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A tantárgy általános 
ismertetése, célja, várható 
eredményei, főbb témakörei 
 

A tantárgy célja: az ismeretek és készségek elmélyítésének, 
fejlesztésének és bővítésének elősegítése a kémiai feladatok 
megoldásában, az önképzés és az önfejlesztés képességeinek 
elsajátítása. 
A tantárgy feladatai: 
– Módszertani: megteremteni az oktatási módszertan szilárd 
elméleti alapjait, amely a továbbiakban rendszeresen bővíthető 
önképzés és gyakorlati tapasztalatszerzés útján. 
Elméleti:  
- elméleti ismeretek elmélyítése, a megszerzett ismeretek és 
készségek általánosítása és rendszerezése; 
 - ötletek kidolgozása a kémiai számítások mindennapi életben 
történő alkalmazásáról és az emberi jólét biztosításának 
szempontjából.  
Gyakorlati:  
- az irodalmi forrásokkal folytatott önálló munka készségének 
kialakítása;  
- a kívánt érték megtalálásához szükséges matematikai 
műveletek végrehajtásának készsége. 
A tantárgy témakörei kettő modulra van bontva: 
1. modul. 
1.1. Bevezetés. A tantárgy tárgya. Kombinált és összetett 
sztöchiometriai számítások. A számítási feladatok 
csoportosítása. A probléma megoldó feladatok módszereinek és 
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megoldásának a menetének áttekintése. A kiindulási anyagok 
szennyeződésének tömegszázalékos összetételének fogalma, a 
kiindulási anyagok fölöslegbe vett fogalma, a termékhozam 
tömegaránya. 
1.2. A kinetika alapjai 
A reakciósebesség. A kémiai egyensúly. Az egyensúlyt 
befolyásoló tényezők. A Le Chatelier- elv. 
1.3-4. Oldatok. Az elektrolitos disszociáció. 
Oldatok töménységének meghatározása. Oldatok keverése. Az 
oldódás. Az oldódás hőmérséklet függése. Telített, telítetlen és 
túltelített oldatok.  
Az elektrolitos disszociáció. A disszociációs fok. A víz 
ionszorzata, a pH. 
1.5. A szervetlen vegyületek fizikai és kémiai tulajdonságai. 
Genetikai kapcsolat a szervetlen vegyületek között. 
2. modul. 
2.1-2. Oxidáló-redukáló reakciók. A kémiai reakciók sebessége 
és energiája. 
Az oxidáló-redukáló reakciók csoportosítása. A standartd  
elektródpotenciál. Galvánelemek. Az elektromotoros erő. Az 
elektrolízis. Az elektrolízis mennyiségi törvényei. 
2.3. A termokémia alapjai. A termokémiai reakciók fogalma. A 
képződéshő. A reakcióhő. Hess-tétele.  
2.4. Gáztörvények.  
Boyle-Mariotte, Gay-Lussac törvénye. A gáztörvények 
egyesítése, Mengyelejev-Clapeyron-féle gáztörvény. Feladatok 
megoldása gáznemű anyagokat tartalmazó egyenleteken 
keresztül. 
2.5. Szerves anyagok 
A szerves anyagok csoportosítása, nomenklatúrája, izomériája. 
A szerkezeti és térizoméria. Szerves vegyületek homológsorai. 
A szerves vegyületek kémiai tulajdonságai, előállításuk. 
Szereves anyagok minőségi reakciói. Genetika kapcsolat a 
szerves vegyületek között. 

A tantárgy teljesítésének és 
értékelésének feltételei 
 
 

A tantárgy beszámolóval zárul. 
A beszámoló feltétele: a gyakorlati feladatok, önálló munkák és 
a modul dolgozatok teljesítése. 
A gyakorlati feladatok elvégzése külön értékelődik Az időben 
elvégzett, és leadott korrekt gyakorlati munkáért 5 pont jár. A 
modulzáró dolgozatok 40 pontot érnek. 

A tantárggyal kapcsolatos 
egyéb tudnivalók, 
követelmények 
 
 

A diák félévi munkája – a gyakorlati feladatok, 
moduldolgozatok elvégzése, amely maximálisan 100 pontot ér. 
 

A tantárgy alapvető 
irodalma és digitális 
segédanyagok  
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