
Szakaszvizsga követelmények kémia tantárgyból 
 

A vizsga szerkezete: 

Írásbeli vizsgarész: 60 pontos, 60 perces teszt, táblázatos feladatok, kísérletelemzés  

Szóbeli vizsgarész: egy téma összefüggő ismertetése, 40 pont 

 

1. Az atom felépítése 

2. Elsőrendű  és másodrendű kémiai kötések 

3. Kristályrácstípusok jellemzése 

4. Halmazállapotok jellemzése 

5. Oldatok 

6. Termokémia 

7. A kémiai reakciók sebessége, kémiai egyensúly 

8. Redoxi reakciók és sav-bázis 

9. Daniell elem, elektrolízis 

10. Az alkálifémek és alkáliföldfémek, fontosabb vegyületeik 

11. Az alumínium és vegyületei, előállítása 

12. A vas és és legfontosabb vegyületeit 

13. A rézcsoport elmei és legfontosabb vegyületei 

14. A hidrogén és nemesgázok 

15. A klór és vegyületei 

16. Az az oxigén és kén, legfontosabb vegyületeik 

17. A nitrogén és foszfor, legfontosabb vegyületeik  

18. A szén és szilícium, legfontosabb vegyületeik 

19. A telített szénhidrogének 

20. A telítetlen és aromás szénhidrogének 

21. Halogéntartalmú szénhidrogének 

22. Oxigéntartalmú szerves vegyületek: alkoholok, éterek, aldehidek, ketonok 

23. Oxigéntartalmú szerves vegyületek: karbonsavak, észterek 

24. Nitrogéntartalmú szerves vegyületek 

25. Szénhidrátok 

26. Fehérjék és nukleinsavak 

27. Műanyagok 

 

Számítási feladatok:  

1. Az anyagmennyiség, sűrűség, Avogadro törvény 

2. Az oldatok tömegszázalékos összetétele, koncentráció, hígítás, töményítés, 

kristályosítás 

3. Reakcióhő 

4. Sztöchiometria 

 

Szóbeli témakörök  

I. Ismertesse az atomok elektronburkának felépítését!  

II. Mutassa be az ionkötés kialakulásának feltételeit, lényegét, erősségét példákon 

keresztül! Jellemezze az ionrácsos anyagokat 

III. Mutassa be a kovalens kötést!  

IV. Molekulák alakja, polaritása, másodrendű kötések 

V. Hasonlítsa össze az atom-, fém- és molekularácsos anyagok felépítését és 

tulajdonságait.  

VI. Az ammóniaszintézis példáján mutassa be a kémiai egyensúlyt! 



VII. Tetszőleges példákon keresztül mutassa be a fémek jellemző kémiai reakcióit! 

VIII. Jellemezze a nátriumon keresztül az alkálifémeket! 

IX. A kalcium példáján jellemezze az alkáliföldfémeket 

X. Jellemezze az oxigént és csoportosítsa az oxidokat kötés- és rácstípus szerint!  

XI. Jellemezze a kénsavat és sóit!  

XII. A foszfor allotrop módosulatai, a foszforsav és sói!  

XIII. Hasonlítsa össze a szén allotrop módosulatai, oxidjai, szénsav és  

XIV. Jellemezze az alkánokat! 

XV. Jellemezze az alkéneket!  

XVI. Az alkoholok jellemzése!  

XVII. A formaldehid és az aceton példáján hasonlítsa össze az aldehideket és 

ketonokat!  

XVIII. Jellemezze az alkánsavakat!  

XIX. Jellemezze az észtereket!  

XX. Hasonlítsa össze a keményítő és cellulóz felépítését, fizikai tulajdonságait, 

biológiai szerepét!  


