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  A FELADATOT LEÍRÓ ADATOK   

 
 
 

 

 

  

 

 
 
 

 

   

 

   

Kémia A-kerettanterv gimn. 9-10. évf. számára:  

Észterek, zsírok és olajok és tulajdonságaik. 

Kémia B-kerettanterv gimn. 9-10. évf. számára:  

Észterképződés alkoholokból és kar-

bonsavakból, kondenzáció és hidrolízis; 

szappanfőzés. 

Kémia kerettanterv felnőttképzés, esti tagozat, 

9-12. évf. számára: 

Észterképződés alkoholokból és kar-

bonsavakból, kondenzáció és hidrolízis. 

Szappanfőzés. 

Évfolyam 

Kerettantervi  

kapcsolódás 

Ajánlott időráfordítás 

Szövegművelet - 

problématerület 

Cím 

10. évfolyam 

15 perc 

Hallott szöveg értése és reprodukálása 
Szókincsfejlesztés 

Szövegtranszformáció 
Szaknyelvhasználat, a köznyelv és a szaknyelv 

különbözősége 
Megoldások gondolatmenetének követhető, 

pontos megfogalmazása szóban és írásban 

(lépések) 
Kódváltás 

Szappanfőzés 



 

 

20. 

2 

 

 

 

Az észterek lúgos hidrolízisét már ismerni kell ahhoz, hogy ezt a feladatot 

megoldják a tanulók. Éppen ezért az Észterek című tananyagrész végén érdemes 

ezt a feladatsort elővenni. 

A régies szövegből megismerhetjük a 19. századi magyar falvak önellátó 

gazdaságának egyik mesterségét, a szappanfőzést. A szöveg alapján 

megfejthetjük ennek kémiai tartalmait. 

Először olvassák el a szöveget a tanulók, és beszéljék meg egymással (páros 

munka). A szöveg és az eddigi ismereteik alapján töltsék ki a táblázatot. 

A megismert 19. századi eljárást hasonlítsák össze a mai házi szappanfőzéssel, 

ehhez játsszuk le a megadott videoklipet (páros munka). 

Végül oldják meg egyénileg a feladatokat. 

 

 

 

 

A szappanfőzés 
főbb lépései 

Az ehhez 
szükséges 

anyagok 

Milyen furcsa, régies szavakat, kifejezéseket 
használ? 

1. A szerek 

összegyűjtése 

Lúg, Zsir, 

Só, és 
Mész, 

fahamú, 
hulladékzsír 

„Szerek" = anyagok 

„cseber" = vödör 
„béáztatni" = feloldani 

A helyesírás egészen más. 

2. Lúg Hamuból és 

mészből 
készíti 

a hamunak beáztatása vetetik munkába = a 

hamut vízben áztatjuk 
„A’ hamut egy rakásban szépen öszsze kel 

nyomatni" = össze kell gyűjteni és 
összenyomni a fahamut 

Módszertani javaslat a tanároknak 

Megoldások 
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3. A zsiradékot 
és a lúgot órák 

hosszat kell 
főzni (amíg a 

zsír el nem 
szappanosodik) 

Olvadt 
faggyú és 

lúg 
szükséges 

hozzá 

„sokaságához képest kisebb, vagy nagyobb 
üstbe tétetik" = a lúg és a zsír 

mennyiségének megfelelő nagyságú 
üstbe teszik 

4. A szappan 
kisózása 

 

 

törött 
közönséges 

konyhasó 

„a só arra való, hogy a kövérség a lúgtól 
különváljék” = a só hatására a szilárd 

szappan kiválik a lúgoldatból 

 

 

 


