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Tantárgy feladata és célja: 

A tantárgy célja a hallgatók megismertetése az anyag atomi, molekuláris felépítésével, a halmazok-ban 

uralkodó törvényekkel és a kémiai folyamatok jellemzőivel. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
Ismeri a vegyipar és a kapcsolódó iparágak területén alkalmazott folyamatok kémiai hátterét. 

 

képesség:  

Képes alkalmazni a kémiai folyamatokhoz és kémiai technológiákhoz kapcsolódó kémiai elveit. 

 

attitűd: 

Törekszik a szakterületén alkalmazott legjobb kémiai gyakorlatok, újabb szakmai ismeretek, módszerek 

megismerésére és alkalmazására. 

 

autonómia és felelősség: 

Megosztja tapasztalatait kollégáival, így segítve fejlődésüket. 

 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás: 

1. 

A kémiai anyag. A természeti törvények 

sajátságai. Szimmetriák a természetben. A 

természettudományos megismerés módszerei 

(induktív -, deduktív – és reduktív 

módszerek). A kémia tárgya. Anyag, az anyag 

felépítése. Keverékek, elegyek. Tömeg- és 

energiamegmaradás törvénye. Rendszer, 

komponens, fázis. Összetétel és megadásának 

különböző módjai. 

2. 

Vegyjel, képlet, reakcióegyenlet. Atom, 

molekula, elem, vegyület. A kémiai 

anyagmennyiség, moláris tömeg. A kémiai 

reakciók osztályozása különböző szempontok 

alapján. Sztöchiometria. Oxidáció-redukció. 

Redox-egyenletek szerkesztése. 

3. 

Elektronszerkezet, kvantumszámok, Pauli-elv. 

A periódusos rendszer elektronszerkezeti 

magyarázata. Elsőrendű kötések: ionos, 

kovalens, datív és fémes kötés. 

4. 

Kötések kialakulásánál az EN 

(elektronnegativítás) szerepe. Apoláros és 

poláros molekulák. Molekulák közötti 

(másodrendű ) kötések és jelentőségük. 

 

1. 
Kémiai alapfogalmak átismétlése. Képlet írás 

gyakorlása. Si mértékegységek. 

2. 

Vegyületek elnevezésének szabályai. 

Oxidációs szám fogalma és alkalmazása a 

helyes képlet felírásában. 

3. Összetétel számítások I. 

4. Összetétel számítások II. 

5. Összetétel számítások III. 

6. 

ZH összetétel számításból. A kémiai 

reakcióegyenletek megszerkesztése, sav-bázis 

és redox egyenletek rendezése I. 



5. 

Halmazok, halmazállapotok, halmazállapot 

változások. Anyagi rendszerek és állapotaik. 

Állapot, állapotjelző, állapottér, 

állapotegyenlet. Mértékegységek. A 

gázállapot jellemzői. Tökéletes gázok, és 

állapotegyenleteik. Van der Waals 

gázegyenlet és reális gázok. 

6. 

Folyadékállapot és jellemzése. Szilárd állapot 

és jellemzése. Szilárd-folyadék-gőzállapot 

egyensúlyai. Egyensúlyi gőztenzió fogalma, 

gőzök, gázok. Kétkomponensű elegyek 

fázisegyensúlyai és fázisdiagrammjai. 

Desztillálás, rektifikálás, átkristályosítás. 

7. 

A termodinamika alapjai. A termodinamika 

főtételei.  Reakcióhő, képződéshő, Hess-tétel 

és alkalmazása. A kémiai egyensúly, 

egyensúlyi állandó. A legkisebb kényszer elve 

és alkalmazási lehetőségei. Standard 

szabadentalpiák. A kémiai potenciál. 

Állapotegyenletek. 

8. 

Elegy, oldat, híg oldat. Telített és túltelített 

oldat. Az oldódás. Állapotdiagramok. A 

fázisegyensúlyok feltétele. A Gibbs-féle fázis- 

szabály és alkalmazása. Mikroheterogén 

(kolloid) rendszerek. Felületi feszültség. 

9. 

A víz ionszorzata, a pH. Sav-bázis elméletek. 

Arrhenius-Brönsted-Lewis sav-bázis 

elméletek. Sav-bázis reakciók egyensúlyának, 

savak erősségének jellemzése. Savak és 

bázisok erőssége. Hidrolízis. Sók hidrolízise. 

10. 

Az elektrokémia alapjai Az anyag 

tulajdonságainak változása az elektromos 

energia hatására. Fém,- gáz,- másodfajú- és 

redoxelektródok. pH-függö elektródok. 

Galvánelemek, elektródpotenciál. Nernst 

összefüggés és alkalmazása. Az elektrolízis 

fogalma, a Faraday-törvények. 

11. 

A kémiai reakciók sebessége, a 

reakciósebesség definíciója. Rendűség és 

molekularitás. A sebességi állandó. A 

sebesség hőmérsékletfüggése (Arrhenius 

összefüggés). A reakciók mechanizmusa. 

12. Aláírás pótlás - Pót zh!!! 

 

7. 
A kémiai reakcióegyenletek megszerkesztése, 

sav-bázis és redox egyenletek rendezése II. 

8. 

ZH egyenletrendezésből. A kémiai 

reakcióegyenlet használata a sztöchiometriai 

számításoknál I. 

9. 
A kémiai reakciók használata a 

sztöchiometriai számításoknál II. 

10. 
A kémiai reakciók használata a 

sztöchiometriai számításoknál III. 

11. 
ZH sztöchiometriai számításokból. 

Gáztörvények. 

12. Aláírás pótlás - Pót zh!!! 

 

Félévközi számonkérés módja: 

Kötelező óralátogatás, min 60%-ban. Az aláírás megszerzéséhez a félév folyamán egy alkalommal nagy 

zárthelyi eredményes megírása az előadás anyagából (a megfelelt szint, azaz 60% teljesítése). 

 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése6: 

Kollokvium: 5 fokozatú értékelés  

 



Kötelező és ajánlott irodalom: 

• Dr. Berecz Endre szerkesztésében: Kémia műszakiaknak Tankönyvkiadó, Budapest, 1991. 

• Villányi Attila: Ötösöm lesz kémiából, Példatár /bármelyik kiadás/ 

• Darrell D. Ebbing: General Chemistry, Houghton Mifflin, ISBN: 0-395-35654-7 

• Benkő Zoltán: Kémiai alapok , Typotex Kiadó, (2011), Elektronikus tanköny 

• Rózsahegyi M. - Wajdand J.: Rendszerező kémia mintapéldákkal és feladatokkal, Mozaik Oktatási 

Kiadó, Szeged, (1992).  

• D. D. Ebbing, M. S. Wrighton: General Chemistry, Houghton Mifflin Company, Boston, (1987). 

• C. R. Dillard, D. E. Goldberg: Kémia, reakciók, szerkezetek, tulajdonságok. Gondolat Kiadó, (1982). 

• Náray-Szabó Gábor (főszerkesztő): Kémia, Akadémiai Kiadó, 2006.  

• Veszprémi Tamás: Általános kémia, Akadémiai Kiadó, 2008 

• Lengyel B., Proszt J., Szarvas P.: Általános és szervetlen kémia, Tankönyvkiadó, Bp., 1967 

 

 


