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Figyelem! A fizikai összefüggések formális tudása a bennük szereplő mennyiségek
jelentésének ismerete nélkül nem elégséges!

1. Mi a rendszám?
A rendszám az atommagban lévő protonok száma.

2. Mi a tömegszám?
A tömegszám az atommagban lévő protonok és neutronok számának összege.

3. Mit nevezünk izotópnak?
Az izotópok azonos számú protont, de különböző számú neutront tartalmazó atomok.

4. Milyen kvantumszámokat ismerünk és melyek a lehetséges értékeik?
Főkvantumszám: n=1,2,3…
Mellékkvantumszám: l=0,1,2…n-1 
Mágneses kvantumszám:m= -l,-l+1…l-1 
Spinkvantumszám: ms=+-1/2 

5. A Pauli-elv.

Egy atomon, illetve molekulán belül nincs két olyan e-, amelyeknek az összes 
kvantumszáma megegyezik.

6. A Hund szabály.
Egy adott alhéjon belül úgy helyezkednek el az e--ok, hogy minél többnek a spinje 
legyen párosítatlan.

7. Az ionizációs energia definíciója.
1 mol szabad atomból a legkönnyebben leszakítható e- leszakításához szükséges 
energia. 

8. Elektronaffinitás definíciója.
1 mol egyszeresen töltött, szabad anionból a legkönnyebben leszakítható e--ok 
leszakításához szükséges energia. 

9. Mit nevezünk kovalens kötésnek?
Közös kötő elektronpárral kialakuló kötés.

10. Mit nevezünk σ -,illetve π-kötésnek?
π-kötés: a kötés síkjában csomósík van.
σ-kötés: a kötés síkjában nincsen csomósík.

11.Mit nevezünk datív kötésnek?
Olyan kovalens kötés, ahol a kötő e- pár egy atomtól származik 

12.Mi a VSEPR modell alapelve?
(Vegyérték elektron pár taszítási elmélet)



A molekulában az elektron párok úgy helyezkednek el, hogy a lehető legtávolabb 
legyenek egymástól. Többszörös kötésű és nem kötő elektron pároknak nagyobb a 
térigénye.

13.A hidrogén és az oxigén reakciója.
2H2+O2=2H2O 

14.A nátrium-hidrid képlete.
NaH

15.Az izzó szén és vízgőz reakciója (vízgáz reakció)
C+H2OCO+H2

16.Milyen halmazállapotúak a halogének (F, Cl, Br, I)?
Gáz:F2,Cl2

Folyékony:Br2

Szilárd:I2

17.A hidrogén és a klór reakciója.
H2+Cl2=2HCl

18.A nátrium és a klór reakciója.
2Na+Cl22NaCl 

19.A hipoklórossav képlete.
HOCl 

20. Rendezze a következő rakcióegyenletet: KMnO4+HClKCl+Cl2+MnCl2

21.Miért nem tárolunk hidrogén-fluoridot üvegedényben?
A hidrogén-fluorid oldja az üveget.

22.A nátrium-klorid és a kénsav reakciója.
NaCl + H2SO4   NaHSO4 + HCl

23.Az ózon képlete.
O3

24.A kén és az oxigén reakciója.
S+O2=SO2 

25.Miért magasabb a víz forráspontja, mint a kén-hidrogéné?
A vízben vannak hidrogénkötések, a kén-hidrogénben nincsenek.

26.A hidrogén-peroxid képlete.
H2O2

27.A kén-hidrogén képlete.
H2S



28.A kénessav képlete.
H2SO3

29.A nátrium-szulfit képlete.
Na2SO3

30.A nátrium-szulfit és a sósav reakciója.
Na2SO3+2HCl2NaCl+SO2+H2O

31.A kén-trioxid molekula szerkezete.

32.A kén-trioxid és a víz reakciója.
SO3+H2OH2SO4 

33.A kénsav képlete.
H2SO4

34.A kénsav és a cink reakciója.
Zn+H2SO4ZnSO4+H2  

35. Rendezze a következő reakcióegyenletet: Cu+H2SO4CuSO4+SO2

Cu+2H2SO4CuSO4+SO2+2H2O

36.Az ammónia képlete.
NH3 

37.Az ammónia és a víz reakciója.

NH3+H2OOH
-

 +NH4
+

38.Mi az a szalmiákszesz?
Az ammónia vizes oldata.

39.Az ammónia és a sósav reakciója.
NH3+HClNH4Cl 

40.Miért végzik az ammónia előállítását nagy nyomáson?
Az ammónia képződési reakciója nitrogénból és hidrogénből egy egyensúlyra vezető 
reakció. A reakcióban csökken a térfogat, ezért a nagy nyomás a termékképződés 
irányába tolja el az egyensúlyt.

41.Az ammónium-nitrát képlete.
NH4NO3



42.Soroljon fel három nitrogén-oxidot (név,képlet)!
N2O dinitrogén-oxid
NO nitrogén-monoxid
NO2 nitrogén-dioxid
N2O4 dinitrogén-tetraoxid
N2O5 dinitrogén-pentaoxid

43. Rendezze a következő reakcióegyenletet: Cu+HNO3Cu(NO3)2+NO
3Cu+8HNO33Cu(NO3)2+2NO+4H2O

44. Rendezze a következő reakcióegyenletet: Cu+HNO3Cu(NO3)2+NO2

Cu+4HNO3Cu(NO3)2+2NO2+2H2O

45.Mi az királyvíz?
A királyvíz salétromsav és tömény sósav 1:3 térfogatarányú elegye. 

46.A foszfor és az oxigén reakciója.
4P+5O22P2O5

47.A foszforsav képlete.
H3PO4

48.Milyen allotróp módosulatai vannak a szénnek?
1. gyémánt
2. grafit
3. fullerének és egyéb szén nanostruktúrák

49.Miért vezeti a grafit az áramot?
Mert a delokalizált e--ok könnyen el tudnak mozdulni.

50.Mit jelent az, hogy anhidrid?
Az anhidridek savakból vagy bázisokból vízelvonással nyerhető vegyületek.

51.Mi az a szintézisgáz?
A CO és H2 1:1, 1:2 vagy 1:3 arányú elegye a szintézisgáz.

52.A szénsav képlete.
H2CO3

53.A karbonátion szerkezete.

54.A nátrium-karbonát és a sósav reakciója.
Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2

55.Mi az a kvarc?



A tiszta szilícium-dioxid (SiO2) egyik módosulata, atomrácsos vegyület, melyben a 
szilíciumatomok oxigén atomokon keresztül kapcsolódnak egymáshoz, a Si–O kötés 
kovalens kötés, egy szilíciumatomhoz négy oxigén kapcsolódik tetraéderes 
elrendeződésben.

56.A nátrium-szilikát (vízüveg) képlete.
Na2SiO3

57.A nátronüveg összetétele.
Na2O.CaO.6SiO2

58.Mik azok a szilikonok?
Szerves csoportokat tartalmazó –Si–O –Si–O– láncok:

59.A kálium-karbonát (hamuzsír) képlete.
K2CO3

60.A kalcium-foszfát (foszforit) képlete.
Ca3(PO4)2

61.A kalcium-karbonát (mészkő) képlete.
CaCO3

62.A nátrium-karbonát (szóda) képlete.
Na2CO3

63.A nátrium-hidrogén-karbonát (szódabikarbóna) képlete.
NaHCO3

64.A nátrium-foszfát (trisó) képlete.
Na3PO4

65.A nátrium-nitrát (chilei salétrom) képlete.
NaNO3

66.A nátrium-szulfát (Glaubersó) képlete.
Na2SO4

67.A nátrium-tioszulfát (fixírsó) képlete.
Na2S2O3

68.A kalcium-szulfát (gipsz) képlete.
CaSO4



69.A magnézium-szulfát (keserűsó) képlete.
MgSO4 

70.A nátrium és a víz reakciója.
2Na+2H2O2NaOH+H2

71.Milyen anyagok képződnek nátrium-klorid olvadék elektrolízisekor?
Klórgáz és nátrium.

72.Milyen anyagok képződnek nátrium-klorid oldat elektrolízisekor?
Klórgáz és hidrogéngáz az elektródokon, az oldatban NaOH marad vissza.

73.A kalcium és a víz reakciója.
Ca+2H2OCa(OH)2+H2

74.Mit jelent az, hogy egy anyag higroszkópos?
Az anyag levegőn állva megköti annak nedvességtartalmát.

75.A kalcium-karbid és a víz reakciója.
CaC2+2H2OCa(OH)2+C2H2 

76.Az alumínium és a sósav reakciója.
2Al+6HCl2AlCl3+3H2

77.Az alumínium és a tömény nátrium-hidroxid reakciója.
2Al + 2NaOH + 6H2O → 2Na[Al(OH)4] + 3H2

78.Az alumínium-oxid (timföld, korund) képlete.
Al2O3

79.Az alumínium-hidroxid képlete.
Al(OH)3

80.A kálium-alumínium-szulfát (timsó) képlete.
KAl(SO4)2

81. Rendezze a következő reakcióegyenletet: Sn+H3O
+
[Sn(H2O)6]

2+

Sn+2H3O
++4H2O=[Sn(H2O)6]

2++H2

82. Rendezze a következő reakcióegyenletet:Sn+OH-
[Sn(OH)6]

2-

Sn+2OH-+4H2O=[Sn(OH)6]
2-+2H2

83. Rendezze a következő reakcióegyenletet:Pb+NO3
-
Pb(NO3)2+NO2

Pb+4NO3
-+4H+ Pb(NO3)2+2NO2+2H2O

84.Az ólom-karbonát képlete.
PbCO3

85.Az ólom(II-IV)-oxid (mínium) képlete.



Pb3O4

86.A vas és az oxigén reakciója.
4Fe+3O22Fe2O3

87.A vas(III)-oxid és a szén-monoxid reakciója.
Fe2O3+3CO2Fe+3CO2

88.Mit nevezünk acélnak?
Az acél 1,7%-nál kevesebb szenet tartalmazó vas.

89. Rendezze a következő reakcióegyenletet: Zn+OH-
[Zn(OH)4]

2-

Zn+2OH-+2H2O[Zn(OH)4]
2-+H2

90.Mi az a krómkénsav?
Kálium-dikromát (K2Cr2O7) és tömény kénsav elegye.

91.Mi az a hipermangán?
Kálium-permanganát (KMnO4).

92.Mire használjuk a WC-t?
Nagy mechanikai igénybevételnek kitett eszközök (pl. fúrófejek) borítására.

93. Írja fel a 2,2,4-trimetil-pentán szerkezeti képletét!
CH3        CH3

  |          |
CH3—C—CH2—CH—CH3 

  |
CH3

94. Írja fel a 3-etil-2-metil-hexán szerkezeti képletét!
CH3    CH2CH3

  |        |        
CH3—CH—CH—CH2—CH2—CH3 

95.A metán és az oxigén reakciója.
CH4+2O2CO2+2H2O

96.A klórmetán képződése metánból és klórgázból.
CH4+Cl2CH3Cl+HCl

97.Sorolja fel a kőolaj párlási frakcióit.
benzin, petróleum, gázolaj, pakura, bitumen

98.Az etilén és a bróm reakciója.



99.Az etilén és a hidrogén-klorid reakciója.

100. Az etilén és a víz reakciója.
CH2=CH2+H2OCH3—CH2—OH 

101. Írja fel a 3,4-dimetil-2-pentén szerkezeti képletét!
       CH3 CH3

        |       |
CH3—CH=C—CH—CH3 

102. A propilén és a hidrogén-klorid reakciója.
CH2=CH—CH3+HClCH3—CH—CH3  
                                                     |
                                                    Cl

103. A butadién és a bróm reakciója.
CH2=CH—CH=CH2+Br2CH2—CH—CH—CH2 +

    |     |        |        |
   Br       Br     Br     Br
CH2—CH—CH=CH2 +
    |     | 
   Br       Br
CH2—CH=CH—CH2 
    |                    | 
   Br                       Br

104. Írja fel a 2-metil-1,3-butadién szerkezeti képletét!
CH2=C—CH=CH2 

|
          CH3

105. Az acetilén és a hidrogén-klorid reakciója.
C2H2 + HCl CH2=CH–Cl 

106. Az acetilén és a víz reakciója.
HC≡HC+H2OCH2=CH—OH CH3—CH=O

107. A benzol és a bróm reakciója.
C6H6 + Br2   C6H5Br + HBr

108. A benzol nitrálása.
C6H6 + HNO3   C6H5NO2 + H2O

109. Írja fel a meta-xilol szerkezeti képletét!



110. Írja fel a toluol szerkezeti képletét! 

111. Írja fel a sztirol szerkezeti képletét!

112. Írja a fel az antracén szerkezeti képletét!

113. Írja fel a 4-klór-3-metil-1-pentén szerkezeti képletét!
        CH3  Cl
         |         |

CH2=CH—CH—CH—CH3 

114. A metil-klorid és a nátrium-hidroxid reakciója.
CH3Cl + NaOH   CH3OH + NaCl

115. A 2-klór-bután és a tömény nátrium-hidroxid reakciója.
CH3—CHCl—CH2—CH3 + NaOHCH3—CH=CH—CH3 + NaCl + H2O

116. A széntetraklorid képlete.
CCl4

117. A metanol képlete.
CH3OH

118. Az etanol képlete.
CH3CH2OH

119. Az etanol és a réz(II)-oxid reakciója.



CH3CH2OH + CuO = CH3CH=O + Cu + H2O

120. Az etanol és a nátrium reakciója.

2 CH3CH2OH + 2 Na  2 CH3CH2O
- + 2 Na+ + H2

121. Rendezze a következő reakcióegyenletet: Cr2O7
2-+CH3CH2OHCr3+

+CH3COOH!

2Cr2O7
-2 + 3CH3CH2OH + 16H+=4Cr3++ 3CH3COOH + 11H2O

122. A fenol és a nátrium reakciója.

123. Írja fel az etil-propil-éter szerkezeti képletét.
CH3–CH2–O–CH2–CH2–CH3

124. Az etil-klorid és a nátrium-etoxid reakciója.
CH3–CH2–Cl + CH3–CH2–ONa = CH3–CH2–O–CH2–CH3 + NaCl

125. A formaldehid képlete.
    O
     ||
H–C–H

126. Az acetaldehid képlete.
CH3–CH=O

127. Az aceton képlete.
        O
         ||
CH3–C–CH3

128. A hangyasav képlete.
HCOOH

129. Az ecetsav képlete.
CH3COOH

130. A benzoesav képlete.
Ph–COOH

131. Hogyan lehet előállítani az ecetsavat acetaldehidből?
Valamilyen oxidálószerrel, pl. KMnO4.

132. Milyen vegyületeket tartalmaznak a szappanok?
A szappanok zsírsavak nátriumsóit tartalmazzák.



133. Írja fel a metil-butanoát szerkezeti képletét!
                           O
                            ||
CH3–CH2–CH2–C–O–CH3

134. Milyen vegyületeket tartalmaznak a természetes zsírok, illetve olajok?
Nagyobb szénatomszámú zsírsavakat (alifás karbonsavak) glicerinnel észteresítve.

135. Milyen vegyületeket nevezünk aldózoknak?
Az aldózok olyan szénhidrátok, melyekben az oxocsoport mindig láncvégen található.

136. Milyen vegyületeket nevezünk ketózoknak?
A ketózok olyan szénhidrátok, melyekben az oxocsoport láncközi helyzetben van.

137. Írja fel a ribóz konstitúciós képletét

 vagy    

138. Írja fel a glükóz konstitúciós képletét!

      vagy     

139. Írja fel a fruktóz konstitúciós képletét!



 

140. Írja fel a piridin konstitúciós képletét!

141. Írja fel a pirimidin konstitúciós képletét!

142. Írja fel a pirrol konstitúciós képletét!

143. Írja fel a imidazol konstitúciós képletét!

144. Írja fel a purin konstitúciós képletét!



145. Írja fel a etil-metil-amin konstitúciós képletét!

146. Írja fel a anilin konstitúciós képletét!

147. A metil-amin és a sósav reakciója.

148. Írja fel az N-metil-acetamid konstitúciós képletét!
          O
           ||
CH3─C─N─CH3

    |
               H

149. Írja fel az N-metil-formamid konstitúciós képletét!
      O
       ||
H─C─N─CH3

 |
            H

150. Írja fel a glicin konstitúciós képletét!

151. A glicin és a sósav reakciója.

152. A glicin és a nátrium-hidroxid reakciója.

153. Mit nevezünk egy fehérje elsõdleges szerkezetének?
Az aminosavainak szekvenciáját,vagyis kapcsolódási sorrendjét.



154. Mit nevezünk kolloidnak?
A kolloid rendszerek homogén közegből és abban eloszlatott (diszpergált) 1-1000 nm-
es részecskékből állnak.

155. Mit nevezünk durva diszperz rendszernek?
A durva diszperz rendszerek homogén közegből és abban eloszlatott (diszpergált) 1000 
nm-nél nagyobb részecskékből állnak.

156. Mit nevezünk micellának?
Egy poláris és egy apoláris részből álló molekulák asszociációjával létrejövő kolloid 
méretű, gömbszerű részecske.

157. Mit nevezünk aeroszolnak?
Gázban eloszlatott  (diszpergált)  kolloid  méretű  folyadék vagy szilárd részecskékből 
álló rendszer.

158. Mit nevezünk emulziónak?
Folyadékban eloszlatott (diszpergált) kolloid méretűnél nagyobb 
folyadékcseppecskékből álló durva diszperz rendszer.

159. Mit nevezünk szuszpenziónak?
Folyadékban eloszlatott (diszpergált) kolloid méretűnél nagyobb szilárd részecskékből 
álló durva diszperz rendszer.

160. Mit nevezünk zárt rendszernek?
 Olyan rendszer, melynek határán anyag nem, csak energia léphet át 

161. Mit nevezünk nyílt rendszernek?
 Olyan rendszer, melynek határán anyag és energia is átléphet.

162. Mit nevezünk elszigetelt rendszernek?
 Olyan rendszer, melynek határán sem anyag, sem energia nem léphet át.

163. Egy atm az hány Pa?
1 atm =  101325 Pa

164. Egy bar az hány Pa?
 1 bar = 105 Pa

165. Mi az a móltört?
Adott anyag anyagmennyisége/összes anyagmennyiség: xi=ni/n

166. Mi az a molalitás?
Egy kg oldószerben lévő oldott anyag anyagmennyisége.

167. Mit nevezünk állapotfüggvénynek?
 A rendszer állapot jelzőinek a függvénye, független az úttól, amelyen a rendszer az 
adott állapotba jutott (pl. belső energia).



168. Mit nevezünk útfüggvénynek? 
A rendszer állapotjelzőinek a függvénye, függ az úttól, amelyen a rendszer az adott 
állapotba jutott (pl. munka, hő).

169. Mit nevezünk extenzív mennyiségnek?
Olyan fizikai mennyiséget, amely függ a rendszer méretétől (pl. tömeg, térfogat).

170. Mit nevezünk intenzív mennyiségnek?
Olyan fizikai mennyiséget, amely független a rendszer méretétől (pl. nyomás, 
hőmérséklet, sűrűség).

171. Mekkora a térfogati munka, ha egy gáz térfogata V1-ről V2-re változik?

W =−∫V 1

V 2

p dV

172. A hõkapacitás definíciója.
δQ=C dT

173. Mit nevezünk tökéletes gáznak?
– a részecskék közötti kölcsönhatások elhanyagolhatóak
– a részecskék pontszerűek

174. Mit nevezünk izoterm folyamatnak?
T=áll.  (A hőmérséklet a folyamat során állandó.) 

175. Mit nevezünk izobar folyamatnak?
p=áll. (A nyomás a folyamat során állandó.)

176. Mit nevezünk izochor (izosztér) folyamatnak?
V=áll.  (A térfogat a folyamat során állandó.)

177. Mit nevezünk adiabatikus folyamatnak?
Q=0 (A folyamat során nem történik hőcsere a környezettel)

178. A belsõ energia definíciója.
A rendszer  részecskéinek kinetikus  és potenciális  energiája,  és  nem tartalmazza  az 
egész rendszer kinetikus és potenciális energiáját.

179. Az entalpia definíciója.

180. Az entalpiaváltozás fizikai értelme.
Az entalpiaváltozás fizikai értelmét az adja, hogy izobár reverzíbilis folyamatban, ha 
csak térfogati munka van, az entalpiaváltozás a hővel egyenlő.

181. Mit nevezünk reakcióhõnek?
A  felszabadult  vagy  elnyelt  hő  állandó  hőmérsékleten,  ha  a  reakcióegyenlet  által 
meghatározott mennyiségű anyag alakul át.

182. Mi a standard állapot?
1 bar nyomású tiszta anyag.



183. Mi az a képzõdéshõ?
A vegyület adott hőmérsékleten legstabilabb elemeiből való képződésének reakcióhője.

184. Mit mond ki Hess tétele?
A  reakcióhő  csak  a  kiindulási  anyagoktól  és  a  termékektől  függ  és  független  a 
reakcióúttól.

185. Mennyi a vegyületek standard entalpiája 298,15 K-en?

186. Az entrópia definíciója.

187. A belsõ energia teljes differenciálja (zárt rendszer, nincs egyéb munka).
dU = −pdV + TdS

188. Az entalpia teljes differenciálja (zárt rendszer, nincs egyéb munka).
dH= Vdp + TdS

189. A termodinamika II. fõtétele.
A spontán folyamatok esetében az entrópia csak növekedhet.

190. A termodinamika III. fõtétele.
Tiszta kristályos anyagok entrópiája T=0 K-en nulla.

191. A szabadentalpia definíciója.

192. A  szabadentalpia  teljes  differenciálja  (zárt  rendszer,  nincs  egyéb 
munka).
dG= Vdp − SdT

193. A tökéletes gáz moláris szabadentalpiája.
Gm = Gm

o + RT ln p/po

194. A kémiai potenciál definícióegyenlete.

ahol G a rendszer szabadentalpiája, nB a B komponens anyagmennyisége, p a nyomás, 
T a hőmérséklet

195. A tökéletes gáz kémiai potenciálja.



196. Raoult törvénye ideális elegyek esetén.

197. Reális folyadékelegy kémiai potenciálja.

198. Az egyensúlyi állandó definíciója.

 

K=
∏B

aB

νB

∏A
a A

νA

, ahol νi a reakcióban szereplő anyagok sztöchiometriai együtthatója, ai 
az egyes komponensek aktivitása, B ill. A a termékeken ill. a kiindulási anyagokon fut 
végig.

199. Az egyensúlyi állandó és a standard reakciószabadentalpia 
összefüggése.

 ΔrG
o
 = −RT ln K, ahol ΔrG

o
 a standard reakció-szabadentalpia, K az egyensúlyi 

állandó, T a hőmérséklet, R a gázállandó.

200. A reakciósebesség definíciója homogén reakciókra.

201. Mit nevezünk egy reakció molekularitásának?
Egy elemi  reakció  molekularitásának  azoknak  a  molekuláknak  a  számát  nevezzük, 
amelyeknek a reakció létrejötte érdekében ütközniük kell.

202. Mit nevezünk egy reakció rendûségének?
Egy reakció rendűségét akkor értelmezzük, a sebességi egyenlet felírható  v =  k  [A]a 

[B]b [C]c alakban. Ekkor a+b+c-t a reakció rendjének nevezzük

203. Az elsõrendû reakció sebességi egyenlete.
Egy  A → T  típusú elsőrendű reakció sebességi egyenlete:

204. Mit nevezünk felezési idõnek?



A kémiai reakciók felezési ideje alatt azt az időtartamot értjük, amennyi idő alatt a 
reaktáns kezdeti koncentrációja a felére csökken.

205. Az elsõrendû reakció felezési ideje.

206. A 2A --› T típusú másodrendû reakció sebességi egyenlete.

207. Az A + B --› T típusú másodrendû reakció sebességi egyenlete.

208. Az A   B típusú egyensúlyra vezetõ reakció sebességi egyenlete.

209. Párhuzamos reakciók sebességi egyenlete.

210. Az Arrhenius egyenlet.

211. Az elektrolit definíciója.
Olyan anyag, melynek oldata vagy olvadéka ionokat tartalmaz.

212. Mi az a Faraday-állandó?

213. A pH definíciója.
pH = −lg aH3O+



214. Az elektrokémiai potenciál definíciója.

215. Mit nevezünk vízionszorzatnak?
Kv = aH3O+  aOH- 

216. Mi az a pKa?

217. Mi az a pKb?

218. Mit nevezünk katódnak?
Olyan elektród, amelyen a redukció játszódik le.

219. Mit nevezünk anódnak?
Olyan elektród, amelyen az oxidáció történik.

220. Írja fel a Daniell-elem celladiagramját!
Zn | Zn2+(aq) || Cu2+(aq) | Cu

221. Az elektromotoros erõ definíciója.
A cella sarkai között mérhető potenciál különbség árammentes állapotban, ha minden 
fázishatáron termodinamikai egyensúly van.

222. Az elektromotoros erõ és a cellareakció reakciószabadentalpiája közötti 
összefüggés.

223. Az  elektromotoros  erõ  és  a  cellareakció  reakcióentrópiája  közötti 
összefüggés.

224. Az  elektromotoros  erõ  és  a  cellareakció  reakcióhõje  közötti 
összefüggés.



225. A Nernst-egyenlet elektromotoros erõre vonatkozó formája.

226. Az elektródpotenciál definíciója.
Annak a  galvánelemnek az elektromotoros ereje, ahol a baloldali elektród a standard 
hidrogén elektród, a jobboldali pedig a vizsgált elektród.

227. Mit nevezünk elsõfajú elektródnak?
Annak  az  ionnak  az  aktivitása  határozza  meg  a  elektródpotenciált,  amelyiknek  az 
oxidációs száma változik az elektródreakcióban.

228. Mit nevezünk másodfajú elektródnak?
Nem annak az ionnak az aktivitása határozza meg az elektródpotenciált, amelyiknek az 
oxidációs száma változik az elektródreakcióban.

229. Írja fel egy fémelektród elektródpotenciálját!

230. Írja fel a Sn4+/Sn2+ elektród elektródpotenciálját!

231. Írja fel az ezüst-klorid elektród elektródpotenciálját!


