
Vizsgatételek, Kémia (Fizika BSc), 2013/14 I. félév

1. Az atom felépítése.  Elemi részecskék, az atommag, rendszám, tömegszám, izotópok, vegyjel, 
Avogadro-szám, moláris tömeg.

2. Az atomok elektronszerkezete. Atompályák, kvantumszámok, atompályák alakja és mérete.
3. Az atomok energiaszintjei.  Hidrogénatom, nehezebb atomok, az elektronszerkezet kiépülése, 

Pauli-elv, energiaminimum elve, Hund-szabály, alap- és gerjesztett állapot.
4. Az  atomok  jellemző  adatai.  Atomméret,  ionizációs  energia,  elektronaffinitás,  elektrone- 

gativitás.
5. A periódusos rendszer.  A periódusos rendszer szerkezete,  mezők,  csoportok, periódusok, a 

külső héjak szerkezete, tendenciák a periódusos rendszerben.
6. A  kovalens  kötés.  Molekulapályák,  kötő  és  nemkötő  elektronpárok.  A  kovalens  kötés 

jellemzői, kötéstávolság, kötési energia.
7. Kovalens kötések csoportosítása.  Egyszeres és többszörös, apoláris és poláris,  lokalizált  és 

delokalizált, datív kötés.
8. Molekulák térbeli szerkezete.  A VSEPR modell, a legfontosabb molekulatípusok példákkal. 

Molekulák polaritása, a dipólusmomentum.
9. Másodrendű  kötések.  Diszperziós  kölcsönhatás,  dipólus-apoláris  molekulák  kölcsönhatása, 

dipólusmolekulák kölcsönhatása, ionok és dipólusmolekulák kölcsönhatása, hidrogénkötés.
10. Szilárd  halmazállapotú  anyagok  szerkezete.  Atomrácsos, molekularácsos,  ionrácsos 

kristályok, fémek. A leggyakoribb rácstípusok.
11. A hidrogén és vegyületei. A hidrogén reakciói, előállítása, felhasználása. A hidridek.
12. A nemesgázok. Atomszerkezetük, sajátságaik, felhasználásuk.
13. A  halogének  és  vegyületeik.  Molekulaszerkezetük,  halmazszerkezetük,  reakcióik. 

Halogénvegyületek, hidrogén-halogenidek.
14. Az oxigén  és  vegyületei. Az oxigén  tulajdonságai,  előállítása,  reakciói.  A víz,  a  hidrogén-

peroxid, az oxidok. Az ózon, az ózon szerkezete, az ózonréteg.
15. A  kén  és  vegyületei. A  kén  tulajdonságai,  előfordulása.  A  kén-hidrogén,  a  kén  oxidjai,  a 

kénessav, a kénsav, a szulfátok.
16. A  nitrogén  és  vegyületei.  A  nitrogén  tulajdonságai,  előállítása.  Az  ammónia,  a  nitrogén-

oxidok, a salétromsav, a nitrátok.
17. A foszfor és vegyületei.  A foszfor allotróp módosulatai. A foszfor tulajdonságai, reakciói. A 

foszfor-pentoxid, a foszforsav, a foszfátok.
18. A szén és a szervetlen szénvegyületek. A szén allotróp módosulatai. A szén oxidjai, a szénsav, 

a karbonátok.
19. A szilícium és vegyületei. A szilícium tulajdonságai. A szilícium-dioxid, kovasavak, szilikátok. 

Az üveggyártás, üvegek típusai. A szilikonok.
20. Az alkálifémek és vegyületeik. A nátrium és a kálium tulajdonságai, előfordulása, előállítása, 

reakciói, legfontosabb vegyületei.
21. Az alkáliföldfémek és vegyületeik.  A magnézium és a kalcium tulajdonságai,  előfordulása, 

reakciói, legfontosabb vegyületei.
22. Az alumínium és vegyületei. Az alumínium tulajdonságai, előfordulása. Az alumíniumgyártás. 

Reakciók, legfontosabb vegyületek.
23. Az ón,  az ólom és  vegyületeik.  Az ón módosulatai  és  tulajdonságaik.  Az ón legfontosabb 

reakciói, az ón felhasználása. Az ólom tulajdonságai, legfontosabb reakciói, felhasználása.
24. A d-mező fémei I. A d-mező fémeinek általános jellemzése. A vascsoport elemei. A vas ércei, 

előállítása, reakciói. A kobalt és a nikkel felhasználása, vegyületei.
25. A  d-mező  fémei  II.  A  rézcsoport  elemei.  Tulajdonságaik,  reakcióik,  felhasználásuk.  A 

cinkcsoport elemei. A cink reakciói, felhasználása. A kadmium és a higany felhasználása.
26. A  d-mező  fémei  III. A  platinacsoport  elemei,  a  platina  és  a  palládium  felhasználása.  A 

titáncsoport  elemei,  a  titán  és  a  cirkónium felhasználása,  oxidjaik.  A  vanádium  csoport,  a 
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vanádium felhasználása. A krómcsoport, a króm, a molibdén és a volfrám felhasználása, a króm 
vegyületei. A mangáncsoport, a mangán felhasználása, vegyületei.

27. Szerves  kémiai  alapfogalmak. Képletek  típusai:  összegképlet,  konstitúciós  képlet, 
gyökcsoportos képlet. Izoméria: konstitúciós, szerkezeti és optikai izoméria. A konformáció.

28. Az alkánok. Csoportosítás, elnevezés, homológ sor. Az alkánok reakciói. A metán. A földgáz 
és a kőolaj. A benzin, az oktánszám.

29. Az alkének. Az alkének elnevezése, elektronszerkezete. Addíciós és polimerizációs reakciók. 
Alkének előállítása. Legfontosabb alkének. A butadién reakciói.

30. Az alkinek.  Az alkinek  elnevezése,  elektronszerkezete.  Az alkinek  reakciói,  előállítása.  Az 
acetilén sóképzése.

31. Aromás  szénhidrogének.  A  benzol  elektronszerkezete.  A  benzol  reakciói.  Fontosabb 
benzolszármazékok. Egyéb aromás szénhidrogének.

32. Halogéntartalmú  szénhidrogének.  Elnevezésük.  Szubsztitúciós  és  eliminációs  reakciók. 
Legfontosabb halogéntartalmú származékok és felhasználásuk.

33. Alkoholok I. Az alkoholok csoportosítása értékűség és rendűség szerint. Alkoholok elnevezése. 
Az alkoholok tulajdonságai. Az alkoholok jellemző reakciói.

34. Alkoholok II. Fontosabb alkoholok. A metanol és az etanol tulajdonságai, előállítása, reakciói. 
Többértékű és telítetlen alkoholok.

35. Fenolok. A fenol tulajdonságai, felhasználása, reakciói. Többértékű fenolok.
36. Éterek. Az éterek elnevezése, tulajdonságai, előállítása, felhasználása.
37. Oxovegyületek. Az aldehidek előállítása, reakciói. A formaldehid és az acetaldehid. A ketonok 

elnevezése, előállítása. Az aceton.
38. Karbonsavak. A karbonsavak elnevezése, fontosabb karbonsavak. A hangyasav és az ecetsav 

tulajdonságai, reakciója, előállítása. A zsírsavak.
39. Az  észterek.  Az  észterek  elnevezése,  előállítása,  fontosabb  észterek.  Az  észterek 

szappanosítása. A szappanok mosóhatása. Szervetlen savak észterei.
40. A szénhidrátok. A szénhidrátok csoportosítása. A monoszacharidok, nyílt és gyűrűs formája. A 

ribóz, a glükóz és a fruktóz. A diszacharidok, a répacukor. Poliszacharidok, a keményítő és a 
cellulóz.

41. Nitrogéntartalmú szerves vegyületek. Nitrogéntartalmú aromás heterociklusok tulajdonságai. 
Az  aminok  csoportosítása,  elnevezése,  tulajdonságai,  reakciói.  Az  amidok  tulajdonságai, 
elnevezése.

42. Aminosavak,  peptidek és  fehérjék. Az aminosavak  csoportosítása,  tulajdonságai,  reakciói. 
Természetes aminosavak, a peptidek képződése. Fehérjék térszerkezete.

43. Nukleinsavak.  A  nukleotidok  szerkezete.  Purin  és  pirimidinbázisok.  Nukleotidok 
polimerizációja, a DNS és az RNS.

44. Kolloid  rendszerek. Kolloid  rendszerek  és  durva  diszperz  rendszerek  definíciója.  Kolloid 
oldatok típusai és jellemzőik. A gélek. A koagulálás, flokkulálás, peptizálás. További kolloid és 
durva diszperz rendszerek: aeroszolok, gázlioszolok és habok, emulziók és szuszpenziók.

45. Termodinamikai  alapfogalmak. A  termodinamikai  rendszerek  csoportosítása,  az  állapot 
fogalma,  állapotjelzők,  az  egyensúly,  reverzíbilis  és  irreverzíbilis  folyamatok,  állapot-  és 
útfüggvények, extenzív és intenzív mennyiségek.

46. A munka és a hő. A munka termodinamikai definíciója, a térfogati munka, egyéb munkák. A 
hő definíciója, számítása, a hőkapacitás, fázisátalakulások hője.

47. A belső  energia  és  az  első  főtétel.  A belső  energia  definíciója,  a  belső  energia  részei.  A 
termodinamika első főtétele, izosztér folyamatok energiaváltozása.

48. Az entalpia. Az entalpia definíciója, az entalpiaváltozás fizikai értelme. A reakcióhő, a standard 
reakcióhő, a képződéshő. Hess tétele. A standard entalpiák.

49. Az entrópia és a második főtétel.  Az entrópia definíciója, folyamatok entrópiaváltozása, az 
entrópiaváltozás fizikai értelme. A termodinamika második főtétele. A harmadik főtétel.

50. A szabadentalpia.  A szabadentalpia  bevezetése,  definíciója.  A szabadentalpia  változásának 
összefüggése a folyamatok irányával és a munkával.
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51. A  szabadentalpia  alkalmazásai.  Standard  szabadentalpiák,  a  reakció-szabadentalpia,  a 
képződési szabadentalpia. A tökéletes gáz szabadentalpiája.

52. A kémiai potenciál. A szabadentalpia teljes differenciálja nyílt rendszerben. A kémiai potenciál 
definíciója.  Tiszta  anyag  kémiai  potenciálja.  Egy elegy  szabadentalpiája  és  a  komponensek 
kémiai potenciálja közötti kapcsolat. Tökéletes gázok kémiai potenciálja.

53. A  fázisegyensúlyok  feltétele. A  szabadentalpia  teljes  differenciálja  egy  többfázisú, 
többkomponensű rendszerben. Az egyensúly feltétele, önként végbemenő folyamatok iránya.

54. Kémia potenciálok és aktivitások. Ideális és reális elegyek, Raoult törvénye, az aktivitás. A 
kémiai potenciál folyadékelegyekben. A kémiai potenciál tökéletes gázok és folyadékok esetén.

55. Kémiai reakciók egyensúlya. Kémiai reakciók iránya és az egyensúly feltétele. Az egyensúlyi 
állandó. Az egyensúlyi állandó és a standard reakciószabadentalpia összefüggése.

56. Reakciókinetikai alapfogalmak. Heterogén és homogén, elemi és összetett reakciók. Katalízis, 
inhibíció. A reakciósebesség fogalma. A sebességi egyenlet. Molekularitás és rendűség.

57. Elsőrendű reakciók. Elsőrendű reakciók sebességi egyenlete és annak megoldása. A felezési 
idő. A sebességi állandó meghatározása.

58. Másodrendű  reakciók. 2A  →  T  és  A  +  B  →  T  típusú  másodrendű  reakciók  sebességi 
egyenlete és annak megoldása. A felezési idő. A sebességi állandó meghatározása.

59. Összetett reakciók. Egyensúlyra vezető és párhuzamos reakciók sebességi egyenlete és annak 
megoldása. A sebességi állandó meghatározása. A homogén katalízis.

60. A hőmérséklet hatása a reakciósebességre.  Az Arrhenius-egyenlet, az aktiválási energia. Az 
Arrhenius-egyenlet linearizált formája. Különféle reakciók aktiválási energiája.

61. Egyensúlyok  elektrolitokban. Az  elektrolit  fogalma.  Elektrolitok  disszociációja.  Savak  és 
bázisok disszociációs egyensúlya, a víz autoprotolízise, a pH fogalma.

62. Az  elektrokémiai  potenciál.  Az  elektromos  munka,  a  szabadentalpia  teljes  differenciálja 
elektromos munka esetén. Az elektrokémiai potenciál bevezetése.

63. Elektrokémiai cellák. Galvánelemek és elektrolizáló cellák. A Daniell-elem, celladiagramok, a 
diffúziós potenciál, az elektromotoros erő.

64. Galváncellák termodinamikája. A reakciószabadentalpia, a reakcióentrópia, a reakcióhő és az 
elektromotoros  erő  összefüggése.  A  elektromotoros  erő  függése  az  összetételtől,  a  Nernst-
egyenlet.

65. Elektródpotenciálok. A  standard  hidrogénelektród.  Az  elektródpotenciál  definíciója.  Az 
elektromotoros  erő,  a  cellareakció  iránya  és  az  elektródpotenciál  összefüggése.  Az 
elektródpotenciál felírása.

66. Az elektródok típusai. Elsőfajú elektródok: fémelektródok, gázelektródok, redox elektródok. 
Másodfajú elektródok: ezüst-klorid elektród.

A vizsga menete: A vizsga egy rövid, kb. 10 perces írásbeli részből és egy hosszabb szóbeli részből áll. 
Először  a  hallgatók  írásban  válaszolnak  négy  egyszerű  belépő  kérdésre  (lásd  alább).  Ehhez  nem 
használható semmilyen segédanyag. A négy kérdés közül legalább háromra helyes választ kell adni, 
hogy a hallgató folytathassa a vizsgát. Ezután a vizsgázok három tételt kapnak a megadott tételsorból, 
amelyek  kidolgozására  kb.  1-1,5  óra  áll  rendelkezésre.  A  felkészüléshez  periódusos  rendszer  és 
függvénytáblázat  használható.  A tételek  kidolgozása  után a  hallgatók  szóban vizsgáznak.  A vizsga 
értékelése a szóbeli felelet alapján történik. A vizsga sikeres teljesítésének feltétele, hogy a vizsgázó 
minden tételt legalább elégséges szinten (50%) tudjon.

A vizsgák helye: Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék, F épület, I. lépcsőház, magasföldszint, 
003/10-es szoba.

A vizsgák kezdete: 9:00

Konzultációk: folyamatos, az előadóval történő egyeztetés szerint, illetve a vizsgák napján kb. 9:20-tól 
a vizsgák helyszínén.
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Ajánlott irodalom
1. Balázs Lórántné dr., J. Balázs Katalin: Kémia–Ennyit kell(ene) tudnod
2. Kiss Ferencné (szerk.): Kémiai alapismeretek műszaki főiskolák számára
3. Berecz Endre (szerk.): Kémia műszakiaknak
4. Grofcsik András, Kállay Mihály, Kubinyi Miklós, László Krisztina: Fizikai kémia I. Kémiai 

termodinamika 
(http://oktatas.ch.bme.hu/oktatas/konyvek/fizkem/fizkem1/InterkonyvJegyzetletoltes.pdf)

5. P. W. Atkins: Fizikai kémia
6. Kiss László‒Láng Győző: Elektrokémia (ELTE egyetemi jegyzet)
7. Veszprémi Tamás: Általános kémia
8. Az interneten elérhető segédanyagok 

(http://oktatas.ch.bme.hu/oktatas/konyvek/fizkem/mernfiz/)
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Belépő kérdések

1. Mi az a rendszám?
2. Mi az a tömegszám?
3. Mit nevezünk izotópnak?
4. Milyen kvantumszámokat ismerünk és melyek a lehetséges értékeik?
5. A Pauli-elv.
6. A Hund-szabály.
7. Az ionizációs energia definíciója.
8. Az elektronaffinitás definíciója.
9. Mit nevezünk kovalens kötésnek?
10. Mit nevezünk σ- illetve π-kötésnek?
11. Mit nevezünk datív kötésnek?
12. Mi a VSEPR modell alapelve?
13. A hidrogén és az oxigén reakciója.
14. A nátrium-hidrid képlete
15. Az izzó szén és vízgőz reakciója (vízgáz reakció).
16. Milyen halmazállapotúak a halogének (F, Cl, Br, I)?
17. A hidrogén és a klór reakciója.
18. A nátrium és a klór reakciója.
19. A hipoklórossav képlete.
20. Rendezze a következő reakcióegyenletet: KMnO4 + HCl → KCl + Cl2 + MnCl2

21. Miért nem tárolunk hidrogén-fluoridot üvegedényben?
22. A nátrium-klorid és a kénsav reakciója.
23. Az ózon képlete.
24. A kén és az oxigén reakciója.
25. Miért magasabb a víz forráspontja, mint a kén-hidrogéné?
26. A hidrogén-peroxid képlete.
27. A kén-hidrogén képlete.
28. A kénessav képlete.
29. A nátrium-szulfit képlete.
30. A nátrium-szulfit és a sósav reakciója.
31. A kén-trioxid molekula szerkezete.
32. A kén-trioxid és a víz reakciója.
33. A kénsav képlete.
34. A kénsav és a cink reakciója.
35. Rendezze a következő reakcióegyenletet: Cu + H2SO4 → CuSO4 + SO2

36. Az ammónia képlete.
37. Az ammónia és a víz reakciója.
38. Mi az a szalmiákszesz?
39. Az ammónia és a sósav reakciója.
40. Miért végzik az ammónia előállítását nagy nyomáson?
41. Az ammónium-nitrát képlete.
42. Soroljon fel három nitrogén-oxidot (név, képlet)!
43. Rendezze a következő reakcióegyenletet: Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO
44. Rendezze a következő reakcióegyenletet: Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2

45. Mi az a királyvíz?
46. A foszfor és az oxigén reakciója.
47. A foszforsav képlete.
48. Milyen allotróp módosulatai vannak a szénnek?
49. Miért vezeti a grafit az áramot?
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50. Mit jelent az, hogy anhidrid?
51. Mi az a szintézisgáz?
52. A szénsav képlete.
53. A karbonátion szerkezete.
54. A nátrium-karbonát és a sósav reakciója.
55. Mi az a kvarc?
56. A nátrium-szilikát (vízüveg) képlete.
57. A nátronüveg összetétele.
58. Mik azok a szilikonok?
59. A kálium-karbonát (hamuzsír) képlete.
60. A kalcium-foszfát (foszforit) képlete.
61. A kalcium-karbonát (mészkő) képlete.
62. A nátrium-karbonát (szóda) képlete.
63. A nátrium-hidrogén-karbonát (szódabikarbóna) képlete.
64. A nátrium-foszfát (trisó) képlete.
65. A nátrium-nitrát (chilei salétrom) képlete.
66. A nátrium-szulfát (Glaubersó) képlete.
67. A nátrium-tioszulfát (fixírsó) képlete.
68. A kalcium-szulfát (gipsz) képlete.
69. A magnézium-szulfát (keserűsó) képlete.
70. A nátrium és a víz reakciója.
71. Milyen anyagok képződnek nátrium-klorid olvadék elektrolízisekor?
72. Milyen anyagok képződnek nátrium-klorid oldat elektrolízisekor?
73. A kalcium és a víz reakciója.
74. Mit jelent az, hogy egy anyag higroszkópos?
75. A kalcium-karbid és a víz reakciója.
76. Az alumínium és a sósav reakciója.
77. Az alumínium és a tömény nátrium-hidroxid reakciója.
78. Az alumínium-oxid (timföld, korund) képlete.
79. Az alumínium-hidroxid képlete.
80. A kálium-alumínium-szulfát (timsó) képlete.
81. Rendezze a következő reakcióegyenletet: Sn + H3O+ → [Sn(H2O)6]2+

82. Rendezze a következő reakcióegyenletet: Sn + OH− → [Sn(OH)6]2−

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

84. A ólom-karbonát képlete.
85. A ólom(II-IV)-oxid (mínium) képlete.
86. A vas és az oxigén reakciója.
87. A vas(III)-oxid és a szén-monoxid reakciója.
88. Mit nevezünk acélnak?
89. Rendezze a következő reakcióegyenletet: Zn + OH− → [Zn(OH)4]2−

90. Mi az a krómkénsav?
91. Mi az a hipermangán?
92. Mire használjuk a WC-t?
93. Írja fel a 2,2,4-trimetil-pentán szerkezeti képletét!
94. Írja fel a 3-etil-2-metil-hexán szerkezeti képletét!
95. A metán és az oxigén reakciója.
96. A klórmetán képződése metánból és klórgázból.
97.  Sorolja fel a kőolaj párlási frakcióit.
98.  Az etilén és a bróm reakciója.
99.  Az etilén és a hidrogén-klorid reakciója.
100. Az etilén és a víz reakciója.
101. Írja fel a 3,4-dimetil-2-pentén szerkezeti képletét!

6



102. A propilén és a hidrogén-klorid reakciója.
103. A butadién és a bróm reakciója.
104. Írja fel a 2-metil-1,3-butadién szerkezeti képletét!
105. Az acetilén és a hidrogén-klorid reakciója.
106. Az acetilén és a víz reakciója.
107. A benzol és a bróm reakciója.
108. A benzol nitrálása.
109. Írja fel a meta-xilol szerkezeti képletét!
110. Írja fel a toluol szerkezeti képletét!
111. Írja fel a sztirol szerkezeti képletét!
112. Írja fel az antracén szerkezeti képletét!
113. Írja fel a 4-klór-3-metil-1-pentén szerkezeti képletét!
114. A metil-klorid és a nátrium-hidroxid reakciója. 
115. A 2-klór-bután és a tömény nátrium-hidroxid reakciója.
116. A széntetraklorid képlete.
117. A metanol képlete.
118. Az etanol képlete.
119. Az etanol és a réz(II)-oxid reakciója.
120. Az etanol és a nátrium reakciója.
121. Rendezze a következő reakcióegyenletet: Cr2O7

2− + CH3CH2OH→ Cr3+ + CH3COOH
122. A fenol és a nátrium reakciója.
123. Írja fel az etil-propil-éter szerkezeti képletét!
124. Az etil-klorid és a nátrium-etoxid reakciója.
125. A formaldehid képlete.
126. Az acetaldehid képlete.
127. Az aceton képlete.
128. A hangyasav képlete.
129. Az esetsav képlete.
130. A benzoesav képlete.
131. Hogyan lehet előállítani ecetsavat acetaldehidből?
132. Milyen vegyületeket tartalmaznak a szappanok?
133. Írja fel a metil-butanoát szerkezeti képletét!
134. Milyen vegyületeket tartalmaznak a természetes zsírok illetve olajok?
135. Milyen vegyületeket nevezünk aldózoknak?
136. Milyen vegyületeket nevezünk ketózoknak?
137. Írja fel a ribóz konstitúciós képletét!
138. Írja fel a glükóz konstitúciós képletét!
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 az imidazol konstitúciós képletét!
144. Írja fel a purin konstitúciós képletét!
145. Írja fel az etil-metil-amin konstitúciós képletét!
146. Írja fel az anilin konstitúciós képletét!
147. A metil-amin és a sósav reakciója.
148. Írja fel az N-metil-acetamid konstitúciós képletét!
149. Írja fel az N-metil-formamid konstitúciós képletét!
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 elsődleges szerkezetének?
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154. Mit nevezünk kolloidnak?
155. Mit nevezünk durva diszperz rendszernek?
156. Mit nevezünk micellának?
157. Mit nevezünk aeroszolnak?
158. Mit nevezünk emulziónak?
159. Mit nevezünk szuszpenziónak?
160. Mit nevezünk zárt rendszernek?
161. Mit nevezünk nyílt rendszernek?
162. Mit nevezünk elszigetelt rendszernek?
163. Egy atm az hány Pa?
164. Egy bar az hány Pa?
165. Mi az a móltört?
166. Mi az a molalitás?
167. Mit nevezünk állapotfüggvénynek?
168. Mit nevezünk útfüggvénynek?
169. Mit nevezünk extenzív mennyiségnek?
170. Mit nevezünk intenzív mennyiségnek?
171. Mekkora a térfogati munka, ha egy gáz térfogata V1-ről V2-re változik?
172. A hőkapacitás definíciója.
173. Mit nevezünk tökéletes gáznak?
174. Mit nevezünk izoterm folyamatnak?
175. Mit nevezünk izobar folyamatnak?
176. Mit nevezünk izochor (izosztér) folyamatnak?
177. Mit nevezünk adiabatikus folyamatnak?
178. A belső energia definíciója.
179. Az entalpia definíciója.
180. Az entalpiaváltozás fizikai értelme.
181. Mit nevezünk reakcióhőnek?
182. Mi a standard állapot?
183. Mi az a képződéshő?
184. Mit mond ki Hess tétele?
185. Mennyi a vegyületek standard entalpiája 298,15 K-en?
186. Az entrópia definíciója.
187. A belső energia teljes differenciálja (zárt rendszer, nincs egyéb munka).
188. Az entalpia teljes differenciálja (zárt rendszer, nincs egyéb munka).
189. A termodinamika II. főtétele.
190. A termodinamika III. főtétele.
191. A szabadentalpia definíciója.
192. A szabadentalpia teljes differenciálja (zárt rendszer, nincs egyéb munka).
193. A tökéletes gáz moláris szabadentalpiája.
194. A kémiai potenciál definícióegyenlete.
195. A tökéletes gáz kémiai potenciálja.
196. Raoult törvénye ideális elegyek esetén.
197. Reális folyadékelegy kémiai potenciálja.
198. Az egyensúlyi állandó definíciója.
199. Az egyensúlyi állandó és a standard reakciószabadentalpia összefüggése.
200. A reakciósebesség definíciója homogén reakciókra.
201. Mit nevezünk egy reakció molekularitásának?
202. Mit nevezünk egy reakció rendűségének?
203. Az elsőrendű reakció sebességi egyenlete.
204. Mit nevezünk felezési időnek?
205. Az elsőrendű reakció felezési ideje.
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206. A 2A → T típusú másodrendű reakció sebességi egyenlete.
207. Az A + B → T típusú másodrendű reakció sebességi egyenlete.
208. Az A ⇄ B típusú egyensúlyra vezető reakció sebességi egyenlete.
209. Párhuzamos reakciók sebességi egyenlete.
210. Az Arrhenius egyenlet.
211. Az elektrolit definíciója.
212. Mi az a Faraday-állandó?
213. A pH definíciója.
214. Az elektrokémiai potenciál definíciója.
215. Mit nevezünk vízionszorzatnak?
216. Mi az a pKa?
217. Mi az a pKb?
218. Mit nevezünk katódnak?
219. Mit nevezünk anódnak?
220. Írja fel a Daniell-elem celladiagramját!
221. Az elektromotoros erő definíciója.
222. Az elektromotoros erő és a cellareakció reakciószabadentalpiája közötti összefüggés.
223. Az elektromotoros erő és a cellareakció reakcióentrópiája közötti összefüggés.
224. Az elektromotoros erő és a cellareakció reakcióhője közötti összefüggés.
225. A Nernst-egyenlet elektromotoros erőre vonatkozó formája.
226. Az elektródpotenciál definíciója.
227. Mit nevezünk elsőfajú elektródnak?
228. Mit nevezünk másodfajú elektródnak?
229. Írja fel egy fémelektród elektródpotenciálját!
230. Írja fel a Sn4+/Sn2+ elektród elektródpotenciálját!
231. Írja fel az ezüst-klorid elektród elektródpotenciálját!
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