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0. Regisztrációs hét 

1. Anyagszerkezet, atomok elemek vegyületek. Atomok 
felépítése, elektronszerkezete, periódusos rendszer. 

Átváltások, moláris tömeg, relatív 
a tomtömeg, Avogadro-állandó. 

2. A kémiai kötések típusai. A kovalens, fémes es az ionos 
kötés. A Van der Waals-féle kötõerÖk és jellemzésü k, a 
hidrogénkötés. A molekulák szerkezete. 

Oldatok I: oldatkészítés szilárd 
sókból. Összetétel: m/m%, 
tömegkoncentráció, molaritás 

3. MäkFOSZkópos anya rendszerek. 

Ideális és reális gázok, leírásu k. A folyadékok tulajdonságai; 
belsči súrlódás, gÖznyomás. A szilárd testek szerkezete és 
tulajdonságaik. 

Oldatok II: oldatkészítés 
kristályvizes sókból, keverés, 
h ígítás. 

4. Rendszertípusok. Gibbs-féle fázist0"rv eny  EIsÖrendü 

fázisátalakulások, fázisdiagram. 
Gáztörvények 

5. Elegyek és oldatok. 
Gázok oldhatósága folyadékban. Folyadékok oldhatósága 
folyadékban, folyadékelegyek goznyomása. 
Szilárd test oldhatósága folyadekban. Híg oldatok törvényei. 

 

Gázok oldódãsa, Henry-törvény, 
kolligatív sajátságok 

6. Mikroheterogén (kolloid) rendszerek. Felütetek kémiàja. 
Gyakorlati szempontbóJ fontos diszperz rendszerek. 

I. gyakorlati zárthelyi dolgozat 
megírása 

7. Féleves tervezesi felaùatok kúsz‹tesë•ek hete. féleves Feladatokhoz kapcsoló'4 
idópontban, zarthely k íräsànak a fiete. ł. gyakorlati zánhelyl dolgozat megiră 

ô konzu!tàciók elćii e meghir detett 
sa. 

8. A kémiai összetétel és a kémiai átalakulások minõségi és 
mennyiségi alaptörvónyei. Sztöchiometria. Kémiai reakciók 
alaptípusai. 

Egyenletrendezés Iáncszabállyal. 
Kémiai reakciókra épülÖ 
számítások 

9. Termokémiai alapfogalmak, kalorimetria. 
Hess törvénye és alkalmazásai 

Termokémiai számítăsok 

10. A reakciókinetika alapfogal mai: reakciósebesség, rendüség, 
molekularitás, a reakciósebesség hömérsékletfüggése. 
Katalízis, katalizãtorok 

Oxidációs szamok. 
Redoxiegyenletek rendezése. 
Ełektrokémiai számÍtások. 

11. A kemiai egyensúly fogalma és jellemzése, a legkisebb 
kényszer elve 

pH-számítás I: erÖs savak es 
bázisok pH-ja 

12. A Brönsted-féle sav-bázis elmélet, a víz öndisszociációja. 
Eros savak és bázisok vizes oldatának pH-számítása 

pH-számítás II: gyenge savak és 
bãzisok, pufferek pH-ja 

13. Gyenge savak és bázisok vizes oldatának pH-számítása, 
pufferek és alkalmazásaik, titrálási görbék 

II. gyakorlati zárthelyi dolgozat 
megírása. 

14 fieléves tervezési felaöacok kêszitésének hete. feleve s felada1okhoz kaprsolod 
idćipontban zárthelyik iràsának a hete 

a konzultáciak elöre megh+rdetett 
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- Az aláír ás feltètele mind ket gyakotlati zárthelyí do lgo zat legałáb b elégséges szinten történö 

teljes ítése. 

 Te lje a I m é n yêrté ke iè-s 

írásbeli vizsga és gyakorlati számonké e  a!apś Az írásbeli vizsga a kollokvium jegyében 2/3 

aranyban számít, a gyakorlati jegy peóğ@,Y/ ü@nțŁtan szamit. 
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