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Osztályozó/javítóvizsga követelmények kémiából 

9. évfolyam 

 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

problémák, alkalmazások) 
Fejlesztési követelmények 

A kémia mint természettudomány 

A kémia és a kémikusok szerepe az emberi 

civilizáció megteremtésében és 

fenntartásában. Megfigyelés, rendszerezés, 

modellalkotás, hipotézis, a vizsgálatok 

megtervezése (kontrollkísérlet, 

referenciaanyag), elvégzése, és kiértékelése 

(mérési hiba, reprodukálhatóság), az 

eredmények publikálása és megvitatása. 

Az alapvető kémiai ismeretek hiánya által 

okozott veszélyek megértése. 

 

Az atomok és belső szerkezetük. 

Az anyag szerkezetéről alkotott elképzelések 

változása: atom (Dalton), elektron (J. J. 

Thomson), atommag (Rutherford), 

elektronhéjak (Bohr). A proton, neutron és 

elektron relatív tömege, töltése. Rendszám, 

tömegszám, izotópok. Radioaktivitás 

(Becquerel, Curie házaspár) és alkalmazási 

területei (Hevesy György, Szilárd Leó, Teller 

Ede). Elektrosztatikus vonzás és taszítás az 

atomban. Alapállapot és gerjesztett állapot. 

Párosított és párosítatlan elektronok, 

jelölésük.  

A részecskeszemlélet alkalmazása. 

 

A periódusos rendszer és az anyagmennyiség 

Az elemek periodikusan változó 

tulajdonságainak elektronszerkezeti okai, a 

periódusos rendszer (Mengyelejev): relatív és 

moláris atomtömeg, rendszám = protonok 

száma illetve elektronok száma; csoport = 

vegyértékelektronok száma; periódus = 

elektronhéjak száma. Nemesgáz-

elektronszerkezet, elektronegativitás (EN). 

A relatív és moláris atomtömeg, rendszám, 

elektronszerkezet és reakciókészség közötti 

összefüggések megértése és alkalmazása. 

 

Halmazok 

A kémiai kötések kialakulása, törekvés a 

nemesgáz-elektronszerkezet elérésére. Az EN 

döntő szerepe az elsődleges kémiai kötések és 

A szerkezet, a tulajdonságok és a felhasználás 

közötti összefüggések alkalmazása. 

 



 

 

a másodlagos kölcsönhatások kialakulásában.  

Ionos kötés és ionrács 

Egyszerű ionok kialakulása nagy EN-

különbség esetén. Az ionos kötés mint erős 

elektrosztatikus kölcsönhatás és ennek 

következményei. 

Ionvegyületek képletének szerkesztése. 

 

Fémes kötés és fémrács 

Fémes kötés kialakulása kis EN-ú atomok 

között. Delokalizált elektronok, elektromos és 

hővezetés, olvadáspont és mechanikai 

tulajdonságok. 

A fémek közös tulajdonságainak értelmezése 

a fémrács jellemzői alapján. 

 

Kovalens kötés és atomrács 

Kovalens kötés kialakulása, kötéspolaritás. 

Kötési energia, kötéshossz. Atomrácsos 

anyagok makroszkópikus tulajdonságai és 

felhasználása. 

A kötéspolaritás megállapítása az EN-

különbség alapján. 

 

Molekulák 

Molekulák képződése, kötő és nemkötő 

elektronpárok. Összegképlet és szerkezeti 

képlet. A molekulák alakja. A 

molekulapolaritás. 

Molekulák alakjának és polaritásának 

megállapítása. 

 

Másodrendű kötések és a molekularács 

Másodrendű kölcsönhatások tiszta 

halmazokban. A hidrogénkötés szerepe az élő 

szervezetben. A „hasonló a hasonlóban 

oldódik jól” elv és a molekularácsos anyagok 

fizikai tulajdonságainak anyagszerkezeti 

magyarázata. A molekulatömeg és a 

részecskék közötti kölcsönhatások kapcsolata 

a fizikai tulajdonságokkal, illetve a 

felhasználhatósággal. 

Tendenciák felismerése a másodrendű 

kölcsönhatásokkal jellemezhető 

molekularácsos anyagok fizikai tulajdonságai 

között. 

 

Összetett ionok 

Összetett ionok képződése, töltése és 

térszerkezete. A mindennapi élet fontos 

összetett ionjai. 

Összetett ionokat tartalmazó vegyületek 

képletének szerkesztése. 

 



 

 

Az anyagi rendszerek és csoportosításuk 

A rendszer és környezte, nyílt és zárt rendszer. 

A kémiailag tiszta anyagok, mint 

egykomponensű, a keverékek, mint 

többkomponensű homogén, illetve heterogén 

rendszerek. 

Ismert anyagi rendszerek és változások 

besorolása a megismert típusokba. 

 

Halmazállapotok és halmazállapot-változások 

Az anyagok tulajdonságainak és 

halmazállapot-változásainak anyagszerkezeti 

értelmezése. Exoterm és endoterm változások. 

A valószínűsíthető halmazállapot megadása 

az anyagot alkotó részecskék és 

kölcsönhatásaik alapján. 

 

Gázok és gázelegyek 

A tökéletes (ideális) gáz, Avogadro törvénye, 

moláris térfogat, abszolút, illetve relatív 

sűrűség és gyakorlati jelentőségük. Gázok 

diffúziója. Gázelegyek összetételének 

megadása, robbanási határértékek. 

A gázok moláris térfogatával és relatív 

sűrűségével, a gázelegyek összetételével 

kapcsolatos számolások. 

 

Folyadékok, oldatok 

A molekulatömeg, a polaritás és a 

másodrendű kötések erősségének kapcsolata a 

forrásponttal; a forráspont nyomásfüggése. 

Oldódás, oldódási sebesség, oldhatóság. Az 

oldódás és a kristályképződés; telített és 

telítetlen oldatok. Az oldáshő. Az oldatok 

összetételének megadása (tömeg-, és 

térfogatszázalék, anyagmennyiség-

koncentráció). Adott töménységű oldat 

készítése, hígítás. Ozmózis. 

Oldhatósági görbék elemzése. Egyszerű 

számolási feladatok megoldása az oldatokra 

vonatkozó összefüggések alkalmazásával. 

 

Szilárd anyagok 

Kristályos és amorf szilárd anyagok; a 

részecskék rendezettsége. 

 

Kolloid rendszerek 

A kolloidok különleges tulajdonságai, fajtái és 

gyakorlati jelentősége. Kolloidok stabilizálása 

és megszüntetése, háztartási és környezeti 

vonatkozások. Az adszorpció jelensége és 

jelentősége. Kolloid rendszerek az élő 

A kolloidokról szerzett ismeretek alkalmazása 

a gyakorlatban. 

 



 

 

szervezetben és a nanotechnológiában. 

A kémiai reakciók feltételei és a kémiai 

egyenlet 

A kémiai reakciók és lejátszódásuk feltételei, 

aktiválási energia, aktivált komplex. A kémiai 

egyenlet felírásának szabályai, a 

megmaradási törvények, sztöchiometria. 

Kémiai egyenletek rendezése készségszinten. 

Egyszerű sztöchiometriai számítások. 

 

A kémiai reakciók energiaviszonyai 

Képződéshő, reakcióhő, a termokémiai 

egyenlet. Hess tétele. A kémiai reakciók 

hajtóereje, az energiacsökkenés és a 

rendezettségcsökkenés. Hőtermelés kémiai 

reakciókkal az iparban és a háztartásokban. 

Az energiafajták átalakítását kísérő 

hőveszteség értelmezése. 

Az energiamegmaradás törvényének 

alkalmazása a kémiai reakciókra. 

 

A reakciósebesség 

A reakciósebesség fogalma és szabályozása a 

háztartásban és az iparban. A 

reakciósebesség függése a hőmérséklettől, 

illetve a koncentrációtól, katalizátorok. 

Kémiai reakciók sebességének befolyásolása 

a gyakorlatban. 

 

Kémiai egyensúly 

A dinamikus kémiai egyensúlyi állapot 

kialakulásának feltételei és jellemzői. A 

tömeghatás törvénye.  

A Le Châtelier–Braun-elv és a kémiai 

egyensúlyok befolyásolásának lehetőségei, 

ezek gyakorlati jelentősége. 

A dinamikus kémiai egyensúlyban lévő 

rendszerre gyakorolt külső hatás 

következményeinek megállapítása konkrét 

példákon. 

 

Sav-bázis reakciók 

A savak és bázisok fogalma Brønsted szerint, 

sav-bázis párok, kölcsönösség és 

viszonylagosság. A savak és bázisok erőssége. 

Lúgok. Savmaradék ionok. A pH és az 

egyensúlyi oxóniumion, illetve hidroxidion 

koncentráció összefüggése. A pH változása 

hígításkor és töményítéskor. A sav-bázis 

indikátorok működése. Közömbösítés és 

semlegesítés, sók. Sóoldatok pH-ja, hidrolízis. 

A sav-bázis párok felismerése és 

megnevezése. 

 



 

 

Teendők sav- illetve lúgmarás esetén. 

Oxidáció és redukció 

Az oxidáció és a redukció fogalma 

oxigénátmenet, illetve elektronátadás alapján. 

Az oxidációs szám és kiszámítása. Az 

elektronátmenetek és az oxidációs számok 

változásainak összefüggései 

redoxireakciókban. Az oxidálószer és a 

redukálószer értelmezése az elektronfelvételre 

és -leadásra való hajlam alapján, 

kölcsönösség és viszonylagosság.  

Egyszerű redoxiegyenletek rendezése az 

elektronátmenetek alapján, egyszerű számítási 

feladatok megoldása. Az oxidálószer, illetve a 

redukálószer megnevezése redoxireakciókban. 

 

A redoxireakciók iránya 

A redukálóképesség (oxidálódási hajlam). A 

redoxifolyamatok iránya. Fémes és 

elektrolitos vezetés. 

A reakciók irányának meghatározása fémeket 

és fémionokat tartalmazó oldatok között. 

 

Galvánelem 

A galvánelemek (Daniell-elem) felépítése és 

működése, anód- és katódfolyamatok. 

A redukálóképesség és a standardpotenciál. 

Standard hidrogénelektród. Elektromotoros 

erő. A galvánelemekkel kapcsolatos 

környezeti problémák. 

Különféle galvánelemek pólusainak 

megállapítása. 

 

Elektrolízis 

Az elektrolizálócella és a galvánelemek 

felépítésének és működésének 

összehasonlítása. Ionvándorlás. Anód és 

katód az elektrolízis esetén. Oldat és olvadék 

elektrolízise. Az elektrolízis gyakorlati 

alkalmazásai. 

Akkumulátorok szabályos feltöltése. 

 

A szervetlen kémia tárgya 

A szervetlen elemek és vegyületek 

jellemzésének szempontrendszere. 

Elemek gyakorisága a Földön és a 

világegyetemben. 

Az elemek és vegyületek jellemzéséhez 

használt szempontrendszer használata. 

 

Hidrogén A médiában megjelenő információk elemzése, 



 

 

Atomos állapotban egy párosítatlan elektron 

(stabilis oxidációs száma: +1), megfelelő 

katalizátorral jó redukálószer. Nagy 

elektronegativitású atomok (oxigén, nitrogén, 

klór) molekuláris állapotban is oxidálják. 

Kicsi, apoláris kétatomos molekulák, alacsony 

forráspont, kis sűrűség, nagy diffúziósebesség. 

Előállítás. 

kritikája, megalapozott véleményalkotás (pl. a 

„vízzel hajtott autó” téveszméjének kapcsán). 

 

Nemesgázok 

Nemesgáz-elektronszerkezet, kis 

reakciókészség. Gyenge diszperziós 

kölcsönhatás, alacsony forráspont, kis 

sűrűség, rossz vízoldhatóság. Előfordulás. 

Felhasználás. 

A tulajdonságok és a felhasználás 

kapcsolatának felismerése. 

 

Halogének 

Atomjaikban egy elektronnal kevesebb van a 

nemesgázokénál, legstabilisabb oxidációs 

szám:  

(-1), oxidáló (mérgező) hatás a csoportban 

lefelé az EN-sal csökken. Kétatomos apoláris 

molekulák, rossz (fizikai) vízoldhatóság. 

Jellemző halmazállapotaik, a jód 

szublimációja. Reakcióik vízzel, fémekkel, 

hidrogénnel, más halogenidekkel. 

Előfordulás: halogenidek. Előállítás. 

Felhasználás. 

A halogének és a halogenidek élettani hatása 

közötti nagy különbség okainak megértése. 

 

Nátium-klorid 

Stabil, nemesgáz-elektronszerkezetű ionok, 

kevésé reakcióképes. Ionrács, magas 

olvadáspont, jó vízoldhatóság, fehér szín. 

Előfordulás. Felhasználás. 

Élelmiszerek sótartalmával, a napi sóbevitellel 

kapcsolatos számítások, szemléletformálás. 

 

Hidrogén-klorid 

Poláris molekula, vízben disszociál, vizes 

oldata a sósav. Reakciói különböző fémekkel. 

Előfordulás. Előállítás. Felhasználás. 

A gyomorsav sósavtartalmával és a 

gyomorégésre alkalmazott szódabikarbóna 

mennyiségével, valamint a belőle keletkező 

szén-dioxid térfogatával, illetve vízkőoldók 

savtartalmával kapcsolatos számítások. 

 



 

 

Oxigén 

2 elektron felvételével nemesgáz 

elektronszerkezetű, nagy EN, stabilis 

oxidációs száma (-2), oxidálószer. Kis, 

kétatomos apoláris molekulák, gáz, 

vízoldhatósága rossz. Szinte minden elemmel 

reagál (oxidok, hidroxidok, oxosavak és sóik). 

Előállítás. Felhasználás. 

 

Ózon 

Molekulájában nem érvényesül az 

oktettszabály, bomlékony, nagy 

reakciókészség, erős oxidálószer, mérgező 

gáz. A magaslégkörben hasznos, a földfelszín 

közelében káros. Előállítás. Felhasználás. 

Környezet- és egészségtudatos magatartás, 

médiakritikus attitűd. 

 

Víz 

Poláris molekulái között hidrogénkötések, 

magas olvadáspont és forráspont, nagy fajhő 

és felületi feszültség (Eötvös Loránd), a 

sűrűség függése a hőmérséklettől. Poláris 

anyagoknak jó oldószere. Redoxi- és sav-bázis 

reakciókban betöltött szerepe. 

 

Hidrogén-peroxid 

Az oxigén oxidációs száma nem stabilis (-1), 

bomlékony, oxidálószer és redukálószer is 

lehet. Felhasználás. 

Az ivóvízre megadott egészségügyi 

határértékek értelmezése, ezzel kapcsolatos 

számolások, a vízszennyezés tudatos 

minimalizálása. 

 

Kén 

Az oxigénnél több elektronhéj, kisebb EN, 

nagy molekuláiban egyszeres kötések, szilárd, 

rossz vízoldhatóság. Égése. Előfordulás. 

Felhasználás. 

 

Hidrogén-szulfid és sói 

Nincs hidrogénkötés, vízben kevéssé oldódó, 

A kén és szén égésekor keletkező kén-dioxid 

térfogatával, a levegő kén-dioxid tartalmával, 

az akkumulátorsav koncentrációjával 

kapcsolatos számolások. 

 



 

 

mérgező gáz. A kén oxidációs száma (-2), 

redukálószer, gyenge sav, sói: szulfidok. 

 

Kén-dioxid, kénessav és sói 

A kén oxidációs száma (+4), redukálószerek, 

mérgezők. Vízzel kénessav, sói: szulfitok. 

 

Kén-trioxid, kénsav és sói 

A kén oxidációs száma (+6). Kén-dioxidból 

kén-trioxid, belőle vízzel erős, oxidáló hatású 

kénsav, amely fontos ipari és laboratóriumi 

reagens, sói: szulfátok. 

Nitrogén 

Kicsi, kétatomos, apoláris molekula, erős 

háromszoros kötés, kis reakciókészség, vízben 

rosszul oldódik. 

 

Ammónia és sói 

Molekulái között hidrogénkötések, könnyen 

cseppfolyósítható, nagy párolgáshőjű gáz. 

Nemkötő elektronpár, gyenge bázis, savakkal 

ammóniumsókat képez. Szerves anyagok 

bomlásakor keletkezik. Ammóniaszintézis, 

salétromsav- és műtrágyagyártás. 

 

A nitrogén oxidjai 

NO és NO2: párosítatlan elektronok miatt 

nagy reakciókészség, NO a levegőn önként 

oxidálódik mérgező NO2-dá, amelyből 

oxigénnel és vízzel salétromsav gyártható. 

N2O: bódító hatás. Felhasználás. 

 

Salétromossav, salétromsav, sóik 

A levegő NOx-tartalmára vonatkozó 

egészségügyi határértékekkel, a műtrágyák 

összetételével kapcsolatos számolások. Helyi 

környezeti probléma önálló vizsgálata. 

 



 

 

A salétromossavban és sóiban a nitrogén 

oxidációs száma (+3), redukálószerek. A 

salétromsavban és sóiban a nitrogén 

oxidációs száma (+5), erős oxidálószerek. 

Felhasználás. 

Foszfor és vegyületei 

A nitrogénnél több elektronhéj, kisebb EN, 

atomjai között egyszeres kötések; a 

fehérfoszfor és a vörösfoszfor szerkezete és 

tulajdonságai. Égésekor difoszfor-pentaoxid, 

abból vízzel foszforsav keletkezik, melynek sói 

a foszfátok. Felhasználás a háztartásban és a 

mezőgazdaságban. 

A foszforvegyületek szerepe a fogak és a 

csontok felépítésében. 

Környezettudatos és egészségtudatos vásárlási 

szokások alapjainak megértése. 

 

 

Minimumkövetelmények: 

- atom részei, atomot felépítő elemi részecskék jellemzői 

- elsőrendű kötések, lényeges jellemzőik 

- víz, ammónia, szén-dioxid, metán molekuláinak szerkezete 

- másodrendű kötések, lényeges jellemzőik 

- halmazállapotok jellemzői 

- exoterm, endoterm folyamat fogalma 

- reakciósebesség fogalma 

- elektrolízis lényege, példa 

- galvánelem lényege, példa 

- víz autoprotolízisének egyenlete, keletkezett ionok megnevezése 

- redoxireakció, oxidáció, redukció fogalma, példa 

- hidrogén fizikai és kémiai tulajdonságai 

- víz fizikai és kémiai tulajdonságai 

- kén fizikai és kémiai tulajdonságai 

- kénsav, salétromsav, foszforsav képlete és reakciója vízzel 


