  KÉMIA	10.

össze,	mert	így	jelentősen	csökken	a	hulladék	
térfogata!

Az	üres	konzervdobozokat	és	egyéb	acélle-
mez	csomagolóeszközöket	szétválogatják,	majd	
nagy	nyomás	alatt	eredeti	térfogatuk	töredéké-
re,	bálákba	sajtolják	össze,	ezután	pedig	az	acél-
műbe	küldik	beolvasztásra.	A	fémhulladékokat	
az	acélgyártás	során	hozzá	adott	alap	anyagként	
használják,	ezáltal	értékes	 	nyersanyagokat	 ta-
karítunk	meg,	s	e	hasznosítással	jelentős	meny-
nyiségű	energiát	is	megspóro	lunk.	A	használt	
alumíniumcsomagolásokból	újraolvasztás	után	
különböző	alumíniumtermékek	készülnek,	pl.	
kerékpár-,	 autó-	 és	 motoralkatrészek,	 kará-
csonyfatalp	vagy	akár	a	londoni	metró	szellőz-
tetőlapátja	is.

5.  Szelektív hulladékgyűjtés: műanyag, 
üveg, italoskarton

A műanyag
A	 műanyag	 szerves	 óriásmolekula,	 amelyet	
	szintetikus	 úton	 vagy	 természetes	 óriásmo-
lekulák	átalakításával	állítanak	elő.	A	gyártás	
	nyersanyagigényét	kőolajból	 fedezik.	A	szin-
tetikus	 eljárás	 során	 kis	 molekulájú	 vegyü-
letekből	 (monomerekből)	 nagy	 molekulájú	
vegyületet,	 úgynevezett	 polimert	 alakítanak	
ki.	 A	 természetes	 alapú	műanyagokat	 a	 ter-
mészetben	 található	 óriásmolekulák	 (fehérje,	
cellulóz)	átalakításával	hozzák	létre.

A	 gyűjtőszigetekről	 elszállított	műanyag	
hulladékokat	 típusonként	 szétválogatják,	 tö-
mörítik	 és	 bálázzák.	A	 bálákat	 a	 hasznosítás	
helyén	 aprítják,	 majd	megtisztítják	 a	 külön-
böző	szennyeződésektől	 (papír,	ragasztó,	ho-
mok;	élelmiszer-,	italmaradék	stb.).	Olvasztás	
után	a	műanyagdarabkákat	granulálják,	azaz	
egyenletes	szemcsékké	alakítják.	Az	így	nyert	
félkész	 termékből	 különböző	 műanyag	 tár-
gyakat	 készítenek:	 fóliát,	 műanyag	 palacko-
kat,	 flakonokat,	 csöveket,	 ládákat	 vagy	 akár	
pulóvert	is.

Az üveg
Az	 üveg	 fizikai	 és	 kémiai	 tulajdonságai	 mi-
att	 időtálló	 csomagolóanyag.	 Könnyű	 for-
máz	ha	tósága	 és	 a	 tökéletes	 szigetelő	 képes-
sége,	 va	lamint	 az,	 hogy	 nem	 korrodálódik	
és	 nem	 en	ge	di	 át	 a	 folyadékot,	 méltán	 teszi	

az	 üveget	 sok	 élelmiszer	 számára	 kiválóan	
alkalmas,	 biztonságos	 és	 értéknövelő	 cso-
magolássá.	 Az	 üvegek	 színe	 szerint	 a	 cso-
magolóipar	 fehér	 és	 színes	 üveget	 állít	 elő.	 
A	fehér	üveget	elsősorban	nem	romlandó	élel-
miszerek	 és	 anyagok	 csomagolásához,	míg	 a	
színes	üveget	az	áruk,	termékek	fénytől	való	
	védettsége	biztosításának	érdekében	gyártják.	 
Az	üvegcsomagolásnak	két	hátránya	van:	tö-
rékeny	és	nehéz.

Az	üvegek	hasznosításának	előfeltétele:	a	
pontos	 külön	 gyűjtés	 és	 az	 üvegek	 tiszta	 ál-
lapota.	Az	üveg,	 színe	szerint	megfelelő	mó-
don	 gyűjtve,	 100%-ban	 hasznosítható,	 és	 a	
végtermék	minősége	szinte	azonos	az	eredeti	
üvegével.	Nincs	 szükség	 a	 hasznosítás	 előtti	
szétválogatásra	sem,	így	sok	idő	és	energia	ta-
karítható	meg.

Az	 üveghulladék	 csak	 a	 gyűjtőszigeten	
vagy	a	hulladékudvarokban	gyűjthető,	mert	a	
házhoz	menő,	zsákos	gyűjtés	során	az	üveg-
szilánk	 kisza	kíthatja	 a	 zsákot,	 és	 sérülést	
okozhat.

Érdemes	 végiggondolni:	 ha	 nem	 gyűjt-
jük	szelektíven	az	elhasznált	üvegeket,	azok	
nagy	 része	 sohasem	 hasznosul	 újra.	 Az	
üvegpalacko	kat	 viszont	 újra	 kell	 gyártani,	
ami	 a	Föld	 természeti	 kincseinek	 csökkené-
sét	jelenti,	nem	beszélve	a	hulladéklerakóban	
felhalmozódó	szeméttömeg	növekedéséről.

A	hasznosítás	első	lépéseként	–	amennyi-
ben	a	gyűjtőedényekben	nem	voltak	 színen-
ként	 külön	 gyűjtve	 –	 szétválogatják	 a	 fehér	
és	 színes	 üvegpalackokat,	 majd	 összetörik,	
és	mágnesek	 segítségével	 eltávolítják	 a	 közé	
keveredett	 fémdarabokat,	 kupakokat.	 Ezt	 az	
üvegtörmeléket	megtisztítják,	 és	 apróra	zúz-
zák.	Az	összegyűjtött	és	megtisztított	csoma-
golóüvegek	megfelelő	 hőmérsékleten	 kilenc-
szer	 kevesebb	 energiafelhasználás	 mellett	
újraolvaszthatók,	 tetszőlegesen	 formázhatók,	
ismét	 üveggé	 alakíthatók,	megtartva	 eredeti	
tulajdonságaikat,	a	 tisztaságot	és	az	átlátszó-
ságot.

Az italoskarton
A	 többrétegű	 italoskartonok	 családja	 a	 há-
romféle	 anyagtípusból	 készülő,	 ún.	 társított	
csomagoló	anyagok	kategóriájába	tartozik.	Al-
kotóelemei:	a	papír,	a	műanyagok	(polietilén)	
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és	az	alumínium.	A	csomagolóanyag	ezen	al-
kotók	 egymásra	 rétegezéséből	 áll,	minimum	
75%-ot	képvisel	a	kartonpapír,	amelyen	kívül	
egy	polietilén	réteget	követően	5%-nyi	alumí-
nium,	s	végül	még	kétrétegű	polietilén	réteg,	
amely	elválasztja	a	folyadéktól	a	csomagolást.	
Hűtés	nélkül	 is	hosszú	 ideig	megőrzi	 az	 áru	
a	 frissességét,	 így	 a	 szállítás	 és	 a	 tárolás	 so-
rán	 energiát	 lehet	 megtakarítani.	 Emellett	 a	
csomagolások	 kis	 tömege	 és	 kedvező	 alakja	
hely-	és	költségkímélő	szállítást,	tárolást	ered-
ményez.		

Szelektív	 gyűjtésére	 sok	 módszer	 léte-
zik,	 az	 adott	 ország,	 város	 szelektív	 hulla-
dékgyűjtő	rendszerétől	 függően.	Van,	ahol	a	
papírhulla	dékkal	együtt	gyűjtik:	Ausztriában	
a	 posta	 in	gyen	 szállítja	 el	 a	 kilapított	 dobo-
zokat	 az	 erre	 szánt	 kartondobozban,	másutt	
a	 fémdobozokhoz	kell	 tenni.	 Ezután	 a	 gyűj-
tött	 hulladék	 egy	 válogatóműhelybe	 kerül,		
ott	kiválogatják,	majd	bálázzák,	 és	 így	kerül	

a	papírgyárba	hasznosításra.	A	gyűjtés	szem-
pontjából	nagyon	fontos,	hogy	a	kiürült	 ital-
dobozokat	kilapítva	dob	juk	a	megfelelő	gyűj-
tőkonténerbe!

Az	 italoskartonok	 mintegy	 ¾	 részben	
papírt	 tartalmaznak;	 ez	 igen	 jó	 minőségű	
papírrost,	 ezért	 a	 papírgyárakban	újra	 papír	
készülhet	 belőle.	 A	 papírgyárakban	 a	 papír-
merítéssel	elválasztják	a	papírt	a	többi	anyag-
tól	 (műanyag,	 alumínium).	 A	 hasznosított	
rost	szálakból	számos	új	termék	készül:	papír-
zacskó,	papírtörölköző,	jegyzetfüzet,	papírdo-
boz	 stb.	A	maradék	 anya	gok	 (polietilén,	 alu-
míniumkeverék)	további	ke	zelést	igényelnek,	
aminek	 egyik	módszere	 az	 elégetés	 a	 városi	
erőművekben	 vagy	 a	 cement	gyári	 hasznosí-
tás.	Van	olyan	hasznosítási	eljá	rás	 is,	 amikor	
alkotórészeire	 bontják,	 és	 így	 a	műanyagból	
vödröket,	kerti	bútorokat	készí	tenek.	Az	alu-
míniumot	beolvasztják,	és	új	alumínium	ter-
mékek	készülnek.
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1. MUnkAlAP

1.  készítsenek csoportmunkában vázlatot a következő szövegek és diák alapján!

 

 

 

 

 •

 •

 •

 •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TANULÓI	MUNKAFÜZET	 mit tehetünk...    15

 

 

 

 

2.  ha további ismeretekre van szüksége, vagy ha ismeretlen kifejezéssel találkozik  a szö-
vegben, használja a rendelkezésre álló lexikonokat vagy kérjen segítséget a tanártól!

 

 

 

 

 

3.  a csoport tagjai válasszanak maguk közül néhány tanulót, akik felkészülnek az olvasott 
szöveg szóbeli előadására! az előadás színesítésére használják azt a multimédiás prezen-
tációt, amelyet a szöveg feldolgozásakor már alkalmaztak. az előadás időtartama legfel-
jebb 7 perc legyen!
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3. MUnkAlAP 
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5. MUnkAlAP
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6. MUnkAlAP

(A modul 2. egysége)

Az	egyes	csoportok	kiválasztott	tanulói	a	környezetvédelmi	szövegek	alapján	készített	jegyzet	
és	a	multimédiás	prezentáció	segítségével	egyenként	előadják	körülbelül	7	perces	előadásukat.

1.  az előadások figyelmes hallgatása közben minden tanuló jegyzeteljen, és dolgozza fel az 
adott környezetvédelmi témát a megfelelő munkalap kitöltésével!

2.  Fogalmazzon meg legalább 2 környezetvédelmi problémát, amellyel még szívesen foglal-
kozna, de amire az előadások nem vagy csupán érintőlegesen tértek ki!

 

 

 

 

3.  az elhangzott és feldolgozott anyagok, diaképek közül melyik téma tetszett a legjobban, 
illetőleg melyik információ, kérdéskör keltette fel leginkább a figyelmét? indokolja vála-
szát!

 

 

 

 

 



Az etén

1. A kísérlet előkészítése és elvégzése

Bunsen-állványra	szereljünk	fel	lombikfogóval	egy	gázfejlesztő	lombikot!	Tegyünk	a	lombikba	
homokot!	A	homok	a	reakcióban	nem	vesz	részt,	csupán	a	reakció	közegét	biztosítja.	A	gázfej-
lesztő	tölcsérébe	öntsük	tömény	kénsav	és	etil-alkohol	3:1	térfogatarányú	elegyét,	és	a	lombikot	
alulról	melegítsük	Bunsen-égő	segítségével!	A	folyadékelegyet	lassan	csepegtessük	a	homokra,	
és	a	képződő	gázt	vezessük	brómos	vízbe,	illetve	gyújtsuk	meg!

2. A kísérlet magyarázata

a)	 A	tömény	kénsav	higroszkópos,	azaz	vízmegkötő	tulajdonságú.	Hevítés	hatására	az	etil-
alkohol	reakcióba	lép	a	kénsavval,	és	a	kénsav	vizet	von	el	az	alkoholból.	Ennek	következ-
tében	eténgáz	fejlődik.	A	forró	gáz	a	gázfejlesztő	lombik	kivezető	csövén	keresztül	távozik.

	 	 									ccH2SO4

	 CH3 –	CH2 –	OH	→		CH2 =	CH2  +  H2O

b)	 Az	etén	telítetlen	vegyület,	szénatomjai	között	kettős	kötés	van.	Emiatt	az	etén	reakció-
képes	vegyület.	Molekulája	megköti	a	brómmolekulát,	miközben	1,2-dibróm-etánná	alakul.	 
A	folyamat	során	két	anyagból	egy	anyag	keletkezett,	a	folyamat	tehát	addíció.

	 CH2	=	CH2	+	Br2 →		CH2Br	–	CH2Br

c)	 Az	oldat	azért	színtelenedik	el,	mert	a	bróm	a	vizes	közegben	barna	színű,	de	az	eténmo-
lekulához	kötve	színtelen	vegyületté	alakul.

d)	 A	meggyújtott	eténgáz	kormozó	lángja	tökéletlen	égésre	utal.	Azok	a	vegyületek	égnek	
	kormozó	lánggal,	amelyekben	a	hidrogéntartalomhoz	képest	nagy	a	széntartalom,	azaz	te-
lítetlenek.	Az	eténgáz	tökéletes	égés	során	–	hasonlóan	a	metánhoz	–	szén-dioxiddá	és	vízzé	
ég	el.

	 C2H4 +	3	O2	=	2	CO2 + 2 H2O

3. A polimerizáció

Az	etén	molekulái	katalizátor	jelenlétében	óriásmolekulává	alakulnak,	miközben	a	kettős	köté-
sek	felszakadnak,	és	a	szénatomok	szabad	vegyértékeivel	lánccá	kapcsolódnak	össze.	A	folyamat	
a	polimeri	záció,	miközben	sok	azonos	molekulából	egy	óriásmolekula	keletkezik.	Az	„óriásmo-
lekula”	a	polietilén	(PE),	ami	napjaink	egyik	legnagyobb	mennyiségben	használt	műanyaga.
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4. Az etén mint gyümölcsérlelő hormon

Már	régóta	észrevették,	hogy	az	érett	almák	közé	rakott	éretlen	kivi	gyümölcs	gyorsabban	meg-
érik,	mint	ha	külön	edényben	tartanák.	Az	1930-as	években	fedezték	fel,	hogy	a	kémiából	jól	
ismert	szénhidrogén,	az	alkének	legegyszerűbb	képviselője	a	növényekben	is	keletkezik	termé-
szetes	úton.	Amikor	egy	termés	érésnek	indul,	etiléngáz	szabadul	fel	a	szöveteiben,	és	az	érési	
folyamat	felgyorsul.

	Ez	utóbbi	folyamat	akkor	is	megtörténik,	amikor	az	etént	kívülről	adjuk	az	éretlen	gyü-
mölcshöz.	Az	éretlen	állapotban	 leszedett	gyümölcsöt	 (például	banánt)	gyakran	etiléngázzal	
érlelik,	mielőtt	eladják.	Ha	ugyanis	a	banánt	éretten	szedik	le,	akkor	a	szállítás	során	a	hosszú	
úton	elrothad,	és	eladhatatlanná	válik.	A	zölden	leszedett	gyümölcsöt	azonban	biztonságosan	
tudják	szállítani,	és	eténnel	néhány	nap	alatt	szép	sárgára	lehet	érlelni.	Ez	az	érési	folyamat	nem	
is	 káros	 a	 szervezetünkre,	 hiszen	olyan	 anyaggal	 kezelték,	 ami	 a	 természetben	 érlelte	 volna	
meg.

Ma	már	olyan	anyagokat	 is	használnak,	amely	bomlásával	etén	szabadul	 fel,	 és	hatására	
egyenletessé	válik	a	paradicsom	érése,	növekszik	a	cukorrépa	cukortartalma	is.
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1. MUnkAlAP 

1.  olvassák el figyelmesen „a kísérlet előkészítése és elvégzése” című 1. szöveget!

2.  keressék ki a szövegből, hogy milyen eszközökre és kémiai anyagokra van szükség a 
kísérlet elvégzéséhez! helyezzék el őket az alábbi táblázatban!

eszközök anyagok

3. keressék ki a szövegből, hogy milyen folyadékelegyet kell önteni a gázfejlesztő tölcsérbe!

4.  egészítsék ki az alábbi mondatot:

A	gázfejlesztő	tölcsérbe	háromszor	annyi                                                                        kell	önteni,	

mint                                                                                                                                                                      
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5.  nézzék meg alaposan az alábbi ábrát! Írják a nyilak mellé a táblázatban felsorolt eszkö-
zök és anyagok neveit!

6.  a fenti ábra segítségével állítsák össze a berendezést!

7.  Végezzük el a szövegben leírt kísérletet!

8.  a tapasztalataik alapján egészítsék ki a hiányos mondatokat az alább felsorolt kifejezé-
sekkel!

Sárga,	színtelen,	kormozó,	színtelen

A kísérlet tapasztalata:

A	kénsav	és	etil-alkohol	elegyéből	                                                                          	gáz	fejlődik.

A	brómos	víz                                                                           	színe	eltűnik,	

és                                                                           	oldat	keletkezik.

A	meggyújtott	eténgáz	                                                                          	lánggal	ég.
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2. MUnkAlAP

1.  olvassák el figyelmesen „a kísérlet magyarázata” című 2. szöveget!

2.  a szöveg négy jelenségre ad magyarázatot. a négy jelenség mellé írják le annak a bekez-
désnek a betűjelét, amelyik a magyarázatát adja!

1)	Az	etén	a	brómmolekula	megkötésével	1,2-dibróm-etánná	alakul.                                           

2)	A	kísérlet	során	az	eténgáz	tökéletlenül	ég	el.	                                              

3)	Ha	tömény	kénsav	és	etil-alkohol	elegyét	melegítés	közben	homokra	csepegtetjük,	

				akkor	eténgáz	fejlődik.	                                              

4)	A	brómos	víz	az	eténgáz	hatására	elszíntelenedik.		                                              

3.  keressék ki a szövegből az alábbi kémiai kifejezések jelentését!

a)	higroszkópos:	 

b)	addíció:		 

4. egészítsék ki az alábbi mondatokat a hiányzó kötőszókkal, kifejezésekkel! használhat-
nak szinonimákat is!

a)	A	tömény	kénsav	higroszkópos,	                                  	vízmegkötő	tulajdonságú.	

Hevítés	hatására	az	etil-alkohol	reakcióba	lép	a	kénsavval,		                                a kénsav vizet 

von	el	az	alkoholból.	                                   eténgáz	fejlődik.

b)	Az	etén	telítetlen	vegyület,	szénatomjai	között	kettős	kötés	van.	                              az etén 

reak	cióképes	vegyület.	Molekulája	megköti	a	brómmolekulát,	miközben	1,2-dibróm-etán-

ná	alakul.	A	folyamat	során	két	anyagból	egy	anyag	keletkezett,	a	folyamat	                                   

addíció.



30    szövegértés–szövegalkotás  KÉMIA	10.

c)	Az	oldat	                                  	színtelenedik	el,	                                  	a	bróm	a	vizes	közegben	

barna	színű,	                                  	az	eténmolekulához	kötve	színtelen	vegyületté	alakul.

d)	A	meggyújtott	eténgáz	kormozó	lángja	tökéletlen	égésre	utal.	Azok	a	vegyületek	égnek	

kormozó	lánggal,	amelyeknek	a	hidrogéntartalmához	képest	nagy	a	széntartalma,	

                                  	telítetlenek.
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3. MUnkAlAP

1.  olvassák el fi gyelmesen „a polimerizáció” című 3. szöveget!

2.  keressék ki a szövegből, mi a polimerizáció, és írják le a lényegét!

 

3.  keressék ki a szövegből, hogy mire van szükség a polimerizáció során, hogy az etén mo-
lekulái óriásmolekulává alakuljanak!

 

4.  keressék ki a szövegből, hogy milyen anyag keletkezik az etén polimerizációja során!

 

5.  készüljenek fel a reakció eljátszására! 

Utasítások:	Alkossanak	párokat!	A	párok	két	kezükkel	fogják	meg	egymás	kezét!	
Egy-egy	páros	egy-egy	molekulát	jelent.	Egy	tanuló	legyen	a	katalizátor,	aki	a	reakciót	végre-
hajtja.	Járjon	végig	a	párok	között,	és	szakítsa	szét	az	egyik	kezüket,	a	tanulók	pedig	a	szabad	
kezeikkel	fogják	meg	a	hasonló	szabad	kezeket.	A	folyamat	végén	egy	hosszú	lánc	keletkezik.	
Ez	a	hosszú	lánc	az	óriásmolekula,	vagyis	a	polietilén.

6.  a szöveg alapján írják az ábrák mellé, hogy mit jelképeznek

a)	a	párok:		                                                                      

b)	a	párok	között	járkáló	tanuló:		                                                                      

c)	a	folyamat	végén	kialakuló	hosszú	lánc:		                                                                      

7.  Játsszák el a reakciót!
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4. MUnkAlAP

1.  olvassa el figyelmesen „az etén, mint gyümölcsérlelő hormon” című 4. szöveget!

2.  állapítsa meg a szöveg alapján az alábbi állításokról, hogy igazak vagy hamisak-e!

a)	Az	etén	szénhidrogén,	az	alkének	legegyszerűbb	képviselője.                        

b)	Etiléngáz	csak	mesterséges	eljárással	hozható	létre.                        

c)	A	banánt,	ha	hosszú	útra	viszik,	gyakran	éretlen	állapotban	szedik	le.                        

d)	A	zölden	leszedett	gyümölcs	már	sohasem	érik	meg.                        

e)	Ha	az	éretlen	gyümölcsöt	etiléngázzal	érlelik,	akkor	az	egészségre	károssá	válik.	             

f)	Az	etén	hatására	egyenletessé	válik	a	paradicsom	érése,	és	növekszik	a	cukorrépa	

cukortartalma	is.                        

3.  adjon címet az egyes bekezdéseknek!

a)	 

b)	 

c)	 

4. az iskolában kémiaórán vita alakult ki arról, hogy káros-e az egészségre a mezőgazda-
ságban hasznosított etén. a fenti szöveg alapján írja le rövid felszólalását, melyben bebi-
zonyítja osztálytársainak, hogy a gyümölcsök érlelésére használt etén (önmagában) nem 
káros a szervezetünkre!

 

 

 

 

 

 

 



SzAppAnfőzéS diSznózSírból – A SzAppAnok 
tiSztító hAtáSA

1. Szappanfőzés disznózsírból

A kísérlet menete

Egy	100	cm3-es	gömblombikba	tegyünk	egy	evőkanálnyi	disznózsírt,	és	öntsük	hozzá	5	gramm	
nátrium-hidroxid	20	cm3-es	vizes	oldatát!	A	gömblombikot	fogjuk	be	egy	Bunsen-állványba,	és	
főzőpohárban	vízfürdőn	melegítsük	20	percig!	Az	ekkor	nyert	oldatot	öntsük	egy	főzőpohárba	
100	cm3	hideg	vízhez,	és	adjunk	hozzá	egy	kanál	(kb.	5-10	gramm)	konyhasót!	Tegyük	félre	a	
főzőpoharat,	majd	nézzük	meg	egy-két	nap	múlva!	Azt	fogjuk	látni,	hogy	fehér	szappanréteg	
vált	ki	az	oldat	tetején,	amit	lapocska	formájában	kiszedhetünk	a	főzőpohárból.

A jelenség magyarázata

A	víz	hatására	a	zsírmolekulák	hidrolízissel	glicerinre	és	a	zsírsavakra	bomlanak.	

CH2	–	OC	–	C17H35	 	 	 CH2	–	OH

׀     | 

CH	–	OC	–	C17H35 + 3 H2O	 →	 CH 		–	OH	 +		 3	C17	H35	–	COOH

׀     | 

CH2	–	OC	–	C17H35	 	 	 CH2	–	OH

zsír	(glicerin-trisztearát)	 	 	 glicerin	 	 zsírsavak

A	zsírsavmolekulák	a	nátrium-hidroxiddal	sóvá,	szappanmolekulákká	alakulnak.	

C17	H35	–	COOH	+	NaOH	=	C17	H35	–	COONa	+	H2O

zsírsav	 	 	 	 szappan	(nátrium-sztearát)

A	szappanmolekulák	a	vízben	feloldódnak,	konyhasó	hozzáadására	azonban	kiválnak	az	
oldat		ból,	mert	a	só	részecskéi	elvonják	a	szappanmolekulákat	körülvevő	vízmolekulákat.	Ekkor	
a	szappan	molekulái	összecsapódnak,	és	az	oldat	tetején	gyűlnek	össze. Ezt	a	folyamatot	nevez-
zük	kisózás	nak.
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2. A szappanok tisztító hatása

Vágják ki a rajzokat és a szövegeket tartalmazó kártyákat, és keverjék össze!

A	textil	felü-
letén	a	zsíros	
szennye	ződés	
apoláris	jelle-
génél	fogva	a	
poláris	vízben	
nem	oldódik	
fel.	

A szennyezett 
ruhához	mosó-
szert öntve 
a	mosószer	
molekuláinak	
apoláris	részei	
a	zsíros	szeny-
nyeződésbe	
nyomulnak,	
míg	poláris	feji	
részei	vízmole-
kulákkal	veszik	
körbe	ma	gukat.

A	mosás	csak	
moz	ga	tás	hatására	
megy	végbe,	ami-
kor	me	chanikai	
hatásra	a	zsíros	
szennyeződés	
leválik	a	textil	
fe	lü	letéről,	és	a	
szappanmole-
kulákkal	együtt	
ol	datba	kerül.

A	mosóvízben	
a	szennyező-
anyag	részecs-
kéi	micellákba	
zárva	úsznak	
az	oldat	ban.	A	
micellák	belső	
része	apoláris,	a	
külső	felületük	
vi	zet	kedvelő,	
po	láris.

Újabb		mosó	szer	
vagy	tex	til	öblítő	
hoz	zá	adására	
a	mo	lekulák	a	
textil	felületére	
kö	tőd	nek,	és	
jó	illatot	köl-
csönöznek	az	
anyagnak.
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1. MUnkAlAP 

1.  olvassák el figyelmesen a „szappanfőzés disznózsírból” című 1. szöveget!

2.  készüljenek fel a kísérlet elvégzésére! keressék ki a szöveg első bekezdéséből a kísérlet 
elvégzéséhez szükséges eszközöket és kémiai anyagokat! helyezzék el őket az alábbi táb-
lázatban!

eszközök anyagok

3.  az alábbi mondatok a szappanfőzés egy-egy lépését mutatják be. állítsák sorba őket a 
szöveg alapján!

A.	 Főzőpohárban	vízfürdőn	melegítsük	a	gömblombikot!
B.	 A	főzőpohár	tetejéről	szedjük	le	a	szappanlapocskát!
C.	 100	cm3-es	gömblombikba	tegyünk	egy	evőkanálnyi	disznózsírt!
D.	 A	felmelegített	oldatot	öntsük	100	cm3	hideg	vízbe!
E.	 Tegyük	félre	a	főzőpoharat	egy-két	napra!
F.	 	Öntsük	 5	 gramm	 nátrium-hidroxid	 20	 cm3-es	 vizes	 oldatát	 a	 gömblombikban	 lévő	

	disznózsírhoz!
G.	 Adjunk	az	oldatunkhoz	egy	kanál	konyhasót!
H.	 	A	gömblombikot	 fogjuk	be	Bunsen-állványba,	és	 főzőpohárban	vízfürdőn	melegítsük			 

20	percig!
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	 1)	                        

	 2)	                        

	 3)	                        

	 4)	                        

	 5)	                        

	 6)	                        

	 7)	                        

4.  keressék ki a szövegből, hogy melyik anyag milyen szerepet tölt be a szappanfőzés folya-
matában! állítsák párba a számmal, illetve a betűvel jelölt információkat!

1)	 a	víz							
2)	 a	nátrium-hidroxid
3)	 a	konyhasó			

A.	Hatására	a	zsírsavmolekulák	szappanmolekulákká	alakulnak.

B.	Részecskéi	elvonják	a	szappanmolekulákat	körülvevő	vízmolekulákat,	ezáltal	a	szappan	
molekulái	összecsapódnak	és	az	oldat	tetején	gyűlnek	össze.

C.	Hatására	a	zsírmolekulák	hidrolízissel	glicerinre	és	zsírsavakra	bomlanak.

1)	                        .

2)	                        .

3)	                        .

5.  keressék ki a szövegből, milyen anyagoknak a képletei a következők!

a)	C17H35	–	COOH												                                                                  

b)	NaOH																												                                                                 

c)	C17H35	–	COONa											                                                                

6.  keressék ki a szövegből a következő anyagok köznyelvi elnevezését!

a)	Glicerin-trisztearát:							                                                                

b)	Nátrium-sztearát:										                                                                
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2. MUnkAlAP  

1.  az alábbiakban a kézzel való mosás folyamatának öt lépését olvashatják összekeverve. 
Tegyék őket sorrendbe!

A.	 A	szennyezett	ruhát	dörzsöljük.
B.	 A	szennyezett	ruhát	vízbe	tesszük.	
C.	 Megindul	a	tisztulási	folyamat.
D.	 A	mosóvízhez	mosószert	öntünk.
E.	 A	ruhákhoz	textilöblítőt	öntünk.

1.	                            

2.		                            

3.		                            

4.		                            

5.		                            

2.  a fenti vázlat alapján rakják sorba a szöveges kártyákat!

3.  rendezzék párokba a szöveges és a képes kártyákat!



A metán	 hőbontásával	 etén	 állítható	 elő.	 Az	
etén	két	szénatomos	olefin	szénhidrogén.	Víz-
	addíciójával	–	kénsav	jelenlétében	–	etil-alko-
hol állítható	 elő	 belőle.	 A	 reakció	 valójában	
víz	megkötését	jelenti,	de	oxidáció	is,	hiszen	a	
szénhidrogén	molekulájába	oxigénatom	épül	
be.	

Az	etil-alkoholt	nagy	mennyiségben	hasz-
nálja	az	ipar	oldószernek,	de	ez	a	vegyület	az	
ösz	szetevője	a	szeszes	italoknak	is.	Az	etil-al-
kohol	réz-oxidos	oxidációjával	acetaldehidhez 
	jutunk.	 Az	 acetaldehid	 oxidáltabb	 vegyület,	
mint	 az	 etil-alkohol,	 az	 oxidáció	 ebben	 az	
esetben	 nem	 oxigénatom	 felvételét,	 hanem	
hidrogénatomok	leadását	jelenti.

	 Ez	 az	 átalakulás	 a	 szervezetünkben	 is	
lejátszódik	 az	 alkohol	 lebontásakor.	 Ebben	 a	
folyamatban	 azonban	 nem	 réz-oxid,	 hanem	
bizonyos	 	enzimek	segítségével	oxidálódik	az	
alkohol.

Az	 acetaldehid	 ezüsttükörpróbával	 oxi-
dálható	 ecetsavvá.	 Ha	 az	 aldehid	 oldatához	
ammóniás	ezüst-nitrátoldatot	öntünk,	és	eny-
hén	melegítjük,	a	kémcső	falán	csillogó	ezüst-
tükör	megjelenését	észleljük.	A	reakcióban	az	
ezüst	ionok	fémezüstté	redukálódnak,	míg	az	
acetaldehid	 molekulák	 ecetsavvá	 oxidálód-
nak.	Az	ecetsav	molekulája	egy	oxigénatom-
mal	tartalmaz	többet,	mint	az	acetaldehid-mo-
lekula.	 A	 100%-os	 ecetsav	 gőze	 meggyújtva	
meggyullad,	és	színtelen	gázzá,	szén-dioxiddá 
ég	el,	miközben	víz	 is	keletkezik.	A	szén-di-
oxid	 a	 szén	 legoxidáltabb	 vegyülete,	 tovább	
égetni,	tovább	oxidálni	nem	lehet.	

Láthatjuk	 tehát,	hogy	ha	 a	metánt	 (föld-
gázt)	 egyszerűen	 elégetjük,	 és	 így	 nyerünk	
hőenergiát,	 akkor	 olyan	 értékes	 anyagoktól	
esünk	el,	mint	például	az	alkohol,	az	ecetsav	és	
az	ezekből	előállítható	számtalan	vegyület.

A SzénVegyületek oxidációjA
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MUnkAlAP

1.  olvassák el figyelmesen „a szénvegyületek oxidációja” című szöveget!

2.  keressék ki a szövegben szereplő reakciótípusokat!

a)	                            

b)	                            

c)	                            

d)	                            

e)	                            

3.  keressék ki a szöveg második bekezdéséből, hogy hányféleképpen mehet végbe oxidá-
ció!

4.  a szöveg alapján állítsák sorba növekvő oxidáltság szerint az alábbi vegyületeket:

ecetsav,	etilalkohol,	szén-dioxid,	etén,	acetaldehid!

                             –                              –                              –                              –                             

5.  keressék ki a szövegből azokat az értékes anyagokat, amelyektől elesünk akkor, ha a 
földgázt egyszerűen elégetjük!



A SzőlőcUkor-MolekUlA Szerkezete

A biológia határán

A	szőlőcukor	molekulájában	hat	szénatom,	hat	oxigénatom	és	tizenkét	hidrogénatom	kapcsoló-
dik	össze	egymással.	Összegképlete	C6H12O6.	A	huszonnégy	atom	sokféle	sorrendben	kapcso-
lódhat	egymáshoz,	a	szőlőcukor	csak	egy	a	sok	közül.	Molekulájában	egy	aldehidcsoport	és	öt	
hidro	xilcsoport	kapcsolódik	szénatomokon	keresztül.

CH2	–	CH	–	CH	–	CH	–	CH	–	C	=	O
  |          |       |         |        |       |
OH						OH			OH				OH			OH			H

A	szilárd	szőlőcukorban	azonban	mégsem	ez	a	szerkezet	fordul	elő.	Azokban	a	molekulákban	
ugyan	is,	amelyekben	aldehid-	és	hidroxilcsoport	fordul	elő,	egy	egyensúly	eléréséig	szerkezet-
átalakulást	tapasztalunk:

CH	=	O	 	 	 	 	 	 CH	–	OH	
|       |
CH	–	OH			 	 	 	 	 CH	–	OH
|       |
CH	–	OH			 	 	 	 	 CH	–	OH
|       |
CH	–	OH			 	 	 	 	 CH	–	OH
|       |
CH	–	OH			 	 	 	 	 CH	–	O
|       |
CH2	–	OH		 	 	 	 	 CH2	–	OH

Az	átalakulás	során	az	aldehidcsoportból	és	egy	hidroxilcsoportból	egy	újabb	hidroxilcsoport	
és	egy	étercsoport	alakul	ki.	Ez	az	izomer	átalakulás	gyűrűzáródással	 jár,	a	gyűrűs	vegyület	
felbomlásával	pedig	visszakapjuk	az	eredeti	nyílt	 láncú	molekulát.	A	keletkezett	hidroxilcso-
port	–	mivel	a	gyűrű	felnyílásával	visszaalakulhat	aldehidcsoporttá	–	új	nevet	kap,	glikozidos	
hidroxilcsoportnak	nevezzük.	

A	szilárd	szőlőcukorban	a	molekulák	gyűrűs	formában	vannak	jelen,	vizes	oldatban	azon-
ban	a	gyűrűk	felnyílnak,	majd	újra	összekapcsolódnak,	és	ez	a	folyamat	állandóan	ismétlődik.	
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MUnkAlAP 

1.  olvassa el figyelmesen a biológia határán című szöveget!

2.  a szövegben található első képlet a szőlőcukor molekuláját mutatja. keresse ki a szöveg-
ből az összegképletét!  

 

3.  keresse ki a szövegből, hogy hány

a)	aldehidcsoport	található	a	molekulában:	                            

b)	hidroxilcsoport	található	a	molekulában:                             

4.  karikázzon be a molekula képletében egy aldehidcsoportot és egy hidroxilcsoportot, és 
írja melléjük az elnevezéseket (aldehidcsoport, ill. hidroxilcsoport)!

5.  korábbi tanulmányai alapján fogalmazza meg

a)	mi	az	aldehidcsoport!	 

 

b)	mi	a	hidroxilcsoport!	 

 

6.  nézze meg figyelmesen a második ábrát is! karikázza be a bal oldali képletben az alde-
hidcsoportot és egy hidroxilcsoportot!

7.  keresse ki a szövegből, hogy milyen új nevet kap a keletkezett hidroxilcsoport, majd ka-
rikázza be azt is az ábrán!

 

8.  karikázza be az ábrán az étercsoportot is, és írja mellé az elnevezést!

9.  korábbi tanulmányai alapján fogalmazza meg

a)	mi	az	éter?	 
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b)	mik	az	izomerek!	 

 

10. a második ábrában talál két nyilat, melyek két kémiai folyamatot jelölnek.  
keresse ki a szövegből ennek a két folyamatnak az elnevezését, és írja a nyilak mellé!

→:		 

←:	  

11. nézzen utána az interneten vagy szakkönyvben annak, hogy a környezetében hol talál-
kozhat szőlőcukorral!

 

 

 

 

 

 


