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1. ÁLTALÁNOS KÉMIAI ISMERETEK 

1.1. ALAPFOGALMAK 

1.1.1. Az anyagi rendszerek felosztása 

Az „anyag” általános filozófiai fogalom, a tudatunktól függetlenül létező objektív valóságot 

jelenti. Az anyag fajtáit, megjelenési formáit, kölcsönhatásait vizsgálja a kémia tudománya. 

Az anyag azon tulajdonságait, melyeket érzékszerveinkkel és egyszerű mérésekkel meg tudunk 

állapítani, az anyag fizikai tulajdonságainak nevezzük. Fizikai tulajdonságok közé tartoznak: szín, 

szag, halmazállapot, olvadáspont, forráspont, sűrűség. Halmaztulajdonságok, mert az anyag ezen 

sajátságait egy részecske nem mutatja. A kémiai tulajdonságait az anyagnak csak kémiai reakciók 

lejátszatásával ismerhetjük meg.  

Az anyagi rendszerek felosztása többféle szempont szerint történhet. (Rendszer: Az anyagnak a 

környezettől elhatárolt része.) 

 

Egyszerű anyagok közé tartoznak azok a rendszerek, melyeket csak egyféle elem épít fel. 

Az elemek azonos rendszámú atomokból, illetve azonos rendszámú atomokból felépülő molekulák 

halmaza. Az ismert elemek többsége fémes elem. Normál körülmények között szilárd 

halmazállapotúak (kivétel a higany), szürke színűek (kivétel a réz és arany) és fényesen 

csillognak. Az ember nagy mennyiségben használta és használja fel őket ma is. (Vaskor, Bronz-

kor) A nem fémes elemek között gáz (hidrogén, oxigén, nitrogén, klór), folyadék (bróm) és szilárd 

(jód, kén) halmazállapotúak is vannak. Színük változatos, a színtelentől a sötétszürkéig szinte 

valamennyi színt megtaláljuk közöttük (kén–sárga; bróm-barna; jód-sötétszürke). 
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Az összetett anyagokat többféle elem építi fel. A keverékek olyan összetett anyagok, melyeket 

fizikai módszerekkel alkotórészeikre lehet bontani, míg a vegyületek csak kémiai módszerekkel 

(kémiai reakciókkal) bonthatóak alkotóikra. 

A keverékek között vannak porkeverékek (pl.: a vas- és a kénpor keveréke, gázkeverékek (pl.: 

levegő), elegyek (folyadék a folyadékban oldódik), oldatok. 

A keverékekre az jellemző, hogy alkotóik megtartják bennük az eredeti tulajdonságaikat. A vas- 

és kénpor keverékéből a vas egy mágnessel eltávolítható. A levegő alkotójaként is táplálja az égést 

az oxigén gáz. A répacukor szilárd állapotban és vizes oldatában is édes ízű. 

A keverékekben az alkotó részek mennyiségének aránya változhat. Az osztályterem levegőjében a 

szén-dioxid gáz mennyisége az óra végére megnő, míg az oxigéné lecsökken.  

A keverékeket fizikai tulajdonságaik alapján, fizikai módszerekkel szét lehet választani.  

(Az anyagokat forráspont különbségük alapján tudják szétválasztani vagy egymástól megtisztítani 

desztillációval. Desztilláció során a folyadékból energia befektetés hatására gőz, majd hűtésre újra 

folyadék lesz. Átkristályosításkor a szilárd anyagok keverékéből oldatot készítenek, melyet 

hűtenek vagy melegítenek. A keverék alkotóit oldhatóságuk (annak hőmérséklet függése) szerint 

újra szilárd anyagként visszakapjuk, vagy oldatban maradnak. Tisztítási, szétválasztási művelet 

még az ülepítés, szűrés, centrifugálás.)  

Ezzel szemben a vegyületekben az alkotók nem tartják meg eredeti tulajdonságaikat. A vas és a 

kénpor kémiai reakciója során keletkező vas-szulfidból már mágnessel nem távolítható el a vas. 

A vegyületekben az alkotóelemek mennyisége, annak aránya nem változhat meg. A hidrogénnek 

és az oxigénnek, ha a részecske (elem) aránya kettő az egyhez (2:1), akkor vízről, míg ha kettő a 

kettőhöz (2:2), akkor hidrogén-peroxidról beszélünk. A két vegyület tulajdonságai nagymértékben 

eltérnek egymástól. A vegyületek csak kémiai reakciókkal bonthatók szét elemeire. 

Néhány példa az anyagi rendszerek csoportosításához:  

A vaspor az egyszerű, fémes anyagok közé tartozik, a kénpor az egyszerű nemfémes elemekhez. A 

két por összekeverésével egy összetett, keveréket kapunk, de ha a porkeveréket hőhatásnak 

tesszük ki, egy kémiai reakció játszódik le, melynek terméke már egy összetett anyag, de vegyület. 
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A hidrogén-klorid egy vegyület, a vizes oldata a sósav, már keverék. A víz vegyület, a csapvíz 

már keverék, hisz a csapvízben oldott gázok és sók vannak. 

Az elemeket vegyjellel jelöljük, míg a vegyületeket, képlettel. A vegyjelnek és a képletnek 

minőségi és mennyiségi jelentése is van. A vegyjel az elem görög vagy latin nevének első vagy 

első két betűje. A kémia tudományában, ha a következő jelzést látjuk: C, akkor tudjuk, hogy a 

szénről van szó (Carbon, a szén vegyjele.), de ez jelenthet egy darab vagy egy mól, vagy 12 

gramm szénatomot is. 

1.1.2. Az anyagmennyiség.  A moláris tömeg számítása. 

Az anyagmennyiség mértékegysége a mól. 1 mól az a mennyiség, mely ugyanannyi részecskét 

(atom, ion, molekula, elektron, stb.) tartalmaz, mint amennyi atom van 12 g 12-es szénizotópban. 

12 gramm 12-es szénizotópban (12C) 6. 1023db szénatom van. 1 mol = 6.1023db részecske. (mól) 

 Az elem kémiai úton tovább már nem bontható legkisebb része az atom. 

Az elemek atomjának tömegét az atomi tömegegységhez (ATE) viszonyítjuk. Az ATE a 12C egy 

atomjának tömegének 1/12-ed része. Az adott elem relatív atomtömege megmutatja tehát, hogy 

atomjának tömege hányszorosa az atomi tömegegységnek. 

Az atomok mólnyi mennyiségének tömege (moláris tömeg) számértékben megegyezik a relatív 

atomtömegével, de mértékegysége is van, ami a g/mol. 

(pl.: A nitrogén (N) relatív atomtömege 14, moláris tömege 14 g/mol.) 

A vegyületek képletéből megtudhatjuk, hogy milyen elemek építik fel és milyen mól arányban. 

Ennek figyelembevételével, és ismerve az alkotók relatív atomtömegeit, a vegyületek moláris 

tömegeit is ki tudjuk számolni. 

(pl.: A nitrogén-dioxid egy sárgás vöröses színű, szúrós szagú gáz. Benne a nitrogén és az oxigén 

egy a kettőhöz mól arányban található. A vegyület képlete tehát: NO2. A nitrogén relatív 

atomtömege 14, az oxigéné 16. A nitrogén-dioxid moláris tömege: 14+2*16 = 46 g/mol.)  

A kémiai reakciók során végbemenő változásokat kémiai egyenletekkel írjuk le. A 

reakcióegyenletekből az egymásra ható és a keletkező anyagok minősége, mólszáma és tömege 

olvasható le. 
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(pl.: C + CO2 = 2 CO. 1 mol szén és 1 mol szén-dioxid reakciójából 2 mol szén-monoxid 

keletkezik. A keletkezett anyagok össztömege megegyezik a kiindulási anyagok össztömegével. 2 

mol CO = 2*(12+16)= 56g és 1 mol C és 1 mol CO2 = 12+(12+2*16) = 56 g) 

1.1.3. A témakörhöz kapcsolódó feladatok és önellenőrző kérdések 

1. Mi az elem fogalma? 

2. Mi a vegyjel? 

3. Soroljon fel elemeket és jelölje őket vegyjelekkel is! 

4. Mit jelent az egyszerű anyag kifejezés? 

5. Mondjon keverékeket! 

6. Mi jellemző a keverékekre? 

7. Miben hasonlítanak és különböznek a vegyületek a keverékektől? 

8. Mi az ATE? 

9. Hány db részecskét tartalmaz 1 mólnyi anyag? 

10. Milyen összefüggés van a relatív atomtömeg és a moláris tömeg között? 

11. Csoportosítsa a felsorolt anyagokat! 

1: cukor oldat; 2: szén-dioxid; 3: kalcium, 4: nitrogén gáz; 5: desztillált víz, 6: kénsav, 

7: gyémánt, 8: nátrium-szulfát, 9: vas, 10: ammónia, 11: hidrogén-klorid, 12: oxigén 

gáz, 13: levegő, 14: répacukor, 15: kén, 16: vas-szulfid, 17: csap víz, 18: sósav;  

19: alumínium; 20: vörösbor. 
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12. Számolja ki a vegyületek moláris tömegét! (Használja a peridusos rendszer adatait!) 

  1: NH4NO3 (ammónium-nitrát) 

  2: CaCO3 (kalcium-karbonát) 

  3: Na2SO4 (nátrium-szulfát) 

  4: KMnO4 (kálium-permanganát) 

  5: C6H12O6 (szőlőcukor) 

1.2. AZ ATOM ÉS A PERIÓDUSOS RENDSZER FELÉPÍTÉSE 

1.2.2. Az elemi részecskék 

Az előző rész áttanulmányozása után választ kell adnunk arra, hogy mi is a rendszám, mi az izotóp 

fogalma vagy mik is azok az ionok, elektronok. 

Ahhoz, hogy ezekre a kérdésekre választ tudjunk adni, meg kell ismerkednünk az atomok 

részeivel. 

Az atomok atommagból és elektron felhőből állnak. Az atommag az atom kis része, de az atom 

tömegének legnagyobb részét hordozza. Az atommagban kétféle elemi részecske található, a 

proton és a neutron. Az atommag körül helyezkedik el az elektronfelhő, melyben az elektronok 

mozognak. 

A protonok (jele: p+) relatív tömege: 1; relatív töltése: +1; 

A neutronok (jele: n0) relatív tömege: 1; relatív töltése: 0; 

Az elektronok (jele: e-) relatív tömege: 1/1840; relatív töltése: -1; 

A semleges atomban a protonok száma megegyezik az elektronok számával. A protonok száma 

adja az elemek minőségét, megegyezik a rendszámmal, jele a Z. A rendszámot a vegyjel bal alsó 

sarkába írjuk. A tömegszám az atommagban lévő protonok és neutronok számának összege. (A 

protonokat és a neutronokat szokták nukleonoknak is nevezni.) A tömegszám jele az A, 

számértékét a vegyjel bal felső sarkába írják.  
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Sok ismert elemnek a természetben több izotópja is megtalálható. Azonos rendszámú, vagyis 

azonos protonszámú, de eltérő tömegszámú, tehát eltérő neutronszámú atomok az adott elem 

izotóp atomjai. (Ezek az izotópok tömegükben térnek el egymástól, szétválasztásuk is ezen 

alapszik.)  

szám 12C 13C 14C 1H 2H 3H 

proton 6 6 6 1 1 1 

neutron 6 7 8 0 1 2 

elektron 6 6 6 1 1 1 

A relatív atomtömeg nem egész szám, mert kiszámításakor figyelembe veszik az izotópok 

természetbeni %-os előfordulását is. 

(Ha a szénizotópok keverékéből kiválogatnánk 1 mólnyi 13C izotópot, akkor annak a tömege ~ 13 

gramm lenne (csekély tömegdefektus fellép).) 

1.2.2. Az atomok elektronszerkezete 

Az elektronok az atommag körül, az elektronfelhőben, meghatározott energiájú atompályán 

helyezkednek el. Az atompálya az atomnak az a része, ahol az adott elektron 90%-os 

valószínűséggel megtalálható. 

Az atompályák tulajdonságait kvantumszámaik mutatják meg nekünk.  

A főkvantumszám (jele: n) az atompálya atommagtól való távolságát, így az atompálya méretét 

mutatja meg. Az atommaghoz legközelebbi és így a legkisebb méretű atompálya főkvantumszáma 

1 (n=1). Az n lehet 2,3,4,5,6,7. 

Az atompályák mellékkvantumszáma (l) a pályák alakjáról ad információt. Az l, 0-tól n-1 

értékeket (egész szám) vehet fel. A 0-ás mellékkvantumszámú atompályák gömbszimmetrikusak, 

őket s-atompályáknak hívjuk. Az 1-es mellékkvantumszámú atompályák súlyzó alakúak, őket p-

atompályáknak nevezik. A 2-es mellékkvantumszámú atompályák négylevelű lóhere alakkal 

bírnak, ők a d-atompályák. Az f-atompályák 3-as mellékkvantumszámúak. Alakjuk olyan 

bonyolult, hogy nehéz leírni azt. 
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Az atompályák energiáját a fő- és a mellékkvantumszámuk határozza meg. (Az adott 

atompálya energiája megmutatja azt, hogy mennyi energiát kell befektetnünk akkor, ha a pályán 

lévő elektront ki akarjuk szakítani. A pálya energiát felfoghatjuk úgy is, hogy mennyi energia 

szabadul fel akkor, ha egy elektron a végtelen távolból az adott atompályára lép és az atommag 

vonzása alá kerül.) 

Az atompályák mágneses mezőben való irányultságáról ad felvilágosítást a mágneses 

kvantumszámuk (jele: m). Az m –l-től ..0…+l-ig vehet fel értékeket (egész szám). 

Az atompályákon mozgó elektronoknak van egy saját (spin) kvantumszáma, ami ½ vagy -½ 

értékeket veheti fel. 

Az azonos főkvantumszámú atompályák héjakat alkotnak. Egy héjon belül, az azonos 

mellékkvantumszámú atompályák alhéjakat hoznak létre. Az alhéjakon elhelyezkedő atompályák 

energiája már azonos.  

Az atommagot és a lezárt héjakat együtt atomtörzsnek, a le nem zárt héjat vegyértékhéjnak, a 

vegyértékhéjon elhelyezkedő elektronokat vegyértékelektronoknak nevezik. 

héj K L M 

n 1 2 3 

l 0 0 1 0 1 2 

m 0 0 -1 0 +1 0 -1 0 +1 -2 -1 0 +1 +2 

atompálya 1s 2s 2px 2py 2pz 3s 3px 3py 3pz 3d1 3d2 3d3 3d4 3d5 

alhéjak  s s p s p d 

 

Az atompályák feltöltődésének szabályai 

 Az energiaminimum elve. Mindig az energetikailag alacsonyabb szintű atompályák 

töltődnek fel először. A sorrend a következő: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d…. 

 Pauli- féle tilalmi elv. Egy atompályán maximum csakkét elektron helyezkedhet el. 

 Hund-szabály. Egy alhéjon belül az elektronok úgy helyezkednek el, hogy közülük minél 

több legyen párosítatlan. 
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(pl.: 7N elektronszerkezetének felrajzolása. 

 

A nitrogénnek a második héja a vegyértékhéja. (Ezért a periódusos rendszerben a második 

periódusban helyezkedik el.) A vegyértékhéján 5 elektron található. (Ezért az 5. főcsoportban 

található a periódusos rendszerben.) Vegyértékelektronjai közül kettő párosított és három 

párosítatlan. (Alapállapotban a három párosítatlan vegyértékelektronja miatt három kovalens kötés 

létesítésére képes.) 

1.2.3. A periódusos rendszer 

A ma használatos periódusos rendszer a modern atomfizikai ismereteken alapszik. Az elemek 

sorrendje, vagyis a rendszáma, az atommagban levő protonok számától függ, az határozza meg az 

elemek minőségét. A protonok számával megegyezik a semleges atomban az elektronok száma. 

Az elemek kémiai tulajdonságai főleg a külső, vegyértékhéj szerkezetüktől függnek. 

A periódusos rendszer sorait periódusnak, oszlopait főcsoportoknak hívjuk. Az első periódusban 

az első héj beépülése folyik. Az első héjon egy atompálya található, az 1s atompálya, melyen 

maximálisan két elektron helyezkedhet el. Ezzel magyarázható, hogy az első periódusban két elem 

található, az egy elektront tartalmazó hidrogén, és a két elektronnal rendelkező hélium. 

A második periódusban már nyolc elem található, hisz a második héjon a már két alhéj (s és p) 

nyolc elektronnal telítődik. A második periódustól kezdve a periódusok az erősen pozitív jellemű 

alkálifémekkel kezdődnek (vegyértékhéjukon egy elektronnal, általános elektronhéj szerkezetük 

ns1) és a stabil nemesgázokkal (s2 p6) fejeződnek be. Az ns2 np6 elektronszerkezet (nemesgáz-

elektronkonfiguráció) nagyon stabilis, csak nagy energia-befektetéssel lehet megbontani, amihez a 

kémiai reakciók energiája általában nem elegendő, ezért a nemesgázok atomjai csak nehezen 

vihetők kémiai reakciókba.  
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(A nemesgázok közül a héliumnak és a neonnak zárt elektronhéja van, míg a csoport többi tagja 

félig zárt elektronhéj szerkezettel rendelkezik.) Az elemek atomjai (többségében) azért lépnek 

kémiai reakcióba, hogy a nemesgázokhoz hasonló, stabilis elektronszerkezetre tegyenek szert.  

A harmadik periódusban is nyolc elem található, mert a d-alhéj feltöltődését megelőzi a 4s 

atompályáé. A negyedik periódustól megkezdődik a mellékcsoportok kialakulása, ahol az 

atomokban csak a belső elektronhéjakon van változás. 

Az előzőekben leírtakból az is következik, hogy az egy oszlopban (főcsoportban) elhelyezkedő 

elemek vegyértékhéj szerkezete megegyezik, a vegyértékelektronok száma adja a főcsoport 

számát is.  

Azok az elemek, melyek vegyértékhéján 1-2 elektronnal rendelkeznek, azokat leadva, míg a 6-7 

elektront tartalmazóak elektront felvéve tudják elérni a nemesgázszerkezetet. 

Az atomokból megfelelő energia befektetéssel elektront vagy elektronokat szakíthatunk le, s így 

az addig semleges atomból pozitív töltésű ionok (kationok) keletkeznek. A kationok keletkezését 

kísérő energiaváltozást, ionizációs energiának hívják (semleges alapállapotú atomból kiindulva). 

(Az első ionizációs energia az első elektron, a második, a második elektron eltávolítását kísérő 

energiaváltozás.) Az ionizációs energia értéke a főcsoportokban lefelé haladva csökken, míg a 

periódusokban balról jobbra haladva nő. Adott periódusban a nemesgáz ionizációs energiája a 

legnagyobb. 

Atomokból negatív töltésű ionok (anionok) keletkezését kísérő energiaváltozást 

elektronaffinitásnak nevezik.  

Az elektronegativitás a kötött atom elektronvonzó képessége. Az elemek közül a fluoré a 

legnagyobb. A periódusos rendszerben az oszlopokban lefelé haladva csökken, a periódusokban 

balról jobbra haladva nő. 

Az atomméret is periodikusán változó tulajdonság. Az atomsugár az oszlopokban lefelé haladva 

nő, hisz újabb és újabb héjak épülnek fel, a periódusokban balról jobbra haladva kismértékű 

csökkenés figyelhető meg. 

A pozitív töltésű ionok (kationok) mérete mindig kisebb, mint azé az atomé, amiből keletkeztek, 

míg a negatív töltésű ionok sugara nagyobb, mint a megfelelő atomsugár értéke. 
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1.2.4. A témakörhöz kapcsolódó feladatok és önellenőrző kérdések 

1. Milyen elemi részecskék építik fel az atomot? 

2. Milyen elemi részecskéket neveznek nukleonoknak? 

3. Mivel egyezik meg a rendszám? 

4. Mi a tömegszám? 

5. Miért semleges az atom? 

6. Mi az izotóp fogalma? 

7. Általában miért nem egész szám az atomok tömege? 

8. Töltse ki a táblázatot! 

Izotóp 
jelölése 

protonszám elektronszám neutronszám rendszám tömegszám 

 1    3 

  26   58 

   6 6  

 17    35 

  20   40 

   16  31 

 

9. Az ismeretlen elem protonjainak a száma 7, tömegszáma 15. 
a. Mennyi a rendszáma? 

b. Mennyi az elektronjainak a száma? 

c. Mennyi a neutronjainak a száma? 

d. Írja le az elektronhéj szerkezetét cellás módszerrel, húzza meg az atomtörzs és 

vegyértékhéj határát! 

e. Hányadik periódusban helyezkedik el a periódusos rendszerben? 

f. Melyik főcsoport eleme? 

g. Vegyérték elektronjai közül hány párosított és hány párosítatlan? 

h. Hány kovalens kötés létesítésére képes alapállapotban?  
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10. Mit jelentenek a kvantumszámok? 

11. Milyen kvantumszámok határozzák meg az atompályák energiáját? 

12. Milyen szabályok, törvényszerűségek érvényesek az elektronszerkezet kiépülésére? 

13. Mi a héj és az alhéj fogalma? 

14. Az ismeretlen elem protonjainak a száma 16, tömegszáma 33. 
a. Mennyi a rendszáma? 

b. Mennyi az elektronjainak a száma? 

c. Mennyi a neutronjainak a száma? 

d. Írja le az elektronhéj szerkezetét cellás módszerrel, húzza meg az atomtörzs és 

vegyértékhéj határát! 

e. Hányadik periódusban helyezkedik el a periódusos rendszerben? 

f. Melyik főcsoport eleme? 

g. Vegyérték elektronjai közül hány párosított és hány párosítatlan? Hány kovalens kötés 

létesítésére képes alapállapotban?  

15. A kalcium (Ca) rendszáma 20. A periódusos rendszer hányadik periódusban, melyik 

oszlopában található meg? 

16. Írja fel azokat az ionokat, melyeknek az elektronszerkezete megegyezik a neonéval! 

17. A periódusos rendszer mely oszlopában találhatóak azok az elemek, amelyeknek a legkisebb 

az ionizációs energiája? 

18. A periódusos rendszer mely oszlopában találhatóak azok az elemek, amelyeknek a legkisebb 

az elektronaffinitásuk? 

19. Válassza ki az azonos elektron számú részecskéket! Hasonlítsa össze a kiválasztott részecskék 

méretét! Állítsa sorba növekvő sorrendbe őket! 

Ar;  O2- ;  Ca2+ , Rb+ ,Cl- , Br- 

20. A második periódus elemei közül melyiknek a legkisebb a sűrűsége? 

21. Néhány elem atomsugara növekvő sorrendben a következő: 86pm; 112pm; 155pm; 190pm; 

235pm. Melyik elemhez tartozhatnak az egyes atomsugarak a következő elemek közül? Be, 

B, Na, K, Li. 
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22. A periódusos rendszer fő- és mellékcsoportjait vizsgálva, hol keressük azokat az elemeket, 

amelyek alapállapotú atomja a legtöbb párosítatlan elektront tartalmazzák? 

23. Hasonlítsa össze a F- ion és a Mg2+ ion méretét! Az eredményre adjon magyarázatot! 

24. Sorolja fel a 10 db elektront tartalmazó egyszerű ionokat! Melyik mérete a legkisebb illetve a 

legnagyobb? Válaszát indokolja! 

25. Mi az oka annak, hogy az elemek relatív atomtömege nem monoton nő a rendszám 

növekedésével együtt? 

26. Az n= 4 főkvantomszámú héjon (N) maximálisan hány elektron tartózkodhat? 

27. A K és az Ar első és második ionizációs energiáját hasonlítsa össze! 

1.3. KÉMIAI KÖTÉSEK 

1.3.1. Az elsődleges kémiai kötések 

A kémiai reakciók során az elemek vegyületekké, s azok újabb vegyületekké alakulhatnak, s 

közben a kémiai szerkezetük, fizikai és kémiai tulajdonságaik is módosulnak. Az átalakulások 

hajtóereje elsősorban a stabilabb, energetikailag alacsonyabb elektronszerkezet kialakítása. 

Kémiai kötések az elemek részecskéi között létrejövő kapcsolatok. Kémiai kötés két módon jöhet 

létre az atomok között. Az egyik lehetőség, amikor elektront adnak át egymásnak, ionkötést 

hoznak létre. Máskor elektronpárokkal (kovalens kötés) jön létre a kapcsolat. Általánosságban 

elmondható, hogy a kémiai kötésben csak a külső vegyértékhéjon elhelyezkedő 

vegyértékelektronok vesznek részt. 

A kémiai kötések két csoportját különítjük el. Az elsődleges kémiai kötések, amik ionos, 

kovalens vagy fémes kötések lehetnek, magas, 80-800 kJ/ mol kötési energiával bírnak. (A kötési 

energia alatt azt az energiát értjük, ami felszabadul az adott kötés létrejöttekor, vagy be kell 

fektetnünk, ha a kötést fel akarjuk szakítani. A másodlagos kötőerők (diszperziós, dipól-dipól és 

a hidrogén-kötés) molekulák között jönnek létre, kisebb energiával bírnak (0,4-40 kJ/mol), mint az 

elsődleges kötések. 

Az ionos kötés az elsődleges kötőerők egyik fajtája, ami pozitív (kation) és negatív (anion) töltésű 

ionok között jön létre.  
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Olyan elemek között alakul ki, melyeknek atomjai között az EN különbsége kettő vagy annál 

nagyobb. (A kis elektronegativitású atomok átadják vegyértékelektronjaikat a nagyobb 

elektronegativitású atomoknak, közben, aki elektront adott le pozitív töltésű ionná, míg az 

elektront felvevő, negatív töltésű ionná alakul. Az ellentétes töltésű ionok között kialakuló 

elektrosztatikus kölcsönhatás az ionos kötés.) Így alakulnak ki az ionvegyületek. 

Az elemmolekulákban (azonos rendszámú atomokból kovalens kötéssel létrejövő molekulák, H2, 

O2) és a vegyületmolekulákban (különböző elemek atomjai között kovalens kötéssel létrejövő 

molekulák, H2O, NH3) az atomokat kovalens kötés tartja össze. A kovalens kötés olyan elemek 

atomjai között jön létre, melyek elektronegativitásának különbsége kettőnél kisebb. A kovalens 

kötés, közös kötőelektronpárral létrejövő kapcsolat. 

Az atommagok között a kapcsolatot egy (egyszeres kovalens kötés), vagy kettő (kétszeres 

kovalens kötés) vagy három kötőelektronpár (háromszoros kovalens kötés) hozza létre. Az első 

kötőelektronpár a két atommagot összekötő tengely mentén, az atommagok vonzása 

szempontjából a legkedvezőbb helyen tartózkodnak. Az általuk létrehozott kötést szigma (Ᵹ) 

kötésnek nevezzük. A kétszeres kovalens kötésben a második kötőelektronpár tartózkodási 

valószínűsége már a szigmakötés síkja alatt és felett van. A második kötés, a pi-kötés (ℿ) 

energiája kisebb, így a kétszeres kötés kötési energiája nagyobb, mint az egyszeresé, de nem 

kétszerese annak. A háromszoros kötésben egy szigma- és két pi-kötés található. A kötési energia 

az egyszerestől a háromszoros kötés felé haladva nő, a kötéstávolság csökken. (A kötéstávolság a 

kötés által összetartott két atommag közötti távolság. 

A datív kötés a kovalens kötés egy speciális válfaja, amikor a kötő elektronpár mindkét tagját az 

egyik fél adja. Ilyen kötés található a szénmonoxidban, az oxónium-ionban, az ammónium-ionban, 

a komplexekben. (A szénmonoxid (CO) molekulában a szén és az oxigén atom között 

háromszoros kovalens kötés van. A második pi-kötés elektronpárját az oxigén adja be a kötésbe, 

így az oxigénnek is, a szénatomhoz hasonlóan, egy nemkötő elektronpárja marad.) (A komplexek 

olyan vegyületek, melyek nagy stabilitással bírnak, vízoldhatók, és datív kötés található bennük.  



  

 

 

 
 

 

 

 EFOP-3.4.3-16-2016-00021 

A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás minőségének 

és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében 

 

Közös sajátságuk, hogy állnak egy központi részből, ami atom, molekula, vagy pozitív töltésű ion 

lehet, valamint az ehhez datív kötéssel kapcsolódó ligandumokból (molekula és negatív töltésű 

ion).)  

Ha a kovalens kötés kötőelektronpárja (párjai) mindkét atommag körül azonos tartózkodási 

valószínűséggel találhatóak meg, ha az általuk összetartott atomok elektronvonzó képessége 

azonos, apoláris kovalens kötésről beszélünk. Ha a kovalens kötéssel kapcsolódó atomok 

elektronegativitása eltérő, akkor poláris kovalens kötés tartja össze őket.  

A fémes kötés a fémek rácsát, a fémrácsot tartja össze. (lásd később) 

1.3.2. A molekulák alakja és polaritása 

A molekulák alakja 

A molekulák tehát atomokból kovalens kötéssel létrejövő részecskék. A molekulákban egy 

központi atom található, amihez a többi atom (ligandum) kapcsolódik. A központi atom és a 

ligandumok közötti kötések által bezárt szöget, kötésszögnek nevezzük. A molekulák alakját a 

központi atomhoz kapcsolódó elektronpárok száma (kötő és nem kötő) határozzák meg. 

A nemkötő elektronpár csak egy atommag vonzása alatt áll, így térigénye nagyobb, mint a kötő 

elektronpárnak.  

Ha a központi atomhoz (A) két elektronpár tartozik és mindkettő kötő (L), akkor a molekula 

képlete: AL2, a két ligandum a legtávolabb szeretne egymástól elhelyezkedni, mert az elektronok 

taszítják egymást. A központi atom körül a kötésszög: 180o, a molekula lineáris. (pl. BeCl2, 

berillium-klorid; CO2, széndioxid) Ha a központi atomhoz kapcsolódó elektronpárok közül az 

egyik nemkötőelektronpár (E), akkor a molekula képlete: ALE. A molekula kétatomos. 

A központi atomhoz három elektronpár tartozik. A lehetőségek a következők:  

AL3: A központi atomhoz három ligandum kapcsolódik, a térben a lehető legtávolabb egymástól. 

A kötésszög 120o, a molekula síkháromszög alakú. (pl.: BF3, bór-trifluorid; SO3, kén-trioxid) 

AL2E: A központi atomhoz két ligandum és egy nemkötőelektronpár kapcsolódik, a térben a 

lehető legtávolabb egymástól, de a nemkötőelektronpár térigénye nagyobb, így leszűkíti a 

kötésszöget, így az 120o-nál kisebb lesz, a molekula V-alakú (pl.: SO2, kén-dioxid). 
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ALE2: A központi atomhoz egy ligandum és két nemkötőelektronpár kapcsolódik. A molekula 

kétatomos. 

A központi atomhoz négy elektronpár tartozik. A lehetőségek a következők:  

AL4: A központi atomhoz négy ligandum kapcsolódik, a térben a lehető legtávolabb egymástól. A 

kötésszög 109,5o, a molekula tetraéder alakú. (pl.: CH4, metán; CCl4, szén-tetraklorid) 

AL3E: A központi atomhoz három ligandum és egy nemkötőelektronpár kapcsolódik, a térben a 

lehető legtávolabb egymástól (109,5o), de a nemkötőelektronpár térigénye nagyobb, így leszűkíti a 

kötésszöget, ami 109,5o-nál kisebb lesz, körülbelül 107o, a molekula háromszög alapú piramis 

alakú. (pl.: NH3, ammónia) 

AL2E2: A központi atomhoz két ligandum és két nemkötőelektronpár kapcsolódik, a térben a 

lehető legtávolabb egymástól, de a nemkötőelektronpárok térigénye nagyobb, így leszűkítik a 

kötésszöget, 109,5o-nál még kisebb lesz, körülbelül 105o, a molekula V - alakú. (pl.: H2O, víz) 

ALE3: A központi atomhoz egy ligandum és három nemkötőelektronpár kapcsolódik. A molekula 

kétatomos. 

 

A molekulák polaritása 

A kovalens kötéssel kialakuló molekulák lehetnek apolárisak, ahol a molekulát az egyenletesen 

elterülő elektronfelhő jellemzi, a molekulának nincs elektronban szegényebb és gazdagabb része, 

és az ezzel ellentétes tulajdonsággal bíróak, a poláris molekulák. A poláris molekulákban, az 

elektronban gazdagabb rész, részlegesen negatív töltésű, míg az elektronban szegényebb rész, a 

részlegesen pozitív töltésű rész. (pl.: A hidrogén-klorid molekulában a nagyobb 

elektronegativitású klór atom jobban magához vonzza az atomokat összetartó kötőelektronpárt, 

így azok nagyobb tartózkodási valószínűséggel találhatóak meg a klór körül. A molekula klór 

felőli része, részlegesen negatív.) 

A kétatomos molekulákban, ha a kötés apoláris, akkor a molekula is apoláris. (pl.: az 

elemmolekulák H2, O2; N2, Cl2) 

A kétatomos molekulákban, ha a kötés poláris, akkor a molekula is poláris (pl.: HCl, hidrogén-

klorid). 
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Többatomos molekuláknál, ha a kovalens kötések apolárisak, akkor a molekula is apoláris. 

(pl.: többatomos elemmolekulák: P4, S8) 

Többatomos molekuláknál, ha a kovalens kötés poláris, akkor a molekula lehet poláris vagy 

apoláris. Ahhoz, hogy a molekula apolárissá váljon, két feltételnek kell eleget tenniük. 

1. A molekulának szimmetrikusnak kell lennie, vagyis a központi atomhoz azonos 

ligandumoknak kell kötődnie. 

ÉS 

2. A molekula alakja vagy lineáris, vagy síkháromszög, vagy tetraéderes legyen. 

Példák: 

A HCN (hidrogén cianid) poláris molekula, mert bár lineáris, de nem szimmetrikus. 

A CO2 (szén-dioxid) apoláris molekula, mert lineáris és szimmetrikus. 

A HCHO (formaldehid) poláris molekula, mert bár síkalkatú, de nem szimmetrikus. 

A SO3 (kén-trioxid) apoláris molekula, mert síkalkatú és szimmetrikus. 

A SO2 (kén-dioxid) poláris molekula, mert bár szimmetrikus, de V-alakú. 

A NH3 (ammónia) poláris molekula, mert bár szimmetrikus, de az alakja háromszög alapú 

piramis. 

A H2O (víz) poláris molekula, mert bár szimmetrikus, de V-alakú. 

A CH4 (metán) apoláris molekula, mert szimmetrikus és tetraéderes. 

A CS2 (szén-diszulfid) apoláris molekula, mert szimmetrikus és lineáris. Ez a vegyületmolekulák 

között különleges, mert a molekula szerkezeti okok miatt is apoláris, de a molekulában lévő 

kovalens kötések is apolárisak. 
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1.3.3. Az ionok 

Az ionok töltéssel rendelkező részecskék. Vannak egyszerű és összetett ionok. 

Az egyszerű ionok atomokból keletkeznek elektron leadással vagy felvétellel. 

Az egyszerű pozitív töltésű ionok (kationok) atomokból elektronleadással keletkeznek. 

 (pl.: Na -1e- = Na+; Ca -2e- = Ca2+; Al -3e- = Al3+) 

Az egyszerű negatív töltésű ionok (anionok) atomokból elektronfelvétellel jönnek létre. 

(pl.: Cl +1e- = Cl-; O +2e- = O2-) 

Az összetett ionok többféle elem atomjaiból kovalens kötéssel létrejövő, de töltéssel rendelkező 

részecskék. 

Az összetett pozitív töltésű ionok (kationok) molekulákból hidrogénion (H+) felvételével 

keletkeznek. 

(pl.: H2O + H+= H3O+ A vízbe datív kötéssel (egyszeres kovalens (Ᵹ) kötés) hidrogén-ion kötődik 

be és létrejön az oxónium-ion. 

NH3 + H+= NH4+ Az ammónia molekula nemkötőelektronpárját datív kötésbe adva 

hidrogén-iont köt be és létrejön az ammónium-ion.) 

Az összetett negatív töltésű ionok (anionok) molekulákból hidrogénion (H+) leadásával 

keletkeznek. 

(pl.: H2O - H+= OH- A vízmolekulából hidrogén-ion leszakadásával hidroxid-ion keletkezik. 

H2CO3 - H+= HCO3
-; HCO3

-- H+= CO3
2- A szénsavmolekulából hidrogén-ion leszakadásával 

hidrogénkarbonát-ion (HCO3-) keletkezik, amiből újabb hidrogén-ion (H+) leszakadásával 

karbonát-ion (CO32-) jön létre. (A hidrogénkarbonát-ion nem csak proton leadására képes, hanem 

megfelelő körülmények között, proton felvételére is. Az ilyen anyagokat amfoter anyagoknak 

nevezzük. lásd még később.) 

 

H2SO4 - H+= HSO4
-; HSO4

-- H+= SO4
2- A kénsavmolekulából hidrogén-ion leszakadásával 

hidrogénszulfát-ion (HSO4-) keletkezik, amiből újabb hidrogén-ion (H+) leszakadásával szulfát-

ion (SO42-) jön létre. ( A hidrogénszulfát-ion is amfoter anyag.)  
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H3PO4 - H+= H2PO4
-; H2PO4

-- H+= HPO4
2-; HPO4

2-- H+= PO4
3-; A foszforsav molekulából 

hidrogén-ion leszakadásával dihidrogén-foszfát-ion (H2PO4-) keletkezik, amiből újabb hidrogén-

ion (H+) leszakadásával hidrogénfoszfát-ion (HPO42-), majd újabb hidrogén-ion leszakadásával 

foszfát-ion (PO43-) jön létre. 

 

HNO3 - H+= NO3
-; A salétromsav molekulából hidrogén-ion leszakadásával nitrát-ion (NO3-) 

keletkezik. 

Az ionvegyületek tehát ellentétes töltésű ionokból, ionos kötéssel jönnek létre. Az ionvegyületek 

kifelé semlegesek, így a kationok és az anionok mól aránya olyan a vegyületben, hogy azok 

egymás töltéseit semlegesíteni tudják.  

(pl.: A nátrium-szulfátot nátrium-és szulfát-ionok építik fel. A nátrium-ion (Na+) egy pozitív 

töltésű, míg a szulfát-ion (SO4
2-) két negatív töltésű. A szulfát-ion töltéseit két nátrium-ion képes 

semlegesíteni, így a vegyület képlete: Na2SO4. 

Az ammónium-foszfátot ammónium-és foszfát-ionok építik fel. Az ammónium-ion (NH4
+) egy 

pozitív töltésű, míg a foszfát-ion (PO4
3-) három negatív töltésű. A foszfát-ion töltéseit három 

ammónium-ion képes semlegesíteni, így a vegyület képlete: (NH4)3PO4. 

1.3.4. A témakörhöz kapcsolódó feladatok és önellenőrző kérdések 

1. Mi a kötési energia? 

2. Mi a kovalens kötés? 

3. Hol helyezkedik el a Ᵹ-kötés? 

4. Milyen arányosság van a kötéstávolság és a kötési energia között? 

5. Mi a datív kötés? Ᵹ- vagy ℿ-kötés lehet? 

6. Sorolja fel az elsődleges kémiai kötéseket! 

7. Miért nagyobb a helyigénye a nemkötőelektronpárnak a kötőelektronpárhoz képest? 

8. Milyen elemek atomjai között jöhet létre kovalens kötés? 

9. Mit jelent a poláris molekula kifejezés? 

10. Hogyan jönnek létre az egyszerű kationok? 
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11. Hogyan jönnek létre az összetett anionok? 

12. Az ammónia és a kén-trioxid is négyatomos molekula, mégis eltérő a térszerkezetük és 

kötésszögeik. Mivel magyarázható ez? 

13. Ha egy molekulában a központi atomhoz 3 azonos atom kapcsolódik, akkor egyértelműen 

eldönthető-e a molekula polaritása? 

14. Az H3O+ és a NO3
- ionok kötésszögei 120° és 107°. Melyik, melyikhez tartozik és miért? 

15. A H2S és az SO2 molekulák közül az egyik 119,5° a másik 92,3° kötésszögű. Melyik érték 

melyik molekulához tartozik, és mi a különbségnek az oka? 

16. Ha a központi atomhoz 2 ligandum kapcsolódik, milyen lehet a térszerkezet, és milyen lehet a 

polaritás? 

17. Igazolja példákkal a kötés polaritás és a molekula polaritás közötti összefüggést! Melyik 

polárisabb és miért a következő molekulákban: H2O-H2S illetve CO2-SO2. 

18. A táblázat celláiba írja be az ionvegyületek képletét! 

 NO3
- SO4

2- HCO3
- Cl- PO4

3- OH- 

Na+       

Ca2+       

Al3+       

NH4
+       

 

19. Képlettel, számértékekkel válaszoljon! Mi a szóda (nátrium-karbonát) képlete? Mennyi a szóda 

moláris tömege? Hány darab ion van 26,5 g szódában? 

20. Képlettel, számértékekkel válaszoljon! Mi a keserűsó (magnézium-szulfát) képlete? Mennyi a 
keserűsó moláris tömege? Hány darab ion van 53 g keserűsóban? 

21. Mekkora tömegű ammónium- szulfát tartalmaz 2,0*1023db szulfát-iont? 

22. Mekkora tömegű nátrium-karbonát tartalmaz 1,0*1023db nátrium-iont? 
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1.4. AZ ANYAGI HALMAZOK 

1.4.1. A halmazállapotok 

Az érzékszerveinkkel érzékelhető anyagok már nagyon sok részecskéből álló halmazok. A 

részecskék között kölcsönhatások lépnek fel. Az anyagi halmazok kémiai tulajdonságait az 

alkotók határozzák meg alapvetően, de a részecskék közötti kölcsönhatások azt befolyásolhatják. 

Az anyagi halmazok érzékelhető jellemzői a halmazállapot, az olvadáspont és a forráspont. Földi 

körülmények között az anyagi halmazok szilárd, folyadék és gázhalmazállapotban fordulnak elő. 

A gázok. 

A gázrészecskék között a kölcsönhatás nagyon kicsi, így a gázoknak nincs önálló alakjuk és 

térfogatuk. A rendelkezésükre álló teret kitöltik. Összenyomhatóak. A részecskék állandó 

mozgásban vannak, ütköznek egymással és az edény falával. 

Avogadro tétele szerint a különböző gázok azonos térfogatában, azonos körülmények között 

(azonos hőmérsékleten és nyomáson) a molekulák száma megegyezik. 

 Anyagi minőségtől függetlenül standard (25o C, 0,1MPa) körülmények között 1 mólnyi gáz 24,5 

dm3 térfogatot tölt ki. 

A folyadékok. 

A folyékony halmazállapot átmenetet képez a gáz és a szilárd halmazállapot között. A gázok 

hűtéssel cseppfolyósíthatók, a szilárd anyagok pedig melegítéssel megolvadnak, folyékony 

halmazállapotúvá válnak. A folyadék részecskéi is állandó mozgásban vannak, az úgynevezett 

lyukmozgás jellemző rájuk. A nagyobb energiával rendelkező részecskék a folyadék felszínéről ki 

tudnak lépni a gázfázisba (párolgás), így a helyükön „lyuk” keletkezik, ahová a szomszédos 

részecskék be tudnak lépni, így az ő helyük válik szabaddá. 

A folyadékok részecskéi között már erősebb a kölcsönhatás, így nem lehet összenyomni őket, 

állandó alakkal még nem, de állandó térfogattal már rendelkeznek. 

A szilárd anyagok 

A szilárd halmazállapotú anyagok részecskéi között a kölcsönhatás már nagyon erős. Adott 

hőmérsékleten és nyomáson állandó alakkal és térfogattal rendelkeznek. 
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A részecskék bennük, helyhez kötött rezgőmozgást végeznek. A hőmérséklet növekedésével a 

rezgőmozgás amplitudója nő.  

A szilárd anyagokat két nagy csoportba lehet sorolni, így vannak az amorfok és a szabályos 

kristályráccsal rendelkezőek. 

Az amorf anyagok (pl.: üveg, egyes műanyagok, gumik) az egész halmazra kiterjedően szabályos 

kristályráccsal nem rendelkeznek. Pontos olvadáspontjuk nincs, úgynevezett lágyulási tartomány 

jellemzi őket. 

A szabályos kristályráccsal rendelkező anyagoknak az anyagi minőségre jellemző állandójuk az 

olvadáspontjuk. A kristályos testekben a részecskék egy szabályos kristályszerkezet 

rácspontjaiban helyezkednek el. 

A szabályos kristályráccsal rendelkező szilárd anyagokat a szerint csoportosítják, hogy a 

rácspontokban milyen részecskék helyezkednek el. Így megkülönböztetünk ionrácsos, fémrácsos, 

atomrácsos és molekularácsos anyagokat. 

Az atomrácsos anyagokban, a rácspontokban atomok helyezkednek el. Az atomok között erős, 

irányított kovalens kötés van. A rácsot összetartó erő tehát egy elsőleges (elsőrendű) kölcsönhatás. 

Ebből következnek e rács jellemző halmaztulajdonságai. Az atomrácsos anyagok magas olvadás-

és forrásponttal rendelkeznek. Kemények, nem vezetik a hőt és az elektromos áramot. Oldószerük 

nincs. Ilyen rácsban kristályosodik a szén egyik allotróp módosulata, a gyémánt, a szilícium, a 

szilícium-dioxid, az alumínium-oxid, a cink-szulfid. (Allotróp módosulat: az adott elem eltérő 

molekulaszerkezetű, vagy rácsszerkezetű módosulata.)  

A fémes rács rácspontjaiban fématomokat, atomtörzseket (fémionokat) találunk. A rácspontban 

ülő fématomok ugyanis delokalizációba adják vegyértékelektronjaikat, vagy azok egy részét, így 

ezek a halmaz valamennyi részecskéjéhez tartoznak ezután. Ezek a delokalizált elektronok tartják 

össze a rácsot.   

A rácsot összetartó erőt fémes kötésnek hívják. A fémes kötés is az elsődleges kölcsönhatások 

közé tartozik, így általánosságban elmondható a fémekről, hogy magas olvadás- és forrásponttal 

rendelkeznek és kemények. (Közülük ismerünk alacsony olvadás- és forráspontú, puha fémeket is. 

(pl.: nátrium és kálium.)  
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Vezetik a hőt és az elektromosságot, aminek anyagszerkezeti oka van. Elsőfajú vezetők. Azok az 

anyagok vezetik az elektromos áramot, akik szabadon mozgó töltéssel rendelkező részecskékkel 

rendelkeznek A fémes rács delokalizált elektronjai ilyen részecskék. A fémek elektromos 

vezetőképessége a hőmérséklet növekedésével romlik, ami a rácspontokban ülő fématomtörzsek 

mozgásának amplitúdó növekedésével illetve a rácshibák számának növekedésével magyarázható. 

A fémek többsége jól megmunkálható, de ez a tulajdonság is, függ attól, hogy a fémes rácson 

belül milyen rácstípusban (hatszöges kockarács, térben középpontos kockarács, laponközéppontos 

kockarács) kristályosodnak. 

A fémeknek nincs oldószerük, de egymás olvadékaiban jól oldódnak, ötvözeteket hoznak létre. 

Az ionrácsos anyagok rácspontjaiban egyszerű vagy összetett ionok helyezkednek el. A rács 

kifelé semlegességet mutat, vagyis a pozitív és negatív töltések kioltják egymást. A rácsot az 

ellentétes töltésű ionok között fellépő elektrosztatikus vonzóerő, az ionos kötés tartja össze. Az 

ionos kötés is az elsődleges kölcsönhatások közé tartozik. Az ionrácsos anyagok magas olvadás- 

és forrásponttal rendelkeznek, kemények és nem megmunkálhatóak. Szilárdan nem, de olvadékaik 

és oldataik már vezetik az elektromos áramot. Szilárd állapotban nincsenek bennük szabadon 

mozgó töltéssel rendelkező részecskék, hisz az ellentétes töltésű ionjaik helyhez kötött rezgő 

mozgást végeznek csak, de ha a rácsot összetartó erő felszakad, szabaddá válnak az ionok, melyek 

már tudják vezetni az áramot. Általánosságban elmondható, hogy poláris oldószerekben jól 

oldódnak. Jó oldószerük a víz. Elektrolit oldatokat hoznak létre vele. (pl.: NaCl, KNO3) 

A molekularácsos anyagok rácspontjaiban molekulák helyezkednek el.  A közöttük fellépő, a 

rácsot összetartó erők a másodlagos kötőerők. A másodlagos kötőerők kisebb kötési energiájúak, 

így a molekularácsos anyagok alacsony olvadás- és forrásponttal rendelkeznek, puhák. Nem 

vezetik az elektromos áramot. Közöttük találjuk meg azokat is, amik szublimálnak. (Szublimáció: 

A szilárd anyag a folyadék halmazállapotot kihagyva, gázhalmazállapotúvá alakul. (pl.: jód, 

szárazjég (szilárd szén-dioxid).) 
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Átmeneti rácstípusba (rétegrács) tartozik a szén másik allotróp módosulata a grafit. Szerkezetéből 

adódóan hordozza az atomrácsosokra jellemző magas olvadás- és forráspontot, a 

molekularácsosok puhaságát, és a fémrács jellemzőjét, hogy szilárd állapotban is vezetik az 

elektromos áramot. 

1.4.2. A másodlagos kémiai kötések 

Attól függően, hogy a rácspontokban elhelyezkedő molekulák milyen polaritásúak, más-más 

másodlagos kölcsönhatás alakul ki közöttük és tartja össze a rácsot. 

Az apoláris molekulák között a másodlagos kötőerők közül a leggyengébb kölcsönhatás, a 

diszperziós kötés alakul ki. Az apoláris molekulák ezért a legalacsonyabb olvadás- és 

forrásponttal rendelkeznek, csak apoláris oldószerekben oldódnak. (jód, benzin) 

A poláris molekulák között kialakuló másodlagos kölcsönhatás a dipól-dipól kölcsönhatás. A 

poláris molekula részlegesen negatív töltésű része közeledik a másik molekula részlegesen pozitív 

részéhez, így a molekulák között vonzás jön létre. A dipól-dipól kölcsönhatás már erősebb kötés, 

mint az apoláris molekulák között kialakuló diszperziós kötés, így a poláris molekulák már 

magasabb olvadás- és forrásponttal rendelkeznek, poláris oldószerekben oldódnak. (Az oldódás 

elve: hasonló a hasonlóban oldódik. Apoláris anyagok apoláris oldószerben, poláris anyagok 

poláris oldószerben.) 

Egyes poláris molekulák között felléphet a legerősebb másodlagos kötőerő, a hidrogén-kötés 

(hidrogén-híd) is. Azon molekulák között alakul ki, ahol a központi atom nagy elektronegativitású 

és nemkötőelektronpárral (párokkal) rendelkezik (O, N, F), és ehhez a központi atomhoz hidrogén 

kötődik. Az egyik molekula elektronban szegény hidrogénje (a nagy elektronegativitású központi 

atom elvonta tőle), közeledik a másik molekula elektronban gazdag központi részéhez. Közöttük 

hidrogén-kötés alakul ki. (pl. ammónia, víz, hidrogén-fluorid.) A hidrogén-kötést tartalmazó 

halmazok a molekularácsosak közül a legmagasabb olvadás- és forrásponttal rendelkeznek, de 

még nekik is jóval alacsonyabbak ezek az értékeik, mint azon rácsosaké, amiket elsődleges kémiai 

kötések tartanak össze.  



  

 

 

 
 

 

 

 EFOP-3.4.3-16-2016-00021 

A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás minőségének 

és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében 

 

1.4.3. A keverékek (Elegyek, Oldatok) 

Ha kémiailag különböző anyagok (elemek, vegyületek) eredeti tulajdonságaik megtartása mellett, 

optikailag homogén rendszert alkotnak, elegyről beszélünk. Legegyszerűbbek a gázelegyek.(pl.: 

levegő) A gázok elegyedési aránya tetszőleges. 

 

A folyadékelegyek keletkezésekor két folyadék fog egymásba oldódni. Vannak olyan 

folyadékpárok, akik tetszőleges arányban elegyíthetőek (pl.: etil-alkohol és a víz), más 

folyadékpárokra ez nem igaz. Nem tetszőleges az arány a gáz-folyadék elegyek esetében sem. 

Elegyeknek tekinthetők a megolvasztott fémek megszilárdult elegyei is. Ilyen az ötvözetek egy 

része is. Az elegyekhez soroljuk a szilárd anyagok folyadékokkal képzett oldatait is. Az 

elegyedési arány nem tetszőleges. 

 Az oldatok oldószerből és oldott anyagból állnak. A szilárd anyagok folyadékba való oldódása 

során a rácsot összetartó erőnek fel kell szakadnia. A részecskéknek ki kell szabadulnia a 

rácspontokból (ehhez energiára van szükség). A szabad részecskéket az oldószer részecskéi veszik 

körül, mintegy burkot hoznak létre körülötte. Ha az oldószer víz, akkor hidrátburok, ha más az 

oldószer, szolvátburok kialakulásáról beszélünk. Ez a folyamat energia felszabadulásával jár. 

Oldatkészítésnél gyakran lehűlést vagy éppen felmelegedést tapasztalunk. Az oldódást kísérő 

hőmennyiség változást oldáshőnek nevezik. Mértékegysége a kJ/ mól. 

Az oldódás lehet exoterm és endoterm. Exoterm oldódáskor az oldat energia szintje 

alacsonyabban áll, mint a kiindulási anyagok energia szintje. Az oldáshő negatív előjelű. Ekkor 

felmelegedést érzékelünk, mert a környezet energia szintje megnövekszik. Exoterm oldódáskor a 

befektetett rácsenergia abszolút értéke kisebb, mint a visszakapott hidratációs energiáé. 

 ( / Erács/ <  / Ehidratációs/) 

Endoterm oldódáskor az oldat energia szintje magasabban áll, mint a kiindulási anyagok energia 

szintje. Az oldáshő pozitív előjelű. Ekkor lehűlést érzékelünk, mert a környezet energia szintje 

lecsökken. Endoterm oldódáskor a befektetett rácsenergia abszolút értéke nagyobb, mint a 

visszakapott hidratációs energiáé. 

 ( / Erács/ > / Ehidratációs/) 



  

 

 

 
 

 

 

 EFOP-3.4.3-16-2016-00021 

A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás minőségének 

és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében 

 

 

 

Az oldatokban az oldószer és az oldott anyag mennyisége különböző lehet, így hígabb és 

töményebb oldatokról beszélünk. Ezt a mutatóját az oldatoknak töménységnek nevezzük. A 

töménységet kifejezhetjük az oldat tömeg %-os értékével, térfogat %-os összetételével, 

anyagmennyiség-koncentrációjával (molaritásával, mol/dm3), tömegkoncentrációjával (g/ dm3) is. 

A tömeg % megmutatja azt, hogy 100 g oldatban hány g oldott anyag van. 

A térfogat % azt mutatja meg, hogy 100 cm3 oldatban hány cm3 oldott anyag van. 

A molaritásból megtudhatjuk, hogy 1 dm3 oldatban hány mól oldott anyag van. 

A tömegkoncentráció 1 dm3 oldat oldott anyag tartalmát mutatja meg grammban. 

1.4.4. Példafeladatok az oldatok töménysége témakörben.   

1.4.4.1. Az oldatok tömeg %-a. 

1. Hány tömeg %-os az az oldat, ami 400 cm3 vízből és 5g sóból készült? 

A feladat megoldásához tudnunk kell, hogy az oldat tömege egyenlő az oldószer és az oldott 

anyag összes tömegével. Itt a víz az oldószer, a só az oldott anyag. Tudnunk kell még, hogy a víz 

sűrűsége 1g/cm3. 

Az mo.szer = 400g; mo.ar = 5g; tehát mo.= 405g; 
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Ha     405 g oldat → 5 g oldott anyagot tartalmaz, 

akkor, 100 g oldat → x g oldott anyagot. 

Az egyenes arányosságot keresztbeszorzással oldjuk meg. 405*x = 100*5. 

Ebből x = 1,23 g. Tehát az oldatunk 1,23%-os. 

 

2. Hány g (cm3) vizet és hány g nátrium-kloridot tartalmaz 600 g 8 tömeg %-os konyhasóoldat? 

A 8 tömeg %-os oldat azt jelenti, hogy 100 g oldatban → 8 g oldott anyag van, 

        akkor,  600 g oldatban → x g oldott anyag van. x = 48g. 

Tehát az oldatban 48 g oldott anyag van. Az oldószer mennyiségét megkapjuk, ha az oldat 

tömegéből kivonjuk az oldott anyag tömegét. 600g – 48g = 552 g. 

Az oldószer mennyisége 552 g, s mivel a sűrűsége 1g/cm3, így a térfogata 552 cm3. 

 

3. Hány gramm és 6 tömeg %-os sóoldat készíthető 72 g sóból? Hány cm3vizet kell 

felhasználnunk? 

100g oldathoz → 6 g oldott anyagot használunk fel,  

   x g oldathoz → 72 g oldott anyagot. 

Keresztbe szorzás után az x = 1200 g. 

Tehát 1200 g 6 tömeg %-os oldat készíthető 72 g sóból. A szükséges vízmennyiséget az oldat és 

az oldott anyag tömegének ismeretében ki tudjuk számolni. Az oldat tömegéből kivonjuk az oldott 

anyag tömegét. 1200 g – 72 g = 1128 g. Tehát 1128 g vizet kell felhasználni, ami 1128 cm3. 

 

4. 80 cm31,59 g/cm3 sűrűségű szén-tetrakloridban feloldunk 5 g jódot. A keletkező oldat hány 

tömeg %-os? 

Első lépésben ki kell számolni az oldószer (szén-tetraklorid) tömegét. Ismerjük a sűrűségét.  

  1 cm3-re →1,59 g, 

80 cm3-re → x g.      x = 127,2 g. Tehát a 80 cm3 oldószer 127,2 g. Ebből az is következik, hogy az 

oldat tömege = 127,2 g +5 g = 132,2 g. 
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Ha      132,2 g oldat → 5 g oldott anyagot tartalmaz, 

akkor 100 g oldat → y g oldott anyagot. 

y = 3,78 g. Tehát az elkészített oldat 3,78 tömeg %-os. 

 

5. 150 cm31,16 g/cm3 sűrűségű 20 tömeg %-os kálium-bromid oldatban hány g víz és hány g 

kálium-bromid van? 

Az oldat térfogatának és sűrűségének ismeretében ki tudjuk számolni az oldat tömegét. 

  1 cm3-re →1,16 g, 

150 cm3-re → x g.      x = 174 g. Tehát a 150 cm3 oldat 174 g. 

Mivel az oldat 20 tömeg %-os: 100 g oldatban → 20 g oldott anyag van, 

        akkor 174 g oldatban → y g oldott anyag van 

     y = 34,8 g. 

Az oldott anyag tömege (kálium-bromid) tehát 34,8g.  Az oldat tömegéből kivonjuk az oldott 

anyag tömegét és megkapjuk az oldószer (víz) mennyiségét. 174 g – 34,8 g = 139,2 g. Tehát 139,2 

g víz van az oldatban. 

 

6. 50 g szilárd nátrium-hidroxidból mekkora térfogatú, 1,15 g/ cm3 sűrűségű 12 tömeg %-os 

oldatot tudunk előállítani? 

A 12 tömeg %-os oldat azt jelenti, hogy 100 g oldathoz → 12 g oldott anyag szükséges, 

                          akkor x g oldathoz → 50 g oldott anyag szükséges. 

     x = 416,7g. 

Tehát 416,7 g oldat készíthető 50 g oldott anyagból.  A keletkezett oldat tömegének és 

sűrűségének ismeretében, ki tudjuk számolni a térfogatát. 

1 cm3-oldat →1,15 g, 

y cm3-oldat → 416,7 g.      y = 361,74 cm3. Tehát 361,74 cm3 oldat készíthető. 
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7. 5 dm3 vízben hány dm3 standard állapotú ammóniagázt kell beoldani, hogy 6 tömeg %-os 

oldatot kapjunk. 

Az 5 dm3 víz 5000 cm3 víz, ami 5000 g. Nem tudjuk, hogy hány g oldott anyag szükséges, így x 

grammal jelöljük. A keletkezett oldat tömege 5000+x g. 6 tömeg %-os oldatot szeretnénk 

készíteni, így felírhatjuk a következő egyenes arányosságot: 

5000 + x g oldatban → x g oldott anyag van, 

        100 g oldatban → 6 g oldott anyag van. 

Az egyenes arányosságot megoldva: (5000 + x)*6 = 100*x, 

     30000+6x= 100x 

     30000=94x 

     3333,3 = x 

Tehát 3333,3 g ammóniára van szükségünk. Az ammónia (NH3) moláris tömege: 

14+3*1=17g/mol. 

1 mól → 17 g, 

y mól → 3333,3 g; y=196 mól. Tehát 196 mól ammóniára van szükségünk. 

Tudjuk, hogy a gázok 1 mólja standard körülmények között 24,5 dm3 térfogatot töltenek be. Ezt az 

adatot felhasználva felírhatjuk: 

1 mól gáz →24,5 dm3, 

196 mól gáz → z dm3.  z = 4802 dm3. Tehát az oldatkészítéshez 4802 dm3 ammóniagáz szükséges. 

      

8. Mekkora annak az oldatnak a tömegszázalékos cukortartalma, amit úgy állítottunk elő, hogy 

1500 g 12 tömeg %-os oldathoz még 500 g vizet adunk. 

Az ilyen vagy ehhez hasonló feladatok megoldásához a táblázatos módszert javaslom. 

Táblázatban rendszerezzük az adatokat és az összefüggéseket. 

 moldat (g) moldott anyag (g) tömeg % 

Kiindulás 1500 180 12 

Változás +500 ----  

Végállapot 2000 180 ? 
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A kiindulási oldott anyag mennyiség kiszámolható az előzőekben begyakorolt aránypárral. 

100 g oldat → 12 g oldott anyagot tartalmaz, 

1500 g oldat → x g oldott anyagot. x = 180 g. 

A kiindulási oldathoz csak vizet (oldószert) adtunk, így az oldott anyag tömegében nincs változás. 

A hozzáadott víz az oldat tömegét növelte.  

Végállapotban: 

2000 g oldat → 180 g oldott anyagot tartalmaz, 

100 g oldat → y g oldott anyagot. y = 9 g. Tehát az oldat 9 tömeg % –osra hígult. 

 

9. 2500 g 3 tömeg %-os sóoldatból 500 g vizet párologtatunk el. Milyen tömeg %-os oldatot 

kaptunk? 

 moldat (g) moldott anyag (g) tömeg % 

Kiindulás 2500 75 3 

Változás -500 ----  

Végállapot 2000 75 ? 

 

A kiindulási oldott anyag mennyiség kiszámolható az előzőekben begyakorolt aránypárral. 

100 g oldat → 3 g oldott anyagot tartalmaz, 

2500 g oldat → x g oldott anyagot. x = 75 g. 

A kiindulási oldatból csak vizet (oldószert) vontunk el, így az oldott anyag tömegében nincs 

változás. 

Az elpárolgott víz az oldat tömegét csökkentette.  

Végállapotban: 

2000 g oldat → 75 g oldott anyagot tartalmaz, 

100 g oldat → y g oldott anyagot. y = 3,75 g. Tehát az oldat 3,75 tömeg % –osra töményedett. 
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10. 1600 g 11 tömeg %-os cukoroldatból hány g vizet kell elpárologtatnunk, hogy 16 tömeg %-os 

oldatot kapjunk.  

 moldat (g) moldott anyag (g) tömeg % 

Kiindulás 1600 176 11 

Változás -x ----  

Végállapot 1600-x 176 16 

A kiindulási oldott anyag mennyiség kiszámolható az előzőekben begyakorolt aránypárral. 

100 g oldat → 11 g oldott anyagot tartalmaz, 

1600 g oldat → x g oldott anyagot. x =176 g. 

A kiindulási oldatból csak vizet (oldószert) vontunk el, így az oldott anyag tömegében nincs 

változás. 

Az elpárolgott víz az oldat tömegét csökkentette.  

Végállapotban: 

1600-x g oldat → 176 g oldott anyagot tartalmaz, 

100 g oldat → 16 g oldott anyagot.  

(1600-x)*16 = 100*176, 

25600-16x=17600, 

8000=16x, 

500=x,  Tehát 500 g vizet kell elpárologtatnunk. 

11. Mekkora annak az oldatnak a tömegszázalékos cukortartalma, amelyet úgy állítottunk elő, 

hogy 1500 g 11 tömeg %-os cukoroldatba még 250 g cukrot feloldottunk.  

 moldat (g) moldott anyag (g) tömeg % 

Kiindulás 1500 165 11 

Változás +250 +250  

Végállapot 1750 415 ? 

A kiindulási oldott anyag mennyiség kiszámolható az előzőekben begyakorolt aránypárral. 

100 g oldat → 11 g oldott anyagot tartalmaz, 

1500 g oldat → x g oldott anyagot. x =  g. 
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A kiindulási oldathoz oldott anyagot adtunk, így megnövekedett az oldat tömege és az oldott 

anyag tömege is. 

Végállapotban: 

1750 g oldat → 415 g oldott anyagot tartalmaz, 

100 g oldat → y g oldott anyagot. y=23,71 Tehát az oldat 23,71 tömeg %-os. 

. 

12.  800 g 13 tömeg %-os cukoroldatba még hány g cukrot kell feloldani, hogy 17 tömeg %-os 

legyen. 

 moldat (g) moldott anyag (g) tömeg % 

Kiindulás 800 104 13 

Változás +x +x  

Végállapot 800+x 104+x 17 

 

A kiindulási oldott anyag mennyiség kiszámolható az előzőekben begyakorolt aránypárral. 

100 g oldat → 13 g oldott anyagot tartalmaz, 

800 g oldat → z g oldott anyagot. z = 104 g. 

A kiindulási oldathoz oldott anyagot adunk, így megnövekszik az oldat tömege és az oldott anyag 

tömege is. 

Végállapotban: 

800+x g oldat → 104+x g oldott anyagot tartalmaz, 

100 g oldat → 17 g oldott anyagot. 

(800+x)*17= 100*(104+x) 

13600+17x=10400+100x, 

3200=83x 

38,55=x Tehát 38,55 g cukrot kell még feloldani. 
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13.  800 g 13 tömeg %-os cukoroldatba még 300 g 17 tömeg %-os cukoroldatot öntünk. Hány 

tömegszázalékos lesz a keletkezett oldat? 

 moldat (g) moldott anyag (g) tömeg % 

Kiindulás 800 104 13 

Változás 300 51 17 

Végállapot 1100 155 ? 

 

A kiindulási oldott anyag mennyiség és a változás oldott anyag mennyiségét kiszámolhatjuk 

aránypárral. 

100 g oldat → 13 g oldott anyagot tartalmaz, 

800 g oldat → z g oldott anyagot. z = 104 g. 

és  

100 g oldat → 17 g oldott anyagot tartalmaz, 

300 g oldat → y g oldott anyagot. y = 51 g. 

 

Végállapotban az oldatok és az oldott anyagok összeadódnak, majd a tömeg % az aránypárral 

kiszámolható. 

1100 g oldat → 155 g oldott anyagot tartalmaz, 

100 g oldat → x g oldott anyagot. 

x=14,1 Tehát 14,1 tömeg %-os lesz az oldat.  

A táblázatba tömegeket írhatunk be, így ha az oldatok térfogata van megadva, akkor a sűrűségadat 

segítségével, az előzőekben már bemutatott módon az oldat tömegét kiszámoljuk. 

1.4.4.1. Az oldatok anyagmennyiség-koncentrációja (mol/dm3) és tömegkoncentrációja (g/dm3) 

 

1. Hány mol/dm3koncentrációjú az az oldat, melynek 800 cm3-e 4g nátrium-hidroxidot tartalmaz? 

A feladat megoldásának első lépéseként ki kell számolni, hogy a grammban megadott oldott anyag 

mennyiség hány mól. Ehhez tudni kell az anyag moláris tömegét. 1 mól nátrium-hidroxid 

23+1+16= 40 g/mól. 
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1 mól → 40 g, 

x mól → 4 g.   x= 0,1 mól. 

800 cm3oldatban →0,1 mól oldott anyag van, 

1000 cm3oldatban →y mól oldott anyag van, y=0,125 mól. Az oldat 0,125 mól/dm3 

koncentrációjú. 

 

2. Hány cm3 0,15 mol/dm3 koncentrációjú nátrium-klorid oldat készíthető 15g sóból?  

A nátrium-klorid moláris tömege: 23+35,5= 58,5 g/mol. 

1 mól → 58,5 g, 

x mól → 15 g. x= 0,256 mól 

1000 cm3 oldatban → 0,15 mól oldott anyag  

y cm3 oldatban → 0,256 mól oldott anyag  y= 1706,7 cm3 Tehát 1706,7 cm3 oldat készíthető. 

 

3. Mennyi a tömegkoncentrációja a  0,15 mol/dm3 koncentrációjú nátrium-klorid oldatnak?   

A nátrium-klorid moláris tömege: 23+35,5= 58,5 g/mol. 

1 mól → 58,5 g, 

0,15 mól → x g. x= 8,775 g. Tehát az oldat 8,775 g/dm3 tömegkoncentrációjú. 

1.4.4.1. Híg oldatok készítése tömény oldatokból 

 

1. 12 cm3, 98 tömeg %-os, 1,83 g/cm3sűrűségű tömény kénsavoldatot vízzel 2 dm3-re hígítunk. 

Hány mólos lesz az így keletkezett oldat? 

Az új 2 dm3 térfogatú oldat oldott anyag tartalma a kiindulási oldatból jut bele. Ki kell számolni 

tehát a tömény oldat oldott anyag tartalmának a tömegét. 

A sűrűség adat felhasználásával kiszámoljuk, hogy a 12 cm3 oldat 21,96 gramm. Ez az oldat 98 

tömeg %-os, így aránypárral az oldott anyag tömegét is megtudjuk.  

100 g oldat → 98 g oldott anyagot tartalmaz, 

21,96 g oldat → y g oldott anyagot tartalmaz. y = 21,52 g. 
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Ki tudjuk számolni az oldott anyag mennyiségét mólban is. 

A kénsav (H2SO4) 1 móljának a tömege: 2*1+32+4*16=98 g. 

1 mól → 98 g, 

z mól → 21,52 g. z= 0,22 mól Tehát az új 2 dm3 térfogatú oldat oldott anyag tartalma is 0,22 mól. 

Ha 2 dm3oldatban →0,22 mól oldott anyag van, 

akkor 1 dm3oldatban →x mól oldott anyag van x= 0,11 mól. Tehát a felhígított oldat 0,11 

mol/dm3-es. 

 

2. Hány cm3, 68,1 tömeg %-os, 1,405 g/cm3sűrűségű salétromsavoldat szükséges 450 cm3 1,5 

mól/dm3-es oldat elkészítéséhez? 

A feladat megoldásánál először kiszámoljuk, hogy a készítendő oldatunkhoz mennyi oldott 

anyagra van szükségünk.  

1dm3oldatban →1,5 mól oldott anyag van, 

akkor 0,45 dm3oldatban →x mól oldott anyag van. x= 0,675 mól. 

Ki kell számolnunk a salétromsav moláris tömegét így megtudhatjuk a 0,675 mól tömegét is. 

1 mól salétromsav (HNO3): 1+14+16*3= 63g  

1 mól → 63 g, 

0,675 mól → z g. z= 42,52 g. Tehát 42,25 g oldott anyagot kell kivennünk a tömény oldatból. 

100 g oldat → 68,1 g oldott anyagot tartalmaz, 

y g oldat → 42,25 g oldott anyagot tartalmaz.  y = 62,45 g oldat. Tehát 62,45 g oldatra van 

szükségünk. 

Utolsó lépésként a sűrűségadat segítségével az oldat tömegét átszámoljuk térfogatra. 

1 cm3-oldat →1,405 g, 

x cm3-oldat → 62,5 g.      x= 44,44 cm3-oldatra van tehát szükségünk. 
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3. 150 cm3, tömény, 37 tömeg %-os, 1,185 g/cm3 sűrűségű sósavoldatból hány cm3 1,5 mól/dm3-es 

oldat készíthető el? 

Ki kell számolnunk, hogy a kiindulási oldatban mennyi oldott anyag van! 

A sűrűségadatot alkalmazva 

1 cm3-oldat →1,185 g, 

150 cm3-oldat → 177,75 g.      x= 177,75 g 37 tömeg %-os oldatunk van. 

A tömeg %-os érték ismeretében kiszámoljuk az oldott anyagtartalmát. 

100 g oldat → 37 g oldott anyagot tartalmaz, 

177,75 g oldat → y g oldott anyagot tartalmaz. y = 65,77 g. Tehát 65,77 g oldott anyag (HCl) áll 

rendelkezésünkre.  

Kiszámoljuk, hogy ez a mennyiség hány mól. 

A hidrogén-klorid moláris tömege: 1+35,5= 36,5 g. 

1 mól → 36,5 g, 

z mól → 65,77 g. z= 1,8 mól. Tehát 1,8 mól oldott anyagunk van. 

Mivel 1,5 mólos oldatot szeretnénk készíteni, így annyi vizet adagolunk hozzá, hogy a keletkezett 

oldat 1 dm3-ben 1,5 mól oldott anyag legyen. 

1 dm3 oldatban → 1,5 mól oldott anyag van, 

q dm3 oldatban → 1,8 mól oldott anyag van. q= 1,2 dm3. Tehát 1,2 dm3 1,5 mólos oldat készíthető 

el a kiindulási anyagból. 

Természetesen a témakörön belül sok-sok számítási példa változat létezik, de valamennyi 

megoldásának az alaplépései a bemutatott példamegoldásokra visszavezethetőek. 

1.4.5. A témakörhöz kapcsolódó feladatok és önellenőrző kérdések 

1.4.5.1. Elméleti problémamegoldó kérdések 

1. Mik a halmazok és a halmaztulajdonságok? 

2. Milyen halmazállapot változásokat ismer? Milyen energiaváltozások kísérik azokat? 

3. A következő anyagok molekulái között milyen másodlagos kötőerő lép fel? O2; N2; CO2; NH3; 

HCl; Ne; CH4 
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4. Mit mond ki Avogadro tétele a gázokról? 

5. Hány dm3 térfogatot tölt be standard körülmények között a következő molekulák 100 grammja? 

O2; N2; CO2; NH3; HCl; Ne, CH4 

6. A víz (H2O) 1 móljának tömege 18 g, míg a szén-dioxid molekuláé (CO2) 44 g. A víz standard 

körülmények között folyadék, a szén-dioxid gáz. Mivel magyarázható ez? 

7. A hidrogén-halogenidek (HF, HCl, HBr és HI) közül melyiknek a legmagasabb a forráspontja?  

Miért? 

8.  Párosíts össze a következő vegyületeket a megfelelő forráspontokkal! 

H2O2, O2, H2S  -83,7°C, 152,1°C, -183°C 

9. Melyik olvadáspont érték, melyik vegyülethez tartozik? 

 1700°C, 580°C, -79°C  CO2, SiO2, P2O5 

10. Két tartály közül az egyik négyszer akkora térfogatú, mint a másik. A bennük lévő gázok 

nyomása, hőmérséklete, sőt tömege is azonos. Mivel magyarázható ez? Mi lehet a két említett 

gáz? 

11. Melyik az az elem, amelyiknek az egyik allotróp módosulatánál keményebbet alig találunk, 

egy másik módosulata nyomot hagy a papíron? 

12. Hasonlítsa össze az ammónia és a hidrogén-jodid moláris tömegét és forráspontját! Adja meg 

az adatok közötti összefüggés anyagszerkezeti magyarázatát! 

13. Milyen szerkezeti oka van a hasonló összegképletű CO2 illetve SiO2 jelentősen különböző 

fizikai tulajdonságának? 

14. Csoportosítsa a következő anyagokat rácstípusuk szerint! (Vegyjelekkel, képletekkel 

válaszoljon!) 

Szén-dioxid; kalcium, szilícium-dioxid; kénsav, gyémánt, nátrium-szulfát, vas, ammónia, 
hidrogén-klorid, szilícium 

 
Rácstípus 

Molekula Ion Atom Fém 
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15. Csoportosítsa az anyagokat oldhatóságuk szerint!  

Szén-dioxid; kalcium, szilícium-dioxid; kénsav, gyémánt, nátrium-szulfát, vas, ammónia, 
hidrogén-klorid, szilícium 
 
Apoláris oldószerben Poláris oldószerben Nincs oldószere 
 
 
 

  

 

16. Mi a hidratációs energia fogalma? 

17. Mi az oldáshő fogalma? 

18. Mikor beszélünk exoterm oldódásról? 

19. Az anyag oldódása során lehűlést mértek. Exoterm vagy endoterm oldáshőjű anyagról 

beszélünk? 

20. Két anyagnak azonos a hidratációs energiája. Ez alapján el lehet-e egyértelműen dönteni, hogy 

milyen hő változás kíséri vízben való oldásukat? 

1.4.5.2. Az elméleti témához kapcsolódó számítási példák. 

1. Hány tömeg %-os az az oldat, ami 300 cm3 vízből és 7g sóból készült? 

2. Hány g (cm3) vizet és hány g nátrium-kloridot tartalmaz 800 g 6 tömeg %-os 

konyhasóoldat? 

3. Hány gramm és 7 tömeg %-os sóoldat készíthető 92 g sóból? Hány cm3 vizet kell 

felhasználnunk? 

4.  120 cm3 1,59 g/cm3 sűrűségű szén-tetrakloridban feloldunk 9 g jódot. A keletkező oldat 

hány tömeg %-os? 

5. 300 cm3 1,16 g/cm3 sűrűségű 20 tömeg %-os kálium-bromid oldatban hány g víz és hány 

g kálium-bromid van? 

6. 80 g szilárd nátrium-hidroxidból mekkora térfogatú, 1,15 g/ cm3 sűrűségű 11 tömeg %-os 

oldatot tudunk előállítani? 

7. 7 dm3 vízben hány dm3 standard állapotú hidrogén-klorid gázt kell beoldani, hogy 8 

tömeg %-os oldatot kapjunk. 
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8. Mekkora annak az oldatnak a tömegszázalékos cukortartalma, amit úgy állítottunk elő, 

hogy 1800 g 11 tömeg %-os oldathoz még 700 g vizet adunk. 

9.  1800 g 4 tömeg %-os sóoldatból 400 g vizet párologtatunk el. Milyen tömeg %-os oldatot 

kaptunk? 

10. 1200 g 9 tömeg %-os cukoroldatból hány g vizet kell elpárologtatnunk, hogy 15 tömeg %-

os oldatot kapjunk.  

11. Mekkora annak az oldatnak a tömegszázalékos cukortartalma, amelyet úgy állítottunk elő, 

hogy 1400 g 8 tömeg %-os cukoroldatba még 350 g cukrot feloldottunk.  

12.  700 g 14 tömeg %-os cukoroldatba még hány g cukrot kell feloldani, hogy 16 tömeg %-

os legyen. 

13. 900 g 12 tömeg %-os cukoroldatba még 400 g 16 tömeg %-os cukoroldatot öntünk. Hány 

tömegszázalékos lesz a keletkezett oldat? 

14. Hány mol/dm3 koncentrációjú az az oldat, melynek 900 cm3-e 6 g nátrium-kloridot 

tartalmaz? 

15. Hány cm3 0,14 mol/dm3 koncentrációjú nátrium-hidroxid oldat készíthető 12 g szilárd 

nátrium-hidroxidból (NaOH)?  

16. Mennyi a tömegkoncentrációja a  0,12 mol/dm3 koncentrációjú nátrium-szulfát (Na2SO4) 

oldatnak?   

17. 16 cm3, 98 tömeg %-os, 1,83 g/cm3 sűrűségű tömény kénsavoldatot vízzel 3 dm3-re 

hígítunk. Hány mólos lesz az így keletkezett oldat? 

18. Hány cm3, 68,1 tömeg %-os, 1,405 g/cm3 sűrűségű salétromsavoldat szükséges 650 cm3 

1,4 mól/dm3-es oldat elkészítéséhez? 

19. 200 cm3, tömény, 37 tömeg %-os, 1,185 g/cm3 sűrűségű sósavoldatból hány cm3 0,8 

mól/dm3-es oldat készíthető? 

20. Hány g 12 tömeg %-os oldat készíthető 84g nátrium-klorid felhasználásával? Hány g 

vizet tartalmaz az elkészült oldat?  

21. Hány g nátrium-klorid és hány g víz van 850,0 g 11 tömeg %-os oldatban? 

22. Hány cm3 0,15 mólos salétromsav oldat készíthető 250 g 63 tömeg %-os oldatból?  



  

 

 

 
 

 

 

 EFOP-3.4.3-16-2016-00021 

A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás minőségének 

és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében 

 

23. Hány cm3 0,15 mólos kénsav oldat készíthető 150 g 98 tömeg %-os oldatból?  

24. Hány mól glükóz (C6H12O6) van 800 cm3 ( ρ: 1,14 g/cm3) 16 tömeg %-os glükóz 

oldatban? 

25. Hány mól glükózt (C6H12O6) kell vízben feloldani, ha 500 cm3 ( ρ: 1,12 g/cm3) 12 tömeg 

%-os oldatot szeretnénk készíteni? 

26. A kereskedelmi szuperfoszfátban a hatóanyagon (Ca(H2PO4)2) kívül 65% gipsz és egyéb 

anyag van. 500 kg szuperfoszfát talajba való kijuttatásával, hány gramm foszfor kerül 

be a talajba? 

27. A Pétisó a hatóanyagán (NH4NO3) kívül 40% mészkőport (CaCO3) tartalmaz. 800 kg 

Pétisó talajba való kijuttatásával, hány gramm nitrogén kerül be a talajba? 

28. Egy gazdaságban annyi pétisót szeretnének felhasználni, hogy hektáronként a 

műtrágyában lévő nitrogén 150 kg legyen. Hány kg pétisóra van szükség hektáronként, 

ha tudjuk, hogy a pétisó 40% mészkőport tartalmaz? 

1.5. A KÉMIAI REAKCIÓK ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE 

1.5.1. A kémiai reakciók csoportosítása 

Ahhoz, hogy egy kémiai reakció végbemenjen, a reagáló anyagok részecskéinek (molekulák, 

atomok, ionok) egymással érintkezésbe kell kerülniük, össze kell ütközniük. Megfelelő energiával 

és megfelelő szögben kell az ütközésnek bekövetkeznie, hogy az reakcióhoz is vezessen. A 

reakciónak egy energia gáton kell átjutnia. A reakció legmagasabb energiaszintjéhez szükséges 

energiát aktiválási energiának hívják. Az aktiválási energia segítségével alakul ki az aktivált 

komplex. Az aktiválási energia értékét a katalizátorok csökkentik. 
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Az anyagi rendszerek halmazállapot változása energiaváltozással is jár. Olvadás, párolgás, 

szublimálás során a rendszer energiája nő (a rendszer energiát vesz fel a környezetétől), fagyás, 

kondenzálás, lecsapódás során viszont a rendszer energiája csökken, hőt ad át a környezetének. 

Az oldódás folyamatának tárgyalásakor is megállapítottuk, hogy vannak endoterm és exoterm 

oldódások. 

A kémiai átalakulás során különböző anyagok kölcsönhatásba lépnek egymással, ilyenkor a 

kiindulási anyagokban lévő eredeti kémiai kötéseknek fel kell szakadniuk, a részecskék között az 

új elrendeződéshez, új kötéseknek kell kialakulniuk. Az új kötések energiatartalma eltérhet 

(kisebb vagy nagyobb lehet) az eredeti kötések energiatartalmától. 

Ha a kiindulási anyagokban lévő kötések felszakításához több energiát kell befektetni, mint ami 

felszabadul az új termékekben lévő kötések létrejöttekor, akkor endoterm kémiai reakciókról 

beszélünk. Az új termékek összes energia mennyisége magasabb szinten áll, mint a kiindulási 

anyagok összes energiájának a szintje. Exoterm kémiai reakcióknál a régi kötések 

felszakításához kevesebb energiát kell befektetnünk, mint amennyi keletkezik az új kötések, új 

anyagok kialakulásakor. Az exoterm reakciók, hőtermelő reakciók, mert a környezet felmelegszik. 
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A kémiai reakciókat kísérő energiaváltozás szerinti csoportosítás (exoterm, endoterm) csak az 

egyik lehetőség. 

Csoportosíthatjuk a tapasztalt változás szerint is. A gázfejlődéssel járó reakciók egyik 

végterméke gázhalmazállapotú anyag 

 (pl.: CaCO3 (sz) +2 HCl (aq) = CaCl2 (aq) + H2O (aq)  + CO2 (g)) 

A példaként feltüntetett kémiai reakcióban a szilárd halmazállapotú mészkő (CaCO3 (sz)) lép 

reakcióba a sósav oldattal (HCl (aq)). A reakció végterméke a víz és a kalcium-klorid (CaCl2 (aq) + 

H2O (aq)) oldatban van, míg a szén-dioxid gáz formájában kibuborékol (eltávozik) az oldatból.   

A csapadékképződéssel járó reakciók során az egyik végtermék egy rosszul oldódó só, amit a 

kémia tudománya csapadéknak nevez. A csapadékot az oldatban végbemenő reakciók végén, 

szilárd anyagként kapjuk meg.  A kémiai egyenletben aláhúzással jelöljük. 

(pl.: AgNO3 (aq) + HCl (aq) = AgCl + HNO3(aq)) 

Az ezüst- nitrát vizes oldatának és a sósav reakciójának végterméke egy fehér csapadék, az ezüst-

klorid. 

A kémiai reakciók másik csoportosítási mondja, ha azt vizsgáljuk, hogy hányféle kiindulási anyag 

és végtermék van a reakcióban. Így megkülönböztetünk egyesülést és bomlást. Egyesüléskor több 

anyagból egy anyag keletkezik. A szerves kémiában az egyesülést addíciónak (két anyag egy 

anyaggá egyesül), vagy polimerizációnak hívják (sok azonos molekula egy óriás molekulává 

egyesülése). 

(pl.: CaO (sz) + CO2 (g) = CaCO3 (sz)) 
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A szilárd kalcium-oxid szén-dioxiddal reakcióba lépve szilárd kalcium-karbonáttá egyesül. 

Bomláskor egy anyagból több anyag keletkezik a reakcióban. A szerves kémiában a bomlást 

eliminációként emlegetik.  

(pl.: CaCO3 (sz) = CaO (sz) + CO2 (g)) 

Vannak még speciális bomlások, mint például a disszociáció, amikor a bomlás megfordítható 

folyamat. 

(pl.: CH3COOH +H2O ↔ CH3COO- +H3O+) 

A helyettesítés (szerves kémiában: szubsztitúció) során az egyik kiindulási anyag egy atomjának 

vagy atomcsoportjának a helyére egy új atom (atomcsoport) lép be. 

(pl.: CH4 + Cl2 = CH3Cl + HCl) 

A folyamatban a metán egy hidrogénje helyére klór kapcsolódott be. 

Gyakran végbemenő reakció a cserebomlás (kettős helyettesítés).  A reagáló anyagok kicserélik 

egymással atomjaikat, atomcsoportjaikat. 

(CaCl2 (aq) + Na2CO3 (aq) = CaCO3 + 2 NaCl (aq)) 

(3 CaCl2 (aq) + 2 Na3PO4 (aq)  = Ca3(PO4)2 + 6 NaCl (aq)) 

A folyamatok végtermékei csapadékok. (A kémiai vízlágyításkor olyan reagenseket adnak a 

kemény vízhez, mely vegyületek a víz oldott kalcium- és magnézium sóival reakcióba lépve, 

rosszul oldódó kalcium- és magnézium sókat képeznek. 

A csapadékok leszűrése után keletkező víz már kevesebb kalcium- és magnézium-iont tartalmaz, 

tehát lágyabb.  

A semlegesítés egy speciális cserebomlás, amikor savak és bázisok sót képeznek.  

(pl.: HCl (aq) + NaOH (aq) = NaCl(aq) + H2O(aq)) 

A kémiai reakciókat a részecskeátmenet minősége szerint is lehet csoportosítani. 

A protonátmenettel (H+) járó reakciókat, sav-bázis reakcióknak is hívjuk. (lásd később) 

Az elektronátmenettel járó reakciók vagy más néven, redoxi-reakciók esetében, elektron szakad 

le egy részecskéről (atomról, ionról, molekuláról) és egy másik részecskére ül. 

Az a részecske, amiről elektron szakadt le oxidálódott, ami elektront vett fel, redukálódott. 

(pl.: Na -1e-→ Na+ ; A nátrium-ion keletkezése oxidáció. 
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Cl +1e-→ Cl- , A klorid-ion képződése redukció. 

Na +Cl = Na+ + Cl- ; A folyamat során a nátrium atom elektront küld a klór atom felé. A nátrium 

oxidálódik és kényszeríti a klóratomot az elektronfelvételre, vagyis a redukcióra, ezért a nátrium 

redukálószer. 

A nátrium-klorid keletkezésének egyenlete: 2Na + Cl2 = 2NaCl, mert a klór kétatomos 

elemmolekulaként van jelen, így összességében két elektron felvételére képes, amit két nátrium 

atom tud leadni. 

A kémiai reakciókat reakciósebességük alapján is csoportosíthatjuk. Így vannak pillanatszerűen 

végbemenő reakciók, melyek általában ionok között játszódnak le. Lassan illetve végtelen lassan 

lejátszódóak is.  A reakciók sebességét az anyagok koncentrációja mellett a hőmérséklet és a 

nyomás is befolyásolja. 

Nagyobb kiindulási koncentrációkkal általában a reakciósebesség is növelhető. A hőmérséklet 

növelése az exoterm és az endoterm reakciók sebességét is növeli. Nyomással a gázfázisban 

lejátszódó mólszám-változással járó reakciók sebességét lehet befolyásolni. 

A reakció elegyekhez gyakran olyan anyagokat adnak, melyek megnövelik a reakció sebességét, 

de közben ők nem alakulnak át, a végtermékek között változatlanul megtalálhatóak. Ezeket az 

anyagokat katalizátoroknak hívjuk. 

1.5.2. A kémiai egyensúly 

Vannak olyan kémiai átalakulások, amelyekben a kezdeti és a végállapot energiaszintje közötti 

különbség igen kicsi. Mivel az anyagi rendszerek energiatartalmát a koncentráció is befolyásolja, 

az ilyen reakciók, a koncentráció-viszonyoktól függően, mindkét irányba végbemehetnek, 

megfordíthatóak. (A szervezetünkben végbemenő biokémiai folyamatok nagy része ilyen, de sok 

szervetlen kémiai reakciót is ismerünk.) 

(pl.: N2 + 3H2 ↔ 2NH3) 

A szintézis, egyesülés során nitrogéngázból és hidrogéngázból ammónia keletkezik. (1. folyamat) 

A folyamatra felírható a reakció sebességi egyenlet. v1= k1 *[N2]* [H2]3.  

(A kapcsos zárójelek az anyagok pillanatnyi koncentrációját jelentik anyagmennyiség-

koncentrációban (mol/dm3), a k a reakciósebességi állandó) 
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A reakció beindulásával a nitrogéngáz és a hidrogéngáz koncentrációja csökken, így a reakció 

sebesség is csökken, míg az ammóniagáz koncentrációja növekszik. A növekvő ammónia 

koncentráció viszont a bomlás sebességét növeli meg. 

A bomlás (2. folyamat) reakció sebességi egyenlete v2= k2 *[NH3]2. 

A reakció során beáll a dinamikus egyensúly, amikor a két folyamat reakciósebessége állandóvá 

válik. A reakcióban résztvevő anyagok koncentrációját egyensúlyi koncentrációnak nevezzük. 

v1= v2, akkor k1 *[N2]* [H2]3 = k2 *[NH3]2. Az egyenlet átrendezése után megkapjuk a K 

egyensúlyi állandó értékét.  

Az egyensúlyi állandó értéke független a kiindulási anyagok koncentrációjától, de függ a 

hőmérséklettől és a nyomástól. 

Az egyesülés (1. folyamat) exoterm, míg a bomlás (2. folyamat) endoterm. A reakció mólszám-

változással jár, mert 4 mólnyi kiindulási anyagból 2 mólnyi végtermék keletkezik. 

Ha a szintézis irányába kívánjuk eltolni az egyensúlyt, akkor a hőmérsékletet csökkenteni kell (a 

hőmérséklet csökkentés az exoterm reakcióknak kedvez) és a nyomást növelni (a nyomás növelése 

mólszám csökkenés irányába hat.) Az alacsony hőmérséklet bár az exoterm reakcióknak kedvező, 

de lecsökkenti a reakció sebességeket, így lassan áll be az egyensúly. Ekkor katalizátor használata 

javasolt, mert ezek az anyagok mindkét irányú reakciót azonos mértékben gyorsítják fel, így nem 

befolyásolják az egyensúlyt. 

Az egyensúlyt eltolhatjuk még úgy is az ammóniaszintézis irányába, ha a keletkező ammóniát 

folyamatosan kivezetjük a rendszerből. 

1.5.3. A témakörhöz kapcsolódó feladatok és önellenőrző kérdések  

1. Mi a feltétele a kémiai reakciók lejátszódásának. 

2. Mi az aktiválási energia értéke? 

3. Mikor beszélünk exoterm kémiai reakciókról? 

4. Mondjon példát gázfejlődéssel járó kémiai reakcióra! 

5. Mi a csapadék fogalma a kémia tudományában? 
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6. Mi a katalizátor jelentősége? 

7. Mitől függ a reakciósebesség? 

8. Mikor beszélünk oxidációról? 

9. Mit jelent a dinamikus egyensúly fogalma? 

10. A HI jódra és hidrogénre bomlik. A sebességi egyenlet: v = k × [HI]2. Hogyan változik a 

reakciósebesség, ha a térfogatot hirtelen összenyomással a felére csökkentjük? 

11. A SO3 keletkezése exoterm folyamat. (2 SO2 + O2  2 SO3) 

Mégis az iparban 400-500°C-on hajtják végre a reakciót. Miért? Hogyan lehetne a SO3 

kitermelését fokozni? 

12. Mi indokolja, hogy az NH3 szintézist 450°C hőmérsékleten, 30 MPa nyomáson, Fe 

katalizátorral végzik? 

13. Hogyan befolyásolják a katalizátorok a reakciósebességet és az egyensúlyi állandót? 

14. Hogyan befolyásolja a hőmérséklet a reakciósebességet és az egyensúlyi állandót? 

1.6. A KÉMHATÁS 

Arrhenius a vegyületeket vizes oldataik elektromos vezetőképessége alapján elektrolitokra és 

nem elektrolitokra csoportosította. Elmélete szerint savak azok a vegyületek, amelyek vizes 

oldataikban hidrogénionokra (protonok) (H+) és savmaradék-anionokra, bázisok pedig, amelyek 

fémionokra (esetleg összetett kationra, NH4
+) és hidroxid ionokra disszociálnak. 

A savak tehát a víznek hidrogén iont képesek átadni, ami a vízmolekulákhoz datív kötéssel 

kapcsolódva oxónium ionokat (H3O+) hoz létre. 

Brönsted sav-bázis elmélete egy tágabb halmaz. A vegyületek savas vagy bázisos jellegét 

már nem az oldószerhez viszonyította. Savnak nevezte a proton leadására, míg bázisoknak a 

proton felvételére képes vegyületeket, ionokat. 

1.6.1. Savak és bázisok 

A savakat sokféleképpen lehet csoportosítani. 

Az egyik csoportosítás szerint vannak egy- két- és háromértékű savak. Az értékűség azt jelenti, 

hogy hány proton leadására képes. 
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Egyértékű savak: HCl, HNO3, CH3COOH, (hidrogén-klorid, salétromsav, ecetsav) 

Kétértékű savak: H2SO4, H2CO3, (COOH)2 (kénsav, szénsav, oxálsav) 

Háromértékű savak: H3PO4 (foszforsav), citromsav. 

 

A savak az erős savak és a gyenge savak közé is besorolhatók. 

Az erős savak vizes oldatukban teljesen disszociálnak. Disszociációjuk teljesen végbemenő 

reakció. Vizes oldatukban bomlatlan, disszociálatlan molekulát nem találunk. 

HCl + H2O → Cl- + H3O+ 

Ide tartoznak: HCl, HNO3, H2SO4, 

A gyenge savak disszociációja egyensúlyra vezető folyamat. Vizes oldatukban bomlatlan, 

disszociálatlan molekulákat is találunk.  

CH3COOH +H2O ↔ CH3COO- +H3O+ 

Ide tartoznak: CH3COOH, H2CO3, (COOH)2, citromsav és az összes szerves sav. 

 

A bázisokat a savakhoz hasonló módon lehet csoportosítani. Így vannak egyértékű (pl.: NaOH, 

KOH) és kétértékű ((Ca(OH)2 bázisok.  

Megkülönböztetünk erős bázisokat (NaOH, KOH, Ca(OH)2) és gyenge bázisokat (NH3, szerves 

aminok) 

A gyenge bázisok protonfelvétele is egyensúlyra vezető folyamat. 

NH3 + H2O ↔ NH4
+ + H3O+ 

A sav, ha protont ad le, egy olyan részecskévé válik, ami protont képes felvenni, míg a bázis 

proton leadás után, savként tud viselkedni. 

 Erős savból proton leadás után, gyenge bázis keletkezik.  
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Gyenge savak protonleadásával erős bázisokká válnak. 

 

A gyenge bázisok proton felvétellel erős savvá alakulnak. 

 

Az előző egyenletekből az is leolvasható, hogy a víz partnertől függően savként és bázisként is tud 

viselkedni. Az ilyen anyagokat amfoter anyagoknak nevezzük. 

A víz anyagi halmazában végbemegy a következő egyensúlyra vezető reakció. 

H2O+ H2O ↔ H3O+ + OH-. 

Egyensúlyban a [H3O+] = [OH-] és értékük 10-7 mol/dm3. 

Vizes oldatokban szorzatuk egy állandó értéket ad: [H3O+] * [OH-] =10-14. Ez azt jelenti, hogy ha 

az oxónium-ion koncentrációja megnövekszik, akkor a hidroxid-ion koncentrációjának le kell 

csökkennie, hogy szorzatuk  10-14 legyen (Vízion szorzat).  

A tiszta vízben tehát a két ion koncentrációja megegyezik, semleges. Minden olyan vizes oldat, 

melyben az oxónium- és a hidroxid-ion koncentrációja megegyezik, vagyis koncentrációjuk 10-7 

mol/dm3, semleges kémhatású. Ha a vizes oldatok oxónium-ion koncentrációja nagyobb, mint a 

hidroxid-ion koncentrációja, akkor savas, míg ha a hidroxid-ion koncentrációja a nagyobb, akkor 

lúgos kémhatású oldatokról beszélünk. 

Bevezették a pH fogalmát, ami az oxónium-ion koncentrációjának tizesalapú negatív logaritmusa. 

pH= - log10 [H3O+]     

Semleges oldatokban: [H3O+] = [OH-], ezért pH = 7. 

Savas oldatokban: [H3O+]> OH-], ezért a pH<7.  

Lúgos oldatokban: [H3O+]<[OH-], ezért a pH > 7. 
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1.6.2. Sók vizes oldatának kémhatása 

A sav és bázis közömbösítéses reakciójából só és víz keletkezik. 

A sók ionrácsos vegyületek, melyek vízben általában jól oldódnak. Vizes oldatuk lehet semleges 

kémhatású, de savas és lúgos is. E tulajdonság szerint a sókat három csoportba soroljuk. 

Azok sók, melyek vizes oldata semleges kémhatású, a nem hidrolizáló sók. (A hidrolízis egy 

olyan protonátmenettel járó reakció, ahol a víz nem csak, mint reakció közeg, hanem mint reakció 

partner is szerepel. Protont ad le vagy vesz fel.) 

A nem hidrolizáló sók, erős savak és erős bázisok vízkilépéses reakciójával keletkeznek. 

(pl: HCl + NaOH = NaCl + H2O) 

A nátrium-klorid a só. Vizes oldatában ionjaira disszociál (Na+ és Cl-, amiket a víz hidrátburokkal 

vesz körül. Proton átadás nem következik be, így nem változik meg a víz oxónium-ion 

koncentrációja. Az oldat semleges marad. 

Az erős savak és gyenge bázisok sói, savasan hidrolizáló sók. 

(pl.: HCl + NH3 = NH4Cl) 

Az ammónium- klorid (só) vizes oldatában NH4
+ - ionokra és Cl—ionokra disszociál. Az 

előzőekben láttuk, hogy az ammónium-ion erős savként viselkedik, így a vízzel protolitikus 

reakcióba lép, a víznek protont ad át, a folyamatban ammónia mellett oxónium-ion is keletkezik. 

Az oxónium-ion koncentrációja megnövekedett, a só vizes oldata savas kémhatású lett.  

NH4
+ + H2O ↔ NH3 + H3O+ 

A gyenge savak és erős bázisok sói lúgosan hidrolizáló sók. 

(pl.: CH3COOH + NaOH = CH3COONa + H2O) 

A nátrium- acetát (CH3COONa), a só, vizes oldatában nátrium-ionokra és acetát-ionokra 

(CH3COO-) disszociál.  

Az előzőekben láttuk, hogy az acetát-ion erős bázisként viselkedik, így a víztől egyensúlyra 

vezető reakcióban, protont képes felvenni, ecetsavvá alakulni, míg a vízből hidroxid-ionok 

lesznek. Az oldatban megnövekszik a hidroxid-ionok koncentrációja, lúgos kémhatásúvá válik. 

CH3COO- + H2O ↔ CH3COOH +OH- 
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A gyenge savak és gyenge bázisok sói is hidrolizálnak. Vizes oldatuk kémhatása attól függ, hogy 

a sav vagy a bázis az erősebb egymáshoz viszonyítva. 

1.6.3. pH-számítás 

1. Mennyi a 0,2 mól/dm3-es HCl oldat pH-ja? 

A feladat megoldásánál először el kell dönteni, hogy erős savról vagy bázisról van szó, valamint, 

hogy hány értékű. Esetünkben a HCl erős, egyértékű sav, így teljesen disszociál, 1 mólja egy mól 

protont ad át a víznek. Mivel az oldatunk 0,2 mól/dm3-es, így az [H3O+]= 0,2 mól/dm3. 

 pH= - log10 [H3O+], pH= - log10 0,2=0,7. 

 

2. Mennyi a 0,1 mól/dm3-es H2SO4- oldat pH-ja? 

A kénsav kétértékű erős sav. Teljesen disszociál. 1 mólja két mól protont ad át a víznek. Mivel az 

oldatunk 0,1 mól/dm3-es, így az [H3O+]= 0,2 mól/dm3. 

 pH= - log10 [H3O+], pH= - log10 0,2 = 0,7. 

 

3. Mennyi a 0,2 mól/dm3-es NaOH oldat pH-ja? 

A NaOH erős, egyértékű bázis, így teljesen disszociál, 1 mólja egy mól hidroxid-iont ad át a 

víznek. Mivel az oldatunk 0,2 mól/dm3-es, így az [OH-]= 0,2 mól/dm3. 

Lúgos oldatoknál először pOH-t tudunk számolni. 

 pOH= - log10 [OH-], pOH= - log10 0,2=0,7. 

A pOH + pH = 14. pH= 14- pOH. Tehát: 14-0,7= 13,3 

 

4. Mennyi a 0,1 mól/dm3-es Ca(OH)2 oldat pH-ja? 

A Ca(OH)2 erős, kétértékű bázis, így teljesen disszociál, 1 mólja két mól hidroxid-iont ad át a 

víznek. Mivel az oldatunk 0,1 mól/dm3-es, így az [OH-]= 0,2 mól/dm3. 

Lúgos oldatoknál először pOH-t tudunk számolni. 

 pOH= - log10 [OH-], pOH= - log10 0,2=0,7. 

A pOH + pH = 14. pH= 14- pOH. Tehát: 14-0,7= 13,3. 
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5. Hány mól oxónium-ion van 0,5 dm3 1,5-es pH-ju oldatban? 

PH-ból oxónium-ion koncentrációt úgy tudunk számolni, hogy a pH-t tíz negatív hatványára 

emeljük.  

[H3O+] = 10-pH,  [H3O+] = 10-1,5, ami= 0,0316. Tehát 1 dm3 oldatban 0,0316 mól oxónium-ion van, 

akkor 0,5 dm3-ben 0,0158 mól. 

 

6. Hány mól hidroxid-ion van 5 dm3 12,5-es pH-ju oldatban? 

Mivel lúgoldatról van szó, először ki kell számolni a pOH-t. 14-pH vagyis 14-12,5= 1,5.  

Az oldatunk pOH-ja 1,5, amiből kiszámoljuk a hidroxid-ion koncentrációt úgy, hogy a pOH-t tíz 

negatív hatványára emeljük.  

[OH-] = 10-pOH, [OH-] = 10-1,5, ami= 0,0316. Tehát 1 dm3 oldatban 0,0316 mól hidroxid-ion van, 

akkor 5 dm3-ben 0,158 mól. 

 

7. Összeöntünk 0,8 dm3 0,05 mól/ dm3-es H2SO4-oldatot és 1,2 dm3 0,15 mól/ dm3-es NaOH-

oldatot. Mennyi lesz a keletkezett oldat pH-ja? 

A két oldat oldott anyag tartalma közömbösíti egymást. A keletkező oldat kémhatását az határozza 

meg, hogy melyik oldott anyag van feleslegben a másikkal szemben.  

H2SO4 + 2 NaOH = Na2SO4 +2 H2O 

Az egyenletből látható, hogy 1 mól kénsav 2 mól nátrium-hidroxiddal lép reakcióba. 

Kiszámoljuk a kénsavoldatban lévő oldott anyag mennyiségét.  

1 dm3oldatban →0,05 mól oldott anyag van, 

0,8 dm3oldatban →y mól oldott anyag van, y=0,04 mól. Tehát 0,04 mól H2SO4 van az oldatban. 

Kiszámoljuk a nátrium-hidroxid- oldatban lévő oldott anyag mennyiségét is. 

1 dm3oldatban →0,15 mól oldott anyag van, 

1,2 dm3oldatban →x mól oldott anyag van, x=0,18 mól. Tehát 0,18 mól NaOH van az oldatban. 
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Az egyenletből leolvasottak szerint a 0,04 mól H2SO4 0,08 mól NaOH-dal lép reakcióba, így a 

NaOH-ból (0,18-0,08= 0,1 mól) 0,1 mól az oldatban marad. A két oldat összeöntésével az új 

térfogat 2 dm3. 

2 dm3 oldatban →0,1 mól oldott anyag van (NaOH) 

1 dm3oldatban →z mól oldott anyag van. z= 0,05 mól.  

A 0,05 mól NaOH, mivel egyértékű erős bázis, 0,05 mól OH—iont juttat a vízbe. 

A [OH-]= 0,05 mól/dm3. 

Lúgos oldatoknál először pOH-t tudunk számolni. 

 pOH= - log10 [OH-], pOH= - log10 0,05=1,3. 

A pOH + pH = 14. pH= 14- pOH. Tehát: 14-1,3= 12,7 A keletkező oldat 12,7-es pH-ju.  

 

8. 3 dm3 pH=2 salétromsav oldat előállításához mekkora térfogatú 20 tömeg %-os oldatra van 

szükségünk. (Az oldat sűrűsége: 1,1 g/cm3) 

A feladat megoldásának első lépéseként ki kell számolnunk, hogy az előállítandó oldatban hány 

mól oldott anyag van. 

Ha az oldatunk pH-ja = 2, akkor az azt jelenti, hogy [H3O+] = 10-pH,  [H3O+] = 10-2, ami= 0,01. 

Tehát 1 dm3 oldatban 0,01 mól oxónium-ion van, akkor 3 dm3-ben 0,03 mól. 

A salétromsav moláris tömegénekismeretében ki tudjuk számolni a szükséges oldott anyag 

mennyiséget grammban is. 

1 mól HNO3 = 1+14+3*16= 63 g, akkor 0,03 mól tömege 1,89 g. 

A 20 tömeg %-s oldat 100 g-ja → 20 g oldott anyagot tartalmaz, akkor az 1,89 g-ot 9,45 g oldat. 

Az oldat sűrűségadata segítségével ki tudjuk számítani az oldat térfogatát is.  

Tehát a szükséges oldat térfogata 8,59 cm3. 
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1.6.4. A témakörhöz kapcsolódó feladatok és önellenőrző kérdések 

1.6.4.1. Elméleti problémamegoldó kérdések 

1. Mi a gyenge sav definíciója? Mondjon példákat? 

2. Mit jelent az a kifejezés, hogy egyértékű erős sav? Mondjon példákat! 

3. Mikor beszélünk hidrolízisről? 

4. pH = 3. Mit jelent a képlet? 

5. pOH = 3. Mit jelent a képlet? 

6. Milyen kémiai reakciók végtermékei a sók? 

7. Csoportosítsa a következő vegyületeket vizes oldatuk kémhatása szerint! (Képletekkel 

válaszoljon!)  

Kénsav, ammónia, oltott mész (kalcium-hidroxid), szódabikarbóna, (nátrium-
hidrogénkarbonát), szénsav, ecet, nátrium-acetát, nátrium-klorid, ammónium-nitrát, nátrium-
szulfát. 

Savas kémhatásúak:  

Semlegesek: 

.Lúgos kémhatásúak: 

 
8. Az ecetsav és az oxálsav közömbösítéséhez milyen arányban kell NaOH-t használni? 

9. Hogyan változik a vízionszorzat és a desztillált víz pH-ja a hőmérséklet emelkedésével, ha 

tudjuk, hogy a folyamat a felső nyíl irányába exoterm reakció H3O+ + OH-  2 H2O . 

10. A mészkőhegységek „meszes” talajának és a szikes puszták talajának a pH-ja hasonló ok miatt 

tér el a semlegestől. Milyen ezekben a talajokban a talajoldat pH-ja? 

11. 100 cm3, 1 mol/dm3 koncentrációjú ecetsavoldatot, akarunk semlegesíteni. 4 g tiszta NaOH-t 

adtunk hozzá. Helyesen jártunk-e el? 

12. Hasonlítsa össze a sósav és az ecetsav savi erősségét, illetve a nátriummal alkotott sóik vizes 

oldatának kémhatásait! 
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13. Milyen kémhatású oldatot kapunk, ha 10cm3, 0,1 mol/dm3-es sósavhoz hozzáöntök 10 cm3, 

0,1 mol/dm3-es NH3 oldatot? 

14. „Az amfoter anyagok kémhatása mindig semleges.” Igaz-e az állítás? Válaszát példákkal is 

támassza alá! 

15. Magyarázza meg példák segítségével, hogy mi a különbség közömbösítés és semlegesítés 

között! 

16. Mely két ion egymáshoz viszonyított aránya határozza meg a vizes oldatok kémhatását?  

 1.6.4.2. Az elméleti témához kapcsolódó számítási példák. 

1. Mennyi a 0,15 mól/dm3-es HNO3 oldat pH-ja? 

2. Mennyi a 0,05 mól/dm3-es H2SO4- oldat pH-ja? 

3. Mennyi a 0,08 mól/dm3-es NaOH oldat pH-ja? 

4. Mennyi a 0,01 mól/dm3-es Ca(OH)2 oldat pH-ja? 

5. Hány mól oxónium-ion van 1,5 dm3 1,2-es pH-ju oldatban?  

6. Hány mól hidroxid-ion van 3 dm3 11,3-es pH-ju oldatban? 

7. Összeöntünk 0,6 dm3 0,06 mól/ dm3-es H2SO4-oldatot és 1,4 dm3 0,12 mól/ dm3-es NaOH-

oldatot. Mennyi lesz a keletkezett oldat pH-ja? 

8. Mekkora a pH-ja a 1,2 tömeg %-os HCl-oldatnak, ha a sűrűsége gyakorlatilag 1g/ cm3. 

9. Mekkora a pH-ja a 1,2 tömeg %-os HNO3-oldatnak, ha a sűrűsége gyakorlatilag 1g/ cm3. 

10. Mekkora a pH-ja a 1,2 tömeg %-os NaOH-oldatnak, ha a sűrűsége gyakorlatilag 1g/ cm3. 

11. Hány cm3 1,4 g/cm3 sűrűségű 65 tömeg %-os salétromsav oldatra van szükségünk, ha 5 dm3 

 1,5 pH-jú oldatot szeretnénk készíteni? 

 12.  100cm3 1,05 g/cm3 sűrűségű 5 tömeg %-os nátrium-hidroxid oldatból mekkora térfogatú 

11,5 pH-jú oldat készíthető? 
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2.   SZERVES KÉMIAI ISMERETEK 

2.1. A SZERVES VEGYÜLETEKRŐL ÁLTALÁBAN  

2.1.1. Az élő szervezetekben előforduló elemek 

A szerves kémiát gyakran a szénvegyületek kémiájának, máskor a kovalens kötések kémiájának is 

hívják. Tehetik ezt, mert a szerves vegyületek szenet mindig tartalmaznak, s ezekben a 

vegyületekben a jellemző kötéstípus a kovalens kötés. Az elemek gyakorisága a földkéregben és 

az emberi szervezetben a következők szerint alakulnak. 

GYAKORISÁG 

A FÖLDKÉREGBEN AZ EMBERI SZERVEZETBEN 

ELEM ATOM % ELEM ATOM % 

O 62,5 H 60,3 

Si 21,2 O 25,5 

Al 6,47 C 10,5 

Na 2,64 N 2,42 

Ca 1,94 Na 0,73 

Fe 1,92 Ca 0,23 

Mg 1,84 P 0,13 

P 1,42 S 0,13 

C 0,08 K 0,04 

N 0,0001 Cl 0,03 

 

A földkéregben az elemek közül a legnagyobb mennyiségben az oxigén, a szilícium és a fémek 

fordulnak elő. Az élő anyag közel 99%-át négy elem teszi ki, ezek a hidrogén (H) az oxigén (O), a 

szén (C) és a nitrogén (N). Ezt a négy elemet organogén elemeknek hívják.  

Korábban úgy vélték, hogy a szerves vegyületek előállításához „életerőre” van szükség (élő 

szervezet tudja csak előállítani), de a karbamid szintetikus előállításával Wöhler ezt megcáfolta. 

Ma a szerves vegyületek közé sorolják mindazokat, amelyek elsősorban az organogén elemekből 

épülnek fel. Az organogén elemek a nemfémes elemek közé tartoznak. 
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A szerves vegyületek az organogén elemek kovalens kötéssel létrejövő vegyületmolekulái. 

Számuk óriási, igen változatosak, ami a szén jellegzetes tulajdonságaiból adódik. 

 A szén szerves vegyületeiben négy kovalens kötés létesítésére képes.  

 A szén képes egyszeres és többszörös kötések kialakulása önmagával, a nitrogénnel, és az 

oxigénnel. 

 A több száz - több ezer szénatom összekapcsolódásával hosszú láncok jönnek létre. 

 A láncok elágazódhatnak. 

 Izoméria lehetőségek. 

Az élő anyagok felépítésében nélkülözhetetlen a foszfor (P) és a kén (S). A foszfort legnagyobb 

mennyiségben észterkötésben, míg a ként a szénatomhoz kovalens kötéssel kapcsolódva találjuk 

meg. A ként és a foszfort az organogén elemekkel együtt biogén elemeknek nevezzük. 

Az élő szervezet normális életműködéséhez természetesen más elemek is nélkülözhetetlenek 

(esszenciálisak), de ezek már sokkal kisebb mennyiségben találhatóak meg bennük. A Na, K, Ca, 

Mg a makroelemekhez tartoznak még, hisz a növények szárazanyagában 0,1% fölötti (állat, 

ember: 0,005%-nál nagyobb) mennyiségben vannak jelen. A Cl, I, Fe, Zn, Mn, Co, Cu, Mo, Se, B 

a mikroelemek közé sorolhatok, hisz mennyiségük ennél az értéknél kisebb az élő szervezetekben. 

A felsoroltakon kívül tartalmaznak az élőlények más elemeket is, de ezek nem esszenciálisak. A 

tudomány nem tisztázta még biológiai szerepüket.  

 

2.1.2. A szerves vegyületek csoportosítása 

A szerves vegyületeket szénvázuk illetve funkciós csoportjuk szerint lehet csoportosítani. 
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Szénváz szerinti csoportosítás 

 

 

 Nyílt szénláncúak: A molekulának van eleje és vége. 

 Telített: A molekulában  a szén-szén kötések egyszeres kötések. 

 Telítetlen: A molekulában az egyszeres szén-szén kötések mellett legalább egy kétszeres 

vagy háromszoros kovalens kötés is található. 

 Zárt szénláncúak (ciklikus): A molekula gyűrűvé záródik. 

 Izociklikusak (karbociklikusak): A gyűrűt alkotó atomok (csak) szénatomok. 

 Heterociklikusak: A gyűrűt alkotó atomok között heteroatom(ok) (N, S, O) is található. 

 Aliciklikusak: A gyűrű térbeli szerkezetet vesz fel. 

 Aromások: Síkalkatú molekulák delokalizált elektronokkal. 

 

Funkciós csoportok szerinti csoportosítás. 

Funkciós csoportok a molekulának csak kis részei, de döntő módon befolyásolják a mokekula 

sajátságait.  A funkciós csoportok heteroatomot tartalmaznak, amelyek elektronegativitása a 

szénétől eltérőek, párosított elektront, elektronokat tartalmaznak. 

A heteroatomok minőségétől függően vannak oxigéntartalmúak, nitrogéntartalmúak és 

kéntartalmúak. 



  

 

 

 
 

 

 

 EFOP-3.4.3-16-2016-00021 

A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás minőségének 

és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében 

 

Oxigéntartalmúak (fontosabbak): 

1. hidroxil csoport (-OH). A csak hidroxil csoportot tartalmazó vegyületek lehetnek 

alkoholok, fenolok és enolok 

Alkoholok: A hidroxil csoport telített szénatomhoz ( a szén négy egyszeres kötést létesít a 

molekulában) kapcsolódik. 

Enol: A hidroxil csoport telítetlen szénatomhoz (a szén kétszeres vagy háromszoros 

kovalens kötéssel kapcsolódik egy másik szénhez) kapcsolódik. 

Fenol: A hidroxil csoport aromás gyűrű szénatomjához kapcsolódik. 

2. éter csoport (- O -). Az éter csoportot tartalmazó vegyületeket étereknek nevezzük. 

3. formil csoport  A csak formil csoportot tartalmazó vegyületeket aldehideknek 

nevezzük 

4. karbonil csoport A csak karbonil csoportot tartalmazó vegyületeket ketonok közé 

soroljuk. 

5. karboxil csoport  

6. A csak karboxil csoportot tartalmazó szerves vegyületeket karbonsavaknak nevezzük. 

7. észter csoport  Az észter csoportot tartalmazó vegyületeket karbonsav-észtereknek 

hívjuk. 

 

Nitrogéntartalmúak (fontosabbak): 

amino csoport Az amino csoport az aminok jellemző funkciós csoportja. 

imino csoport  Az imino csoportot tartalmazó vegyületek az iminek. 
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Kéntartalmúak (fontosabbak): 

tiol csoport (–S-H) A tiol csoport a tiolok jellemző reakciója (Ciszteinben is megtalálható) 

diszulfid csoport  A diszulfid csoport vagy diszulfid híd a fehérjék harmadlagos 

szerkezetének stabilitásában is fontos. (haj) 

 

A szerves vegyületek csoportosításánál érdemes  a két csoportosítást együttesen alkalmazni. 

Példafeladat (1): Csoportosítsd a következő szerves vegyületet funkcióscsoportja és szénváza 

szerint. 

 

A feladat megoldásának menete: 

1. Megállapítom a vegyület funkciós csoportját. (éter) 

2. Szénváza szerint: nyílt láncú és telítetlen kötést is tartalmaz. 

A vegyület a nyíltláncú telítetlen éterek közé tartozik. 

Példafeladat (2): 

 

 

1. Megállapítom a vegyület funkciós csoportját. (formil csoport) 

2. Szénváza szerint: zárt láncú, karbociklikus, aliciklikus. 

A vegyület az aliciklikus aldehidek közé tartozik.  

2.1.3. A témakörhöz kapcsolódó önellenőrző kérdések és feladatok  

1. Mely elemeket nevezzük biogén elemeknek? 

2. Soroljon fel makro- és mikroelemeket? 
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3. Mit jelent a telített szénatom fogalma? 

4. Mi jellemzi az aromásokat? 

5. Csoportosítsa a következő szerves vegyületeket szénvázuk és funkciós csoportjuk alapján! 

a.  

 

b. 

  

c. 

 

d.  

  

 

 

 

e.  
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2.2. SZÉNHIDROGÉNEK 

A szénhidrogének szénből és hidrogénből álló molekulák, így csak szénváz szerint lehet 
csoportosítani őket. 
 
2.2.1. Nyíltláncú telített szénhidrogének  
Minden szerves vegyületcsoport esetében felállítható a homológsor, ahol az egymást követő 
vegyületek csak egy metilén (- CH2 -) csoportban különböznek egymástól. 
A nem elágazó alkánok homológsorának első tagjai: 
CH4: metán 
CH3 - CH3: etán (C2H6) 
CH3 – CH2 - CH3: propán (C3H8) 
CH3 – (CH2)2 - CH3: bután (C4H10) 
CH3 – (CH2)3 - CH3: pentán (C5H12) 
CH3 – (CH2)4 - CH3: hexán (C6H14) 
CH3 – (CH2)5 - CH3: heptán (C7H16) 
CH3 – (CH2)6 - CH3: oktán (C8H18) 
CH3 – (CH2)7 - CH3: nonán (C9H20) 
CH3 – (CH2)8 - CH3: dekán (C10H22) 
 

A homológsorokban, így az alkánok homológsorában is (CnH2n+2) a szénatomszám növekedésével, 

a molekulatömeg növekedésével, az olvadás- és forráspont nő és a halmazállapot szilárdul. Az op. 

- és fp. - értékeket a molekulák alakja is kismértékben befolyásolja. 

Minél több a molekulában az elágazás, a molekula alakja egyre gömbölydedebbé válik, így annál 

magasabb az olvadáspontja és annál alacsonyabb a forráspontja. 

Konstitúciós izomerek: Azonos összegképletű, de eltérő kapcsolódási sorrendű molekulák. 
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A szénhidrogénekből levezethető fontosabb csoportok: 
CH3- metil csoport 
-CH2- metilén csoport 

 metin csoport 
 
C2H5- etil csoport 

 propil csoport 

izopropil (szek. propil) csoport 
 
Az alkánok elnevezésének lépéssora: 

1. Meg kell keresni a leghosszabb szénláncot (alaplánc). 
2. Meg kell számozni a leghosszabb szénlánc szénatomjait úgy, hogy kisebb számú 

szénatomnál következzen be az elágazás. 
3. Le kell írni az alaplánc nevét. 
4. Az alaplánc neve elé fel kell sorolni a csoportok nevét, abc-sorrendben, a szénatom 

számának megjelölésével. 
5. Azonos csoportok esetében a di- tri-szócskát kell alkalmazni. 
Példa:  
 

 
4-etil- 2,2,4,5 tetrametil-heptán 
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A szénatomok rendűsége:  
Attól függően, hogy az adott szénatomnak hány szomszédos szénatomja van, megkülönböztetünk: 
elsőrendű (primer), másodrendű (szekunder), harmadrendű (tercier) és negyedrendű (kvaterner) 
szénatomot. 
Az előző példán az: 
1.C-primer; 2. C-kvaterner; 3. C-szekunder; 4.C-kvaterner; 5.C-tercier; 6.C-szekunder, 7.C-
primer.   
 
Királis szénatom fogalma: A szerves kémiában azokat a szénatomokat, melyekhez négy 
különböző atom - atomcsoport kapcsolódik, királis szénatomoknak nevezzük. (Csillaggal 
jelöljük.) Az előző példánál a 4. számú szénatom királis szénatom. 
 
Az alkánok gyűrűsek is lehetnek. 
Általános képletük: CnH2n 
Főbb képviselőik: 1. ciklopropán (C3H6), 2. ciklobután (C4H8), 3. ciklopentán (C5H10), 4. 
ciklohexán (C6H12). 

 
 

 

2.2.2. Nyíltláncú telítetlen szénhidrogének   
Az alkének általános képletük: CnH2n 
 
Ezek a szénhidrogének telítetlen kötést tartalmaznak. A telítetlen kötés helyzetének változása 
miatt az azonos szénatomszámú alkánokhoz képest konstitúciós izomerjeik száma nagyobb. 
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Az alkének elnevezésének lépéssora: 

1. Meg kell keresni a leghosszabb szénláncot (alaplánc), amiben a kettőskötésnek is 
szerepelni kell. 
 2. Meg kell számozni a leghosszabb szénlánc szénatomjait úgy, hogy kisebb számú 
szénatomnál legyen a kettőskötés és az elágazás. 
3. Le kell írni az alaplánc nevét, jelölve a kettős kötés helyét is. 
4. Az alaplánc neve elé fel kell sorolni a csoportok nevét, abc-sorrendben, a szénatom 
számának megjelölésével. 
5. Azonos csoportok esetében a di- tri-szócskát kell alkalmazni. 

 
3-metil-pent-1-én 

 
A konstitúciós izoméria mellett fellép a cisz-transz izoméria lehetősége is. 
Feltétele, hogy a kettőskötésben szereplő szénatomokhoz két különböző atom- atomcsoport 
kapcsolódjon. (A kettőskötés mentén nem rotál a molekula.) 

 
A telítetlen szénhidrogének között vannak olyanok is, melyekben kettő vagy több kettőskötés 

található. Egymáshoz viszonyított helyzetük szerint a legfontosabbak a konjugált helyzetben lévők 

(kétszeres után egyszeres, majd újra kétszeres kötés). Fő képviselőjük az izoprén (2-metil- buta-

1,3-dién), mely az izoprénvázas vegyületek (terpének) monomerje.  
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A terpének közé tartozik a sárgarépa sárgás-vöröses színét adó karotin, a paradicsom vörös színért 

felelős likopin, a növények sárgás-zöld színanyaga, a xantofill is. 

Ezek az izoprénvázas vegyületek konjugált kettős kötésű rendszerek, könnyen gerjeszthetőek, 

színesek. 

 

 

2.2.3. A témakörhöz kapcsolódó feladatok és önellenőrző kérdések 
 

1. Rajzold fel a következő összegképletű nyíltláncú szénhidrogének konstitúciós izomerjeinek 

gyökcsoportos képletét és nevezd el azokat! (C6H14; C6H12; C6H10) 

2. Írd le a gyökcsoportos képletét (konstitúciós izomerek) és nevezd el az alkének 

homologsorának első négy tagját. Állapítsd meg, hogy hol lép fel cisz-transz izoméria. 

3.  Rajzold fel a legkisebb szénatom-számú nyíltláncú telített szénhidrogén gyökcsoportos 

képletét, amelyben primer- szekunder- tercier- és kvaterner-szénatom is van.  Nevezd el! 

4. feladat: Rajzold fel a legkisebb szénatom-számú királis nyíltláncú telített szénhidrogént. 

Nevezd el! 

5. Írd fel a legkisebb szénatomszámú alkén gyökcsoportos képletét, ahol felléphet a cisz-

transz izoméria. Nevezd el! 

6. Írd fel a legkisebb szénatomszámú királis alkén gyökcsoportos képletét és nevezd el! 

7. Tedd növekvő forráspontjuk alapján sorrendbe a következő vegyületeket! 

(Propán, hexán, pentán, 2-metilbután, 2,2-dimetil-propán) 

8. Tedd növekvő olvadáspont alapján sorrendbe a következő vegyületeket! (Propán, hexán, 

pentán, 2-metil-bután, 2,2-dimetil-propán) 
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9. Csoportosítsd a következő vegyületeket: C5H12; C7H14; C4H10; C3H6; C10H18; C4H8; C6H14; 

C6H12; C10H22; C9H16; C5H8; C7H12; C4H6; C7H10; C4H10; C7H16; C9H20; C6H10; C5H10; 

Alkán: 

Cikloalkán: 

Alkén: 

Alkadién: 

Cikloalkén: 

10. Milyen általános következtetés tudsz levonni a szénhidrogénekben a hidrogének mólnyi 

mennyiségének számértéke, mi lehet? 

11.  Hány különböző szerkezetű C4H8 molekula létezik? 

12. Melyik név helyes, melyik helytelen és melyik vegyület nem létezik? 

1,1-dimetil-ciklohexán; 1,1-dimetil-benzol, 1,1-dimetil-hexán. 

13. Mi az oka, hogy a karotinoidok színesek, de az ugyancsak izoprénből származtatható 

kaucsuknak nincs jellegzetes színe? 

14. A C6H12-nek milyen térizomerjei léteznek? 

15. A C7H14 konstitúciós izomerek közül adjon meg olyat, amelyiknél fellép a cisz-transz 

izoméria lehetősége, és olyat, amelynek királis szénatomja van. Rajzolja fel a szerkezetüket 

és adja meg tudományos nevüket! 

 
 

2.3.  OXIGÉNTARTALMÚ SZERVES VEGYÜLETEK 
Az oxigéntartalmú szerves vegyületek közé olyan molekulák tartoznak, amelyek szenet, hidrogént 

és oxigént tartalmaznak. Az oxigén funkciós csoportban található meg bennük, így további 

csoportosításuk így történik. 

 
2.3.1. Alkoholok 

Az alkoholok olyan hidroxil csoportot tartalmazó szerves vegyületek, ahol a funkciós csoport 

telített szénatomhoz kapcsolódik. 
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Az alkoholokat csoportosítani lehet: 

 szénváz szerint: nyíltláncú, gyűrűs, stb. 

 értékűség szerint: egy értékű, kétértékű, háromértékű, stb. (Az értékűség azt mutatja meg, 

hogy hány azonos funkciós csoport (hidroxil) csoport van a molekulában.) 

 rendűség szerint: primer-, szekunder és tercier alkoholok. Az alkoholok rendűsége azt 

mutatja meg, hogy a hidroxil csoport milyen rendű szénatomhoz kapcsolódik. 

Példák: 

  butanol: nyíltláncú, telített, egyértékű, primer alkohol 

 

 buta-2-ol: nyíltláncú telített, egyértékű, szekunder alkohol 

 

2-metil-propan-2-ol: nyíltláncú, telített, egyértékű, tercier alkohol. 

 

buta-3-én-2-ol: nyíltláncú telítetlen, egyértékű, szekunder alkohol. 

 

 etán-1,2-diol (glikol): nyíltláncú, telített, kétértékű alkohol. 

 

 propán-1,2,3-triol (glicerin): nyíltláncú, telített, háromértékű alkohol. 

benzil-alkohol: gyűrűs, karbociklikus, aromás, egyértékű, 

primer alkohol 
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Elnevezésükkor az –ol végződést kapják. 

Az alkoholok magas olvadás- és forrásponttal rendelkeznek. Jól oldódnak vízben (a kis 

szénatomszámúak), mert hasonlóan a halmazához, itt is hidrogénkötés kialakítására képesek. 

Alkoholok kémiai reakciói: 

 égés, 

 éter képzés (intermolekuláris vízkilépéssel), 

 észterképzés (savakkal intermolekuláris vízkilépéssel) 

 oxidáció: alkohol ↔ aldehid, keton ↔ karbonsav (oxidációval: primer alkoholokból 

aldehidek, szekunder alkoholokból ketonok keletkeznek) 

 

 2.3.2. Éterek 

Az éterek éter csoportot tartalmazó vegyületek. 

Mint minden szerves vegyület csoportot, így az étereket is csoportosíthatjuk szénvázuk és 

értékűségük szerint. 

Közöttük is vannak nyíltláncúak és gyűrűsek, egy- illetve többértékűek.  

Megkülönböztetünk szimmetrikus és aszimmetrikus étereket is a szerint, hogy bennük az 

oxigénhez azonos (szimmetrikus) vagy különböző (aszimmetrikus) csoportok kapcsolódnak. 

Elnevezésük során fel kell sorolni az oxigénhez kapcsolódó csoportok nevét ABC- sorrendben és 

az éter szót kell kapcsolni hozzá (etil-metil- éter; dietil-éter). 

Az éterek nagyon gyengén poláris vegyületek, jó apoláris oldószereknek tekinthetőek. Anyagi 

halmazukban gyenge dipól-dipól kölcsönhatás lép fel, így alacsony olvadás- és forrásponttal 

rendelkeznek. Vízben nem oldódnak. 

Az étereket alkoholokból vízelvonással elő lehet állítani. 
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2.3.3. Oxovegyületek (aldehidek, ketonok) 

Az oxovegyületek oxocsoportot tartalmaznak. Az oxocsoport elhelyezkedhet láncvégi 

szénatomon, (így a formil csoport részévé válik) akkor aldehidekről beszélünk.  

Ha az oxocsoport láncközi szénatomhoz kapcsolódik, (karbonil csoport részévé válik), 

ketonoknak nevezzük őket.  

Az aldehideket és ketonokat tovább lehet csoportosítani C-vázuk és értékűség szerint. 

 

Az oxovegyületek poláris molekulák, anyagi halmazukban a dipól-dipól kölcsönhatás lép fel, így 

bár viszonylag magas olvadás- és forrásponttal rendelkeznek és a kisebb szénatomszámúak vízben 

jól oldódnak, de az alkoholok értékei magasabbak. 

Az aldehidek kémiai sajátságok közül ki kell emelni, hogy köztes oxidációs számmal 

rendelkeznek, így oxidációra és redukcióra is képesek. Az aldehidek redukcióval primer 

alkoholokká alakulnak, oxidációval karbonsavakká.  

Oxidációjuk könnyen végbemegy, így erélyes redukálószereknek tekinthetőek. (Adják az 

Ezüsttükör-próbát és a Fehling-reakciót.) 

 A ketonok oxidációja csak erélyes körülmények között, lánchasadás közben következik be, így 

nem adják az Ezüsttükör-próbát és a Fehling-reakciót. 

Az Ezüsttükör próba során a pozitív töltésű ezüst-ionokból elemi ezüst keletkezik, tehát elektront 

vesz fel, redukálódik, addig az aldehid karbonsavvá oxidálódik (redukálószer, mert redukálja az 

ezüst-ionokat).  

 

 

A formil csoport C-atomja +1-es oxidációs számú, a karbonsav karboxil csoportjának C-atomja 

+3-as oxidációs számú, az oxidációs szám nőt, elektront adott le a kémiai folyamatban, tehát 

oxidálódott, redukálószernek tekinthető. 
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A Fehling-reakcióban a vizes oldatokban kék színű réz(II)-ionok sárgás-vöröses színű réz(I)-oxid 

csapadékká redukálódnak, míg az aldehidek karbonsavakká oxidálódnak. 

 

 

 

 

 

2.3.4. Karbonsavak 

 

A karbonsavak (szerves savak) karboxil csoportot tartalmazó vegyületek. 

A karboxil csoport beépülése a szénláncba polaritást hoz a molekulának. Anyagi halmazukban a 

hidrogénkötés feltételei adottak, így a molekulák között kialakuló hidrogénkötés miatt az olvadás- 

és forráspontjuk magas és vízben jól oldódnak (a homológsorok első tagjai). 

Forráspontjuk magasabb, mint az azonos molekulatömeggel rendelkező alkoholoké, mert 

dimereket hoznak létre. 

Csoportosításuk C-váz és értékűség szerint történhet. 

 

Nyílt láncú, telített egyértékű karbonsavak homológ sorának néhány tagja a következő. 

(A homológsor egymást követő tagjai csak egy metilén csoportban különböznek egymástól.) 

Ide tartoznak azok a szerves vegyületek, melyek nyíltláncúak, a szén-szén kötéseik egyszeres 

kovalens kötések, egy karboxil csoportot tartalmaznak. . 
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 Nyíltláncú telítetlen egyértékű karbonsavak 

Ezek a szerves vegyületek, nyíltláncúak, a szén-szén kötéseik között legalább egy kétszeres 

kovalens kötés van, egy karboxil csoportot tartalmaznak. 

 

A természetben előforduló telítetlen karbonsavak cisz térállásuk, vagyis a kettőskötésben szereplő 

szénatomokhoz kapcsolódó hidrogének a térben közel állnak egymáshoz, így a konyhatechnikai- 

és ipari eljárások során az élelmiszerekben keletkező transz zsírsavak szervezetünkre káros hatást 

fejthetnek ki.  
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A táplálkozástudományban az esszenciális zsírsavakat (a szervezet nem tudja előállítani) Ώ6 és 

Ώ3 zsírsavcsaládba sorolja. A jelzés azt mutatja, hogy az első kettőskötés a molekulában a nem 

karboxil csoportot tartalmazó végről indulva, hányadik szénatomon van. 

 

Nyíltláncú telített dikarbonsavak 

 

Ezek a karbonsavak, nyíltláncúak, a szén-szén kötéseik egyszeres kovalens kötések, két karboxil 

csoportot tartalmaznak. 

 

Nyíltláncú telítetlen dikarbonsavak 

Ezek a vegyületek kétszeres kovalens kötést és két karboxil csoportot tartalmaznak. 

 

Az élő szervezetekben olyan karbonsavak is előfordulnak, amelyek a karboxil csoport mellett 

hidroxil vagy oxo csoportot is tartalmaznak. Őket hidroxi- vagy oxokarbonsavaknak hívjuk. 



  

 

 

 
 

 

 

 EFOP-3.4.3-16-2016-00021 

A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás minőségének 

és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében 

 

 
 

Attól függően, hogy a hidroxil- vagy oxo csoport a karboxil csoporthoz képest hányadik 

szénatomon helyezkedik el, megkülönböztetünk α- vagy β- hidroxi-karbonsavakat, illetve α- vagy 

β- oxo-karbonsavakat. 

A fontosabb hidroxi- és oxo-karbonsavak 

 

2.3.5. Karbonsav-észterek 

A karbonsav-észterek alkohol és karbonsav vízkilépéses reakciójával keletkeznek. A folyamat 

egyensúlyra vezető kémiai reakció. 

 

Az észterek gyengén poláris vegyületek, anyagi halmazukban gyenge dipól-dipól kölcsönhatás lép 

fel, így olvadás- és forráspontjuk alacsony, vízben kismértékben vagy nem oldódnak. 

Csoportosításuk a következő: 

 Gyümölcsészterek: kis szénatomszámú alkoholok és kis szénatomszámú karbonsavak 

vízkilépéses reakciójával keletkeznek. 

 Viaszok: Hosszú szénláncú karbonsavak és alkoholok észterei. 

 Neutrális zsírok és olajok: A glicerinnek, mint háromértékű alkoholnak hosszú szénláncú 

zsírsavakkal alkotott észterei.  
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Jellemző kémiai reakciójuk a lúgos hidrolízisük, amikor nátrium-hidroxiddal, kálium-hidroxiddal 

főzve, bomlanak (hidrolizálnak). A lúgos hidrolízisük végtermék az eredeti alkohol (pl.: glicerin) 

és a karbonsav nátrium- vagy kálium sója. (pl.: hosszú szénláncú zsírsavak nátrium- vagy kálium 

sója, amit szappanoknak nevezünk.)  

(hidrolízis: víz beépüléssel való bomlás) 

2.3.5. A témakörhöz kapcsolódó feladatok és önellenőrző kérdések 

1. Írja le egy nyíltláncú telítetlen egyértékű tercier alkohol gyökcsoportos képletét és 

nevezze el! 

2. Írja le a legkisebb szénatomszámú, nyílt szénláncú, olyan telítetlen egyértékű alkohol 

gyökcsoportos képletét, ahol már fellép a cisz-transz (geometriai izoméria) lehetősége! 

Nevezze el! 

3. Írja le a legkisebb szénatomszámú, királis, egyértékű alkohol gyökcsoportos képletét! 

4. Írja le a C6H14O összegképletű éterek konstitúciós izomerjeinek gyökcsoportos képletét! 

Jelölje meg, hogy közülük melyek szimmetrikusak! 

5. Írja fel a C3H6O összegképletű vegyületek gyökcsoportos képletét. Sorolja be a szerves 

vegyületek megfelelő csoportjába. Jelölje, hogy melyik adja az Ezüsttükör-próbát! 

6. Ismert tömegű ecetsavat elpárologtattak. Megmérték a gőz nyomását, térfogatát és 

hőmérsékletét, majd ezek ismeretében kiszámították a moláris tömegét, ami 120 g/mol lett. 

Hogyan lehetséges ez? 

7. Az egy C atomos oxigéntartalmú szerves anyagok közül csak az egyik gáz 

halmazállapotú. Melyik az és miért? 

 

8. Állítsa sorrendbe a dietil-éter, dimetil-éter és a bután-1-ol-t forráspontjaik alapján! 

9. Mi a különbség az ásványi- és a növényi olaj között? 

10.  Párosítsa össze a következő anyagokat a megfelelő forráspontokkal! 
-23,7°C; 20,2°C; 78,4°C; 100,8°C.  

acetaldehid (etanal), dimetil-éter, etanol, hangyasav (metánsav). 
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11. A dietil-éternek a pentánnal illetve az ecetsavnak a heptánnal azonos a forráspontja. Mivel 

magyarázható ez? 

12. A C2H6O izomerek közül az egyik 25°C-on gáz, a másik folyadék. Melyek ezek? 

13. Adja meg a telített 3 C atomos, egy oxigén atomot tartalmazó szerves anyagok nevét, majd 

rendezze őket növekvő sorrendbe forráspont szerint! 

14. Egy folyadékot tartalmazó üveg sérült címkéjén a C3H6O összegképlet van. Mi lehet 

benne, ha azt tudjuk róla, hogy a szén-szén kötései egyszeresek és nem adja az 

ezüsttükörpróbát? 

15. Két darab C atomot és két darab O atomot tartalmazó szerves vegyületek moláris tömege 

azonos, forráspontjuk azonban mégis nagyban eltér. Mivel magyarázható ez? 

16. Mi a szabályos neve a szénhidrogénnek? 

 
a. 4-etil-2,4-dimetilpentán 
b. 2-etil-2,4-dimetilpentán  
c. 2,4,4-trimetilhexán 
d. 3,3,5-trimetilhexán 
e. izooktán 

2.4. BIOMOLEKULÁK 

A biomolekulák (szénhidrátok, lipidek, fehérjék, nukleinsavak) szerkezetileg és funkcionálisan jól 

elkülöníthetőek, de közös sajátságokkal is rendelkeznek. 

Közös jellemzőik, hogy monomer egységekből épülnek fel. Ezek a monomer egységek 

vízkilépéses (kondenzációs) reakciók során kapcsolódnak össze és hozzák létre ezeket a 

makromolekulákat.  

A makromolekulák már elérhetik a kolloidokra jellemző mérettartományt, így kolloid oldatokat 

képeznek. A szénhidrátok monomer egységei a monoszacharidok, a nukleinsavaké a nukleotidok. 
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A fehérjék sok aminosav (monomer) összekapcsolódásával jönnek létre, míg a lipidek egy nagy 

csoportjának a zsírsavak a monomerjei.   

Az anyagcsere folyamatok főszereplői ők. A fehérjékre és a nukleinsavakra a változatgazdagság 

jellemző. A szénhidrátok és a lipidek változatossága kisebb, mert a monomeregységek száma és 

kapcsolódási lehetősége az előző két csoportéhoz viszonyítva csekélyebb. 

 

2.4.1. Szénhidrátok  

A Földön a legnagyobb mennyiségben előforduló szerves vegyületek a szénhidrátok. Az élő 

szervezetek alapvető energiaforrásai, tartalék energiahordozói, támasztó- és 

vázanyagai,nukleotidok, alkaloidok, glikoproteidek, glikolipidek alkotórészei. A szénhidrátok 

szénből, hidrogénből és oxigénből álló szerves vegyületek, melyekben az oxigént hidroxil 

csoporban, oxo csoportban illetve éter csoportként találhatjuk meg. 

 

A szénhidrátok csoportosítása szerkezetük szerint: 

1. monoszacharidok (egy monomer egységből állnak), 

2. di- és oligoszacharidok (2-12 monomer egységből állnak), 

3. poliszacharidok (nagy molekulatömegűek, több száz monomer egységből épülnek fel). 

 

Monoszacharidok 

A monoszacharidok polihidroxi-aldehidek vagy polihidroxi-ketonok.  

A monoszacharidok a szénhidrátok alapegységei, melyek hidrolízissel tovább már nem bonthatók. 

Édes ízűek, vízben jól oldónak. Nagy változatosságban ismertek, ezért is csoportosítani szükséges 

őket.  

Csoportosíthatóak szénatomszámuk szerint illetve az oxocsoport elhelyezkedése szerint. 

Szénatomszámukat tekintve megkülönböztetünk: 

triózokat (három szénatomosak, C3), tetrózokat (C4), pentózokat (C5),  

hexózokat (C6), heptózokat (C7).  
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Az oxocsoport elhelyezkedése szerint aldózokról és ketózokról beszélhetünk. Az aldózokban az 

oxocsoport az első szénatomhoz kapcsolódik, a formil csoport része. Ketózokban az oxocsoport 

mindig a második szénatomon található, mintegy karbonil csoportot képezve. 

 

Ha a két csoportosítást együtt alkalmazzuk, akkor beszélhetünk aldotriózokról és ketotriózokról;  

aldo- és ketotetrózokról; stb. 

Aldotriózok (glicerin-aldehid)   Ketotrióz (dihidroxi-aceton) 

  

      

A triózok a legegyszerűbb cukrok, még igazi cukor nevet nem kaptak, mert az aldocukrok  

általában –óz végződésűek, míg a ketocukrok az –ulóz végződést kapják. 

A glicerin-aldehid második szénatomja királis szénatom, vagyis négy különböző atom, 

atomcsoport kapcsolódik hozzá, így a térben kétféle molekula létezik, melyek egymásnak 

tükörképi párjai. (Ezek antipódpárok.) Az antipódpárokat elkülönítik (D, L) 
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Ezt az izoméria fajtát konfigurációs (optikai) izomériának nevezik. (A konfigurációs izomerek, az 

antipód párok a királis szénatomhoz kapcsolódó atomok, atomcsoportok egymáshoz viszonyított 

térbeli helyzetében különböznek egymástól. 

 

Aldopentózok 

 

A monoszacharidokban, így az aldopentózokban is már több királis szénatom található. Azt, hogy 

az adott cukor a D– illetve az L-módosulatba tartozik-e az oxocsoporttól legtávolabb elhelyezkedő 

királis szénatom konfigurációja, hidroxilcsoportjának elhelyezkedése határozza meg. Ha a 

konfigurációja a D-glicerin-aldehid konfigurációjával egyezik meg, akkor D-sorbeli cukorról 

beszélünk. (Ha a síkra levetített képen az oxocsoporttól legtávolabb lévő szénatomon a hidroxil 

csoport a jobb oldalon van, D-cukor.)  

A természetben, az élő szervezetekben a D–módosulatok fordulnak elő.  

A D-ribóz többek között az RNS, míg a dezoxi- D-ribóz a DNS alkotásában vesz részt. 

A monoszacharidok redukciójával cukoralkoholok állíthatók elő (polialkoholok). Manapság a 

xilitet sokan használják cukorpótlóként (nyírfacukor), mert rosszul szívódik fel a vékonybélben, 

így kevesebb energiát ad a szervezetnek. 
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Ketopentózok 

 

A ribulóz foszforsavval észteresített formája (ribulóz-1,5-difoszfát) a fotoszintézis sötét 

szakaszában fontos vegyület. 

Aldohexózok 

 

A glükózt szőlőcukorként is ismerhetjük. A galaktóz a tejcukor részeként fontos monoszacharid. 

Ketohexóz 

 

 

A fruktózt a köznyelv gyümölcscukornak hívja. 
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A hexózok redukciójával is cukoralkoholok keletkezhetnek, melyeket az élelmiszeripar is 

felhasznál. 

 

 

Az aldóz és ketóz cukrok is könnyen oxidálódnak, adják az Ezüsttükörpróbát. A ketózok azért 

tudnak redukálószerként viselkedni, mert át tudnak alakulni aldóz cukorrá. A folyamatot 

izomerizációnak hívjuk. 

 

A monoszacharidok vizes oldatukban  ~ 99%-ban gyűrűs formában találhatóak meg. A gyűrűvé 

záródás visszafordítható folyamat, mely egyensúly (a %-ból jól látható) a gyűrűvé záródás 

irányába van eltolódva. 

A gyűrűvé záródás az oxocsoportot tartalmazó szénatom és a tőle legtávolabbi királis szénatom 

között jön létre egy oxigénhíddal (étercsoport). Az oxocsoportból a folyamat során hidroxil 

csoport lesz, melyet a monoszacharidban lévő többi hidroxil csoporttól elkülönítve, glikozidos 

hidroxil csoportnak neveznek. 

A monoszacharidok gyűrűvézáródásakor keletkező hattagú gyűrűt (öt szénatom és az oxigénhíd) 

piranóz gyűrűnek, míg az öttagú gyűrűt furanóz gyűrűnek hívják. 

Piranózgyűrűvé záródnak az aldohexózok, furanózgyűrűvé a ketohexózok és az aldopentózok. 
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A gyűrűvé záródás törvényszerűségéből az is következik, hogy az aldóz cukroknál a glikozidos 

hidroxil csoport mindig az első szénatomon, míg a ketóz cukroknál a második szénatomon jön 

létre. 

 

A gyűrűk nem sík alkatúak. A piranózgyűrű a térben szék illetve kád konformációt vehet fel. (E 

két szélső állapot mellett a közti konformációk is létezhetnek. Pl.: csavart kád)  

A glikozidos – OH csoport kialakulásával az első (aldózoknál) illetve a második (ketózoknál) 

szénatom is királissá válik.  A glikozidos – OH csoport térbeli helyzete a gyűrű síkjára merőleges 

(ekvatoriális) és vele párhuzamos (axiális) lehet. Ha ekvatoriális térállásban van, akkor β-

izomerről, míg ha axiálisban α-izomerről beszélünk. 

 

A monoszacharidok hidroxilcsoportjai az alkoholokra jellemző kémiai reakciókba lépnek. Fontos 

reakciójuk az észterképzés, az éterképzés. Közülük a glikozidos – OH csoport reakcióképesebb. 
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Diszacharidok 

A diszacharidok két monomer egységből, két monoszacharidból épülnek fel. (Hidrolízissel tehát 

két monoszacharidra bomlanak.) Édes ízűek, vízben jól oldódnak. 

Két csoportjukat különíthetjük el. A redukáló diszacharidok adják az Ezüsttükörpróbát, míg a nem 

redukáló diszacharidok, nem. 

A redukáló diszacharidok közé tartozik a maltóz, a cellobióz és a laktóz vagy tejcukor. 

A maltóz 2 α-D-glükóz egység 1→4-es kötéssel való összekapcsolódásával jön létre. Az 1→4-es 

kötés azt jelenti, hogy az egyik glükóz adja az első szénatomján, a gyűrűvé záródása során 

kialakuló glikozidos hidroxil csoportját, míg a másik molekula a négyes szénatomjához 

kapcsolódó alkoholos hidroxil csoportját a kötésbe.  

A két molekula összekapcsolódása úgy következik be, hogy a glikozidos hidroxil csoport és az 

alkoholos hidroxil csoportból víz lép ki. A két molekula egy oxigénhídon (éter csoport) keresztül 

kapcsolódik össze. 

A cellobiózban két ß-D-glükóz 1→4-es kötéssel kapcsolódik össze, míg a laktózban egy α-D-

glükóz és egy ß-D-galaktóz kapcsolódik össze 1→4-es kötéssel.   
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Ezekben a diszacharidokban az egyik monomer (monoszacharid egység) glikozidos hidroxil 

csoportja szabadon áll, nem vesz részt a kötésben, így ez a gyűrű rész nyílni tud, a glikozidos 

hidroxil csoport vissza tud alakulni oxo csopottá (formil csoporttá), ami miatt ezek a cukrok 

redukálószerként viselkednek, adják az Ezüsttükör-próbát és a Fehling-reakciót. 

 

A nem redukáló diszacharidok közé tartozik a szacharóz, amit a köznyelv répacukorként, 

nádcukorként vagy egyszerűen kristálycukorként emleget. 

Kémiailag tehát ők azonos anyagok, csak a nevek azt jelzik, hogy mi volt a nyersanyag az 

előállítás során. 

A szacharózban egy α-D-glükóz és egy ß-D-fruktóz 1→2-es kötéssel kapcsolódik össze. Mind a 

két monoszacharid a gyűrűvé záródás során kialakuló glikozidos hidroxil csoportot adja a kötésbe, 

így szabad glikozidos hidroxil csoport hiányában a gyűrű nem tud nyílni, nem tud visszaalakulni 

oxo csoporttá, így nem tudnak oxidálódni, nem adják az Ezüsttükör-próbát és a Fehling-reakciót. 

 

 

 

Poliszacharidok 

A poliszacharidok sok 10-1000 monomeregységből (monoszacharid) felépülő makromolekulák, 

melyek nem édes ízűek, vízben nem vagy kolloid oldatot képezve oldódnak. Az élő 

szervezetekben nagy mennyiségben találhatóak meg, biológiai feladataik különbözőek. 

Csoportosításuk több féle szempont szerint történhet. 

Ha kémiai szerkezetük alapján csoportosítjuk őket, akkor az vizsgáljuk, hogy a felépítésükben 

szereplő monoszacharidok hány szénatomosak.  
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Így megkülönböztetünk pentozánokat és hexozánokat. Ha csak egyféle monoszacharid építi fel 

őket, akkor homo-poliszacharidokról, ha többféle, akkor hetero-poliszacharidokról beszélünk. 

Vannak közöttük elágazó láncúak és lineáris is. Biológiai funkció alapján két nagy csoportot 

különíthetünk el. A poliszacharidok egyik csoportjának a feladata az élő szervezetekben, hogy 

tartalékot képezzenek, tartaléktápanyagként, energiaforrásként működjenek csírázáskor izom 

mozgáskor stb.  

Tartaléktápanyag poliszacharidok közé tartozik a keményítő, a glikogén, az inulin. A 

poliszacharidok másik csoportja vázanyagként funkcionál az élő szervetekben. A vázanyag 

poliszacharidok közé soroljuk például a cellulózt, a kitint és a pektint. 

 

A keményítő. 

Növényi tartaléktápanyag, de az emberi táplálkozás legfontosabb szénhidrátforrása is. Hideg 

vízben nem oldódik. Forró vízben megduzzad, majd kolloid oldatot képez. Hűtés hatására géllé 

alakul. A keményítő nem egységes anyag. A keményítő szemcsék amilózból és amilopektinből 

állnak. 

Amilóz: 100-300 α-D-glükóz molekulából 1→4-es kötéssel létrejövő elágazás nélküli 

makromolekula.  Szerkezete felfogható úgy is, mint sok - sok maltóz molekula 

összekapcsolódásával létrejövő óriásmolekula. Mivel csak glükóz egységekből épül fel, így a 

hexozánok és a homopoliszacharidok csoportjába sorolhatjuk be. A térben α-hélix szerkezetet vesz 

fel.  
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Az amilopektin nagyobb makromolekula, mint az amilóz, több α-D-glükóz egység építi fel. 

Molekulájában az 1→4-es kötések mellett, ~ 20 monomerekként 1→6-os kötések is 

megtalálhatóak.  Minden 1→6-os kötésnél a molekula elágazódik. 

 

A glikogén az állati szervezetek tartaléktápanyag szénhidrátja. („Állati keményítő”) A májban és 

az izomban szintetizálódik és raktározódik. Kémiai szerkezete és mérete nagymértékben hasonlít 

az amilopektinére, de benne még több elágazást találunk. 

 

Az inulin szintén növényi tápanyag poliszacharid, fruktózpolimer. Olyan növényekben található 

meg, melyeknek nincs vagy kisebb mennyiségben található meg a keményítő, azt helyettesíti. 

30-35 fruktóz kapcsolódik össze 2→1-es kötéssel. A fruktóz lánc végéhez néhány glükóz 

molekula is kapcsolódik. Az emberi szervezet nem képes bontani, így számunkra élelmi rost. 

A vázanyag poliszacharidok egyik legfontosabb képviselője a cellulóz. A szénhidrátok közül a 

Földön ő található meg a legnagyobb mennyiségben. 

A cellulózban 1000-14000 ß-D-glükóz molekula 1→4-es kötéssel kapcsolódik össze. Úgy is 

elképzelhető tehát a felépítése, hogy sok-sok cellobióz molekula kapcsolódik össze egy 

óriásmolekulává. Rostos, szálas szerkezetű, elágazás nélküli makromolekula alakul így ki.  
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A kitin az ízeltlábúak vázanyaga. Nagy mennyiségben megtalálható még a kalapos gombákban. A 

glükóz származékának (N-acetil-glükózamin) molekuláiból épül fel, ß-1→4-es kötéssel. Az 

emberi szervezet nem képes megemészteni.  

Pektin 

A pektin a növényvilág elterjedt poliszacharidja. A galaktóz egyik származékának molekulái (D-

galakturonsav) α-1→ 4-es kötéssel kapcsolódnak össze. Nagy mennyiségben található a 

citrusfélékben és az almában. Az élelmiszeripar is felhasználja állományjavítóként, gélképzőként 

 

. 

2.4.2. Fehérjék 

A fehérjék az élő szervezet egyik legfontosabb építőkövei. Feladatuk szerteágazó. 

Ezeknek a makromolekuláknak a monomeregységei az aminosavak. 

 Az aminosavak tartalmaznak savas jellegű karboxil csoportot és bázikus amino csoportot is. 

 

Az α-L-aminosavak közül 20 félét találunk meg a fehérjékben. Ezekben a molekulákban a 

karboxil csoporthoz legközelebb elhelyezkedő szénatomhoz (α) kapcsolódik az amino csoport is. 

A fehérjéket felépítő aminosavak az α-szénatomhoz kapcsolódó csoportokban (R) különböznek 

egymástól. Az α-szénatomok királisak. Az antipódpárok közül a fehérjékben a L-sorbeliek 

találhatóak meg. 

Az aminosavak csoportosíthatóak kémiai szerkezetük, illetve biológiai sajátságaik alapján is. 
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A kémiai csoportosításnál az R csoport sajátságait veszik figyelembe. 

 A monoamino monokarbonsavak apoláris oldallánccal csoportba azok az aminosavak 

tartoznak, amelyekben egy amino- és egy karboxil csoport található, és ahol az R csoportok alkil 

csoportok, vagyis szénhidrogénekből levezethető csoportok. Nincs bennük heteroatom (kivétel a 

metionin, ami ként tartalmaz.) Ide tartozik a glicin (GLY), az alanin (ALA), a valin (VAL), a 

leucin (LEU), az izoleucin (ILE) és a metionin (MET). 

 A monoamino monokarbonsvak poláris oldallánccal csoportba olyan aminosavak 

tartoznak, melyek R-csoportjában már hidroxil vagy tiol funkciós csoport található. Ide tartozik a 

szerin (SER), threonin (THR) és a cisztein (CYS). A cisztein a másik kéntartalmú aminosavunk. 

 A harmadik csoportba azokat az aminosavakat sorolták, akikben egy amino csoport és két 

karboxil csoport található (monoamino dikarbonsavak). Az aszparaginsav (ASP) és amidja az 

aszparagin (ASN), valamint a glutaminsav (GLU) és amidja, a glutamin (GLN) tartoznak ebbe a 

csoportba. A második karboxil csoport az R csoport része. 

 A diamino monokarbonsavak csoportjába a lizin (LYS) mellet az arginin (ARG) tartozik. 

R csoportjukban amino csoportot találunk. 

 Fehérje építő aromás aminosavaink a fenilalanin (PHE) és a tirozin (TYR). R csoportjuk 

aromás gyűrűt tartalmaz. 

 A heterociklikus aminosavaink a hisztidin (HIS); a triptofán (TRP) és a prolin (PRO). 

 

Biológiai sajátság alapján az aminosavak esszenciális és nem esszenciális csoportokba sorolhatók. 

Az esszenciális aminosavak azok, melyeket a szervezetünk nem tud előállítani, így a más 

szervezet által előállítottakat kell felhasználnunk a fehérjéink szintézisénél. 

Esszenciális aminosavak: VAL; LEU; ILE; MET; THR; LYS; PHE; TRP. 

Az aminosavak (monomerek) peptidkötéssel összekapcsolódva hozzák létre a polipeptid láncot.  
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Fehérjéknek nevezzük a 100-nál több aminosavból álló polipeptid láncot, melynek a szerkezete 

négy szinten szerveződik. 

A fehérjék elsődleges (primer) szerkezetét az aminosavak kapcsolódási sorrendje adja. A primer 

szerkezet határozza meg a többi szerkezet sajátságait is.  

A fehérjéknek két féle másodlagos (szekunder) szerkezetét ismerjük, az α-hélix és a ß-redőzőtt 

struktúrát.  

A polipeptid lánc további térbeli szerkezetet, konformációt vesz fel, melyet harmadlagos 

szerkezetnek neveztek el.  Így alakulnak ki a globuláris és fibrilláris fehérjéink. A fibrilláris 

fehérjékre jellemző, hogy tisztán α-hélix vagy ß-redőzőtt struktúrával jellemezhetők.  

A fehérjék negyedleges (kvaterner) szerkezete a több fehérje kölcsönhatásával kialakuló komplex 

struktúra. (Pl.: enzimkomplexek) A negyedleges szerkezet kialakulásával képesek a fehérjék a 

biológiai funkcióikat ellátni. 

A fehérjéket alakjuk szerint két csoportba sorolhatjuk. 

A fibrilláris (szálas, rostos) szerkezetű fehérjéink, a váz-, támasztó-, kötőszöveti fehérjéink, 

melyeket az izmokban, a gyapjúban vagy a hajban találhatunk meg.  

Globuláris (gömbszerű) szerkezetűek például az enzimfehérjéink, a vér fehérjéink (albuminok, 

globulinok).  

Ha az összetételüket vizsgáljuk a fehérjéknek, megkülönböztetünk egyszerű (proteinek) és 

összetetteket (proteidek). Az egyszerű fehérjék hidrolizátumában csak aminosavak találhatóak, 

míg az összetett fehérjéknél az aminosavakon kívül más összetevőket is.  A nemfehérje rész lehet 

foszforsav, fémion, színanyag, hem, lipid, szénhidrát stb.  

Biológiai feladataik sokrétűek.  

 Az enzimek a biokémiai folyamatokat katalizálják. Példaként említhetjük az 

emésztőenzimeinket. (Az amiláz a keményítőt bontja, a pepszin, tripszin a fehérjéket, a 

lipáz a zsírokat.) 

 A hormonok a biokémiai folyamatokat katalizálják. Aminosav, peptid, fehérje típusú 

hormonok közé tartoznak például az agyalapi mirigy elülső lebenyének hormonjai vagy a 

hasnyálmirigy hormonjai (inzulin, glükagon). 
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 Vannak receptorfehérjék is, melyek feladata az ingerek megkötése és továbbítása 

(rodopszin). 

 Védőfehérjéink a sérülések és fertőzések elleni védelemben vesznek részt. Az érfalak 

sérülésénél fontos fehérjénk például a trombin, míg a fertőzések elleni védelemnél az 

immunglobulinok. 

 Az anyagszállításnál fontosak a transzportfehérjék. Közéjük tartozik a vérben az oxigént 

szállító hemoglobin, vagy a vas szállításáért felelős transzferin. 

 Váz– és kötőszövet felépítésében fontosak az úgynevezett szerkezeti fehérjék, mint a 

kollagén, az elasztin és a keratin. 

 Az embrionális fejlődés alapvető fehérjeforrásai a tartalék tápanyag fehérjék. A kukorica 

zeinje, a búza gliadinja, a mag csírázása során fontos. A tojásban megtalálható 

ovalbuminnak és a tejben lévő kazeinnek is ez a feladata.  

2.4.3. Lipidek 

A lipidek az élő szervezetekben fontos feladatokat betöltő szerves vegyületek. Feladatuk van 

az energiaraktározásban, hisz a magasabbrendű állatok, az olajosmagvú növények tartalék 

energiájukat zsírokban, olajokban raktározzák el. A lipidek fehérjékkel együtt a membránok 

alkotórészei, így a sejtek szinte valamennyi élettevékenységét közvetve illetve közvetlenül 

befolyásolják. 

A lipidek közé kémiailag különböző szerkezetű és tulajdonságú szerves anyagok tartoznak, 

közös tulajdonságuk, ami miatt mégis egy csoportba sorolják őket, az oldhatóságuk. Azokat a 

szerves anyagokat, melyek vízben nem, de apoláris oldószerekben oldódnak, a lipidek közé 

tartoznak. 

Két nagy csoportba osztják őket, attól függően, hogy nátrium-hidroxiddal főzve hidrolizálnak-e 

vagy sem. Az előzőeket elszappanosítható, míg az utóbbiakat az el nem szappanosítható 

lipidekcsoportjának nevezik. 

Az elszappanosítható lipidek tehát tömény NaOH-oldattal (lúggal) főzve hidrolizálnak, a reakció 

végtermékei már vízben oldhatóak. 
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Az egyszerű lipideknek, mint a viaszoknak és a neutrális zsíroknak és növényi olajoknak a 

hidrolízisük végtermékei alkohol és karbonsav(ak). 

A neutrális zsírok és olajok a glicerin és zsírsavak észterei. 

 

A zsírokban a telített zsírsav : telítetlen zsírsav arány nagyobb, mint az olajokban. Minél nagyobb 

a telített zsírsavak aránya, annál magasabb a zsír olvadáspontja. 

Ha a glicerin mindhárom hidroxil csoportját azonos zsírsav észteresíti, akkor egyszerű, míg ha két 

vagy három fajta zsírsavval lép reakcióba, akkor kevert trigliceridekről beszélünk. 

A melegebb éghajlaton élő állatok neutrális zsírjának magasabb az olvadáspontja. A szénhidrátdús 

étkezés a magasabb hőfokon olvadó, telített zsírsavakat tartalmazó zsírok szintézisének kedvez.  

Szervezetünk az energiáinak nagy részét zsírdepókban (neutrális zsírok formájában) tárolja. 

A zsírok gazdaságosabb energiaforrások, mint a szénhidrátok, mert oxidációjukkal több energia 

szabadul fel. Helyigényük kisebb, mert ők a szénhidrátokkal ellentétben hidrofóbak, nem veszi 

körül őket hidrátburok. 

Az összetett lipidek hidrolízisekor az alkohol és a karbonsavak mellett más terméket is kapunk. 

Az összetett lipidek közé tartoznak a foszfogliceridek is, ahol a hidrolízis végtermékei között a 

foszforsavat is megtaláljuk. A foszfogliceridek fontos membránalkotók. 

A foszfatidokban a glicerin az alkoholos rész, melynek két hidroxil csoportját zsírsav észteresít, 

míg a harmadik hidroxil csoportját foszforsav. A foszforsavas részhez vízkilépéssel hidroxil-

csoportot tartalmazó vegyületek kapcsolódhatnak (kolamin, kolin, szerin).  
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A foszfatidok amfipatikusak. A foszforsavas rész a hozzákapcsolódott alkoholokkal a poláris, a 

vizet kedvelő, hidrofil rész, míg a két hosszú szénláncú zsírsavas rész az apoláris, hidrofób. 

Az amfipatikus tulajdonság miatt micellák képzésére képesek, a membránok alkotórészei. 

Az élővilágban igen elterjedt a kefalin (foszfatidil-etanol-amin), (amikor a foszfatidsavhoz 

kolamin kapcsolódik) és a lecitin (foszfatidil-kolin) (amikor a foszfatidsavhoz kolin kapcsolódik). 

Ez a két foszfoglicerid az állati sejtek membránjának fő komponensei. 

 

 Az el nem szappanosítható lipidek tömény NaOH-oldattal (lúggal) főzve nem hidrolizálnak, vagy 

ha igen, a reakció végtermékei vízben nem oldhatóak.  Ide tartoznak a szteroidok, a karotinoidok 

és a zsírban oldódó vitaminok. 

 A szteroidokhoz sok-sok vegyület tartozik Közös sajátságuk, hogy, hogy szteránvázas 

vegyületek. 

A szteránváz három hattagú és egy öttagú gyűrű kondenzációja. A gyűrűk térbeli konformációt 

vesznek fel (szék, kád konformáció). 
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A gyűrű szénatomjaihoz többféle szubsztituens kapcsolódhat, melynek térbeli helyzete is 

különbözhet. Így szerkezetében és funkciójában is rendkívül változatos molekulák tartoznak ide. 

Ilyen sztreánvázas vegyületek a szterinek, mint például a koleszterin és az ergoszterin. A 

koleszterin membránalkotó, sok fontos biomolekula kiindulási anyaga az élő szervezetekben. 

Az epesavak is ebbe a csoportba tartoznak, szteránvázas vegyületek. A máj termelte epe egyik 

alkotórészei. Fontos feladatot látnak el a zsírok emésztésekor. Emulgeálják a zsírokat, és 

aktiválják a zsírok bontását végző lipáz enzimet.  

Szteroid típusú hormonokat a nemi szerveink és a mellékvesekéreg termelnek Szabályzó 

szerepük sokrétű. 

A szteroidokhoz tartoznak még a szteroid glikozidok (pl.: digitoxin, sztrofantin, amik a 

vérnyomás szabályzásban töltenek be szerepet), és a szteroid alkaloidok (pl.: a tomatin, ami a 

zöld paradicsom és a szolanin, ami a burgonya termésének méreganyagai) 

• Karotinoidok (Tetraterpének és származékaik) A karotinoidok az ötszénatomos izoprén 

egységek összekapcsolódásával jönnek létre. Nagy fontossággal bírnak a 8 izoprén egységből 

felépülő tetraterpének, (pl.: karotin) és azok származékai (C és H mellett heteroatomot is 

tartalmaznak, pl.: xantofill).  Bennük a kettős kötések konjugáltan helyezkednek el. Ennek 

köszönhetően színes vegyületek, a növények színanyagának egy részét adják. 

• Zsírban oldódó vitaminok (A, D, E, K) A szervezet számára bár kis mennyiségben, de 

nélkülözhetetlenek. Nem tudjuk előállítani, így ételeinkkel kell elfogyasztanunk őket vagy az 

elővitaminjaikat. Az elővitaminokból (provitaminok) a szervezetünk már képes a vitamint 

előállítani. (pl.: a karotin az A-vitamin provitaminja) 

 

2.4.4. A nukleinsavak 

A nukleinsavak (DNS, RNS) makromolekulák. Monomer egységeik a nukleotidok. A 

ribonukleinsavak (RNS) alapvetően egyszálúak, míg a dezoxiribonukleinsavak kétszálúak. 

A nukleotidok három vegyület összekapcsolódásával jönnek létre. Hidrolízisük végén 

foszforsavra, pentóz cukorra és N-tartalmú aromás heterociklikus vegyületre (N-bázis) bomlanak. 
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A nitrogén bázisok nitrogéntartalmú heterociklikus aromás vegyületek. Ők tehát olyan gyűrűs 

vegyületek, melyekben a gyűrűt alkotó atomok nem csak szénatomok, heteroatom is van közöttük. 

Bennük a heteroatom a nitrogén. Gyűrűjük az aromatizáció feltételeinek is eleget tesz. Síkalkatúak 

és delokalizált elektronokat tartalmaznak. 

A nitrogén bázisok pirimidin- vagy purinvázasak. Pirimidin vázas az uracil. a timin és a citozin, 

míg purinvázas az adenin és a timin. 

 

 

A pentóz cukrok közül a DNS nukleotidjaiban a dezoxi- D-ribózt, míg az RNS nukleotidjaiban a 

D-ribózt találjuk meg.  

A nitrogén bázisok közül a DNS nukleotidjaiba vagy az adenin, vagy a guanin, vagy a timin, vagy 

a citozin épül be. Az RNS nukleotidjait vagy az adenin, vagy a guanin, vagy az uracil, vagy a 

citozin építi fel. 

Mindkét nukleinsav nukleotidja ortofoszforsavat is tartalmaz (H3PO4) 

A nukleotid egységekben a cukor szénatomjait vessző ( ’ ) jelzéssel látják el, elkülönítve ezzel a 

nitrogénbázisok szenétől őket. 

A nukleotidokban a cukrok első szénatomjához kapcsolódik N-glikozidos (a glikozidos hidroxil 

csoport vesz benne részt) kötéssel a N-bázis, míg a furanózgyűrűből kilógó ötödik szénatomhoz 
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észter kötéssel a foszforsav kapcsolódik. A nukleotid egységek összekapcsolódása láncokká úgy 

történik, hogy egy nukleotid egység foszforsavja kötést létesít vízkilépés közben (észter kötés) egy 

másik nukleotid cukrának harmadik szénatomjával. Így hosszú láncok jöhetnek létre, melynek 

végén a cukor harmadik szénatomján a hidroxil csoport szabadon áll (3’-OH), míg a lánc elején 

olyan, a cukor ötödik szénatomjához kapcsolódó (5’-OH) foszforsav részt találunk, mely még 

képes lenne további kötéseket létrehozni.  

 

 

A dezoxiribonukleinsavak (DNS) 

A nukleinsavak, így a DNS elsődleges szerkezetét is, az összekapcsolódott nukleotidok sorrendje 

határozza meg. A különböző N-bázisokat tartalmazó nukleotidok tetszőleges sorrendben 
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kapcsolódhatnak össze, így a nukleinsavak is nagy változatosságban vesznek részt az élő anyag 

felépítésében. 

A DNS molekula kétszálú. A két szál egymással szemben helyezkedik el. A szálakat a szemben 

elhelyezkedő nukleotidok N–tartalmú vegyületei (nitrogénbázisok) között létrejövő 

kölcsönhatások (hidrogén-kötések) tartják össze. 

A DNS-ben a purin- és a pirimidin bázisok mólaránya megegyezik, vagyis az adenin és a guanin 

mólnyi mennyisége egyenlő a timin és a citozin móljainak összegével (A + G = T + C). 

 Ez csak úgy lehetséges, ha egy purin bázist tartalmazó nukleotiddal szemben egy pirimidin bázist 

tartalmazó nukleotid egység helyezkedik el. Az egyenletes térkitöltés csak így alakulhat ki. A két 

lánc távolsága egymástól az egész makromolekulára kiterjedően azonos.  A molekula átmérője 2 

nm. 

A DNS-ben az adenint és a timint, valamint a guanint és a citozint tartalmazó nukleotidok száma 

megegyezik.  A = T; G = C 

Ez a törvényszerűség a DNS másodlagos szerkezetével magyarázható. (A DNS elsődleges 

szerkezete az egyik szálat felépítő nukleotidok sorrendje.)                         

A DNS-ben az egyik szál nukleotid sorrendje meghatározza a másik szálét. Adenint tartalmazó 

nukleotiddal szemben timint, míg guanint tartalmazóval szemben citozint tartalmazót találunk. 

Az adenin és a timin között 2, míg a guanin és a citozin között 3 hidrogénkötés alakul ki.  
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A nukleotid N-bázisainak párosodási törvényéből következik, hogy a két szál egymásnak 

kiegészítője, komplementere. A két szál irányultsága egymással ellentétes, az egyik szál 5’ vége a 

másik szál 3’ végével van kapcsolatban. 

A DNS kettős szála spirálisan feltekeredik. A makromolekula cukorfoszfát részei a hélix külső 

felületén találhatóak. A N-bázisok a hélix belsejében, a cukorfoszfát csoportok által védve 

helyezkednek el. A molekula egy menetében tíz bázispár található.  

 

A DNS biológiai feladata többrétű. Az élő szervezet önreprodukciójáért felelős. Képes magát 

számtalan másolatban elkészíteni, így a sejtosztódáskor (mitózis, meiózis) az utódsejtekbe 

továbbítva a másolatokat, a benne őrzött genetikai információk átöröklődnek. E tulajdonsága 

révén képes az élőlény egyedi és faji jellegzetességeit átörökíteni az utód generációknak.  

Irányítja a fehérjeszintézist. A bennük, a nukleotidok sorrendje által őrzött információk, az 

egyedekben az általuk szintetizált fehérjékben válnak tulajdonsággá. A DNS meghatározza az 

élőlényekben a fehérjéket felépítő aminosavak számát és kapcsolódási sorrendjét. 

 

Az RNS-ek (Ribonukleinsavak) 

Az RNS-ek hosszú egyszálú polinukleotidok. Helikálisan felcsavarodottak, de kettős hélixet csak 

ott alkotnak, ahol visszafelé hajlanak. Közvetlenül részt vesznek a fehérjeszintézisben. 

Biológiai feladataik, a fehérjeszintézisben betöltött szerepük alapján megkülönböztetünk: 

• messenger (hírvivő) ribonukleinsavakat (m-RNS), 

• transzfer (szállító) ribonukleinsavakat (t-RNS), 

• riboszomális ribonukleinsavakat (r-RNS). 

Az RNS molekulák különböző méretűek, eltérő nukleotid összetételűek és térbeli szerkezetűek 

lehetnek. Mennyiségük a sejtekben többszöröse (5-10x) a DNS mennyiségének. 
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A messenger RNS-ek (m-RNS) feladata a DNS-ben tárolt információk pontos továbbítása a 

citoplazmába a fehérjeszintézis színhelyére. A sejtekben több száz - ezer különböző fehérje 

szintetizálódik, így ugyanannyiféle m-RNS szükséges hozzá. 

 Az m-RNS-ek (a többi RNS-el együtt) a sejtmagban a transzkripció folyamatában keletkeznek. 

(Transzkripció: DNS adott szakaszairól komplementer RNS-másolat épül fel.)  

A transzfer RNS-ek (t-RNS-ek) a ribonukleinsavak közül a legkisebb molekulatömegűek. 70-100 

nukleotidegység építi fel őket. Oldhatóak. Nagymértékben rendezett szerkezetük van.  

A t-RNS-ek jellegzetes térbeli szerkezete (lóherelevél) úgy alakul ki, hogy a lánc középen 

visszahajlik, és a molekula két részlete kettős hélixet hoz létre. A kettős szálú szakaszokat 

hidrogénkötések stabilizálják. Minden huroknak illetve láncvégnek fontos szerepe van. 

A t-RNS-ek (szállító) feladata az aktivált aminosavak szállítása a fehérjeszintézis apparátusához.  

A fehérjét alkotó 20 féle aminosav szállításához legalább 20 féle t-RNS-re van szükség. (Néhány 

aminosavhoz többféle t-RNS is tartozik.) 

A riboszómális RNS-ek (r-RNS-ek) a sejtek RNS készletének 50-65%-át adják. Az r-RNS-ek 

több fajtáját (5) különböztetik meg. Az r-RNS típusokat szedimentációs állandójuk alapján 

különítik el. Ezek a ribonukleinsavak fehérjékkel együtt alkotják a riboszóma alegységeit 

(ribonukleoproteinek). A fehérjeszintézis a riboszómák felületén játszódik le. 

 

A nukleotidokban több foszfátcsoport is kapcsolódhat egymáshoz, savanhidrid kötéssel. A kötések 

létrejöttéhez nagy energiára van szükség, mely az anyagcsere lebontó folyamataiban termelődik.  

Ezen kötések szakadásával felszabaduló energia szolgáltatja a felépítő - és egyéb energia 

fogyasztó folyamatok igényét. 

Ilyen nukleotidok: ATP (Adenozin-trifoszfát), UTP (Uracilt tartalmaz.), GTP (Guanin tartalmú.), 

CTP (A nitrogén bázisa a citozin.). 

 

2.4.5. A témakörhöz kapcsolódó feladatok és önellenőrző kérdések 

2.4.5.1. A szénhidrátok témaköréhez kapcsolódó feladatok és önellenőrző kérdések 

1. Milyen elemek építik fel a szénhidrátokat? 
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2. Milyen funkciós csoportokat találunk a szénhidrátokban? 

3. Hogyan csoportosíthatjuk a szénhidrátokat? 

4. Hogyan hívhatjuk még a monoszacharidokat? 

5. Hogyan csoportosíthatóak a monoszacharidok? 

6. Sorold fel a triózokat? 

7. Mi a különbség a ribóz és a ribulóz között? 

8. Hol van jelentősége a dezoxi- D-ribóznak? 

9. Mik azok a cukoralkoholok? Mondjon példákat! 

10. Mivel magyarázható, hogy valamennyi monoszacharid adja az Ezüsttükör-próbát és a Fehling-

reakciót? 

11. Mit jelent a glikozidos hidroxil csoport kifejezés? 

12. Mit jelent az α-D-glükóz kifejezés? 

13. Milyen monoszacharid keletkezhet a glükóz izomerizációjával? 

14. Hány monomeregység építi fel a diszacharidokat? 

15. Hogyan lehet csoportosítani a diszacharidokat? 

16. Milyen momomer egységekből áll a maltóz? 

17.Milyen poliszacharid felépítő egységének tekinthető a maltóz, 

17. Miben különbözik a cellobióz a maltóztól? 

18. Soroljon fel redukáló – és nem redukáló diszacharidokat! 

19. Írjon elágazó láncú hexozán poliszacharidot! 

20. Íronj fruktóz egységekből felépülő poliszacharidot! 

21. Soroljon fel vázanyag poliszacharidokat! 

22. Van-e különbség a maltóz és a szacharóz oxidálhatóságában? Magyarázza meg miért! 

23. Mi a különbség, ha szacharóz vizes oldatával, vagy ha savas főzés majd sav közömbösítése 

után végezzük el az Ezüsttükör-próbát? 

24. Hogyan lehet keményítőből glükózt előállítani? 

25. Adja-e a sör az Ezüsttükör-próbát? Indokolja válaszát! 
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2.4.5.2. A fehérjék témaköréhez kapcsolódó feladatok és önellenőrző kérdések 

1. Melyik az a két funkciós csoport, amely minden aminosavban megtalálható? 

2. Mit jelent az a kifejezés, hogy α-L-aminosavak? 

3. Hogyan csoportosíthatóak az aminosavak? 

4. Soroljon fel olyan aminosavakat, melyekben hidroxil csoport is található! 

5. Soroljon fel aromás aminosavakat. 

6. Melyik aminosav csoportba sorolható be a glutaminsav, a lizin, az izoleucin? 

7. Mit jelent az esszenciális aminosav kifejezés? 

8. Sorolja fel az esszenciális aminosavak nevét! 

9. Írja fel az aminosavak általános képletét! 

10. Írjon fel két aminosavat és kösse össze őket peptid kötéssel! 

11.Két aminosavból hány féle dipeptid keletkezhet? 

12. Mi a különbség a polipeptid lánc és a fehérje kifejezés között? 

13. Sorolja fel a fehérjék struktúráját! 

15. Alakjuk szerint hogyan csoportosíthatóak a fehérjék? 

16. Miben különböznek a proteinek a proteidektől? 

17. Soroljon fel enzimfehérjéket? 

18. Mondjon olyan belsőelválasztású mirigyet, ami aminosav, peptid, fehérjetípusú hormont 

termel! 

19. Milyen fehérje csoportba sorolható a hemoglobin? 

20. Sorolja fel a kéntartalmú aminosavainkat! 

 

2.4.5.4. A lipidek témaköréhez kapcsolódó feladatok és önellenőrző kérdések 

1. Milyen tulajdonságuk alapján csoportosítják a lipidek közé a vegyületeket? 

2. Milyen két nagy csoportját különítjük el a lipideknek? 

3. Mi a végterméke az összetett lipidek lúggal való főzésének? 

4. Melyik lipid csoporba tartozik a lecitin? 

5.  Mi a biológiai szerepe a kefalinnak? 
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6. Mi a különbség a neutrális zsírok és növényi olajok között? 

7. Rajzoljon fel egy szteránvázat! 

8. Mi a feladata az epesavaknak? 

9. Mik azok a szteroid glikozidok? 

10. Hol található meg a tomatin? 

11. Mi a provitamin fogalma? 

12. Mondjon szteroid típusú hormonokat! 

13. Melyik lipid csoportba tartoznak a vitaminok? 

14. Mit jelent a kevert trigliceridek fogalma? 

15. Mi a foszfatidsav? 

 

2.4.5.4. A nukleinsavak témaköréhez kapcsolódó feladatok és önellenőrző kérdések 

1. Miért makromolekulák a nukleinsavak? 

2. Miből áll egy nukleotid? 

3.Milyen cukor építi fel az RNS-ek nukleotidjait? 

4. Mit jelent a heterociklikus aromás molekula kifejezés? 

5. Sorolja fel a pirimidin vázas nitrogén bázisokat! 

6. Mit jelent egy nukleotidban az 5’ jelzés? 

7. A nitrogén bázisok a cukor melyik szénatomjához kapcsolódnak? 

8. Hol találunk észter kötést egy nukleotidban? 

9. Mit jelent a nukleinsavakban a 3’-5’ irány? 

10. Ha egy DNS-ben 6.1023db adenint tartalmazó nukleotid van, mennyi a timint tartalmazó 

nukleotidok száma? 

11. Mit tud a DNS másodlagos szerkezetéről? 

12. Milyen RNS-eket ismer? 

13. Mi a biológiai feladata a t-RNS-nek? 

14. Mit szállít az m-RNS? 

15. Hány hidrogén kötés alakul ki a guanin és a citozin között a DNS molekulában? 
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2.4.5.5. A biomolekulákhoz kapcsolódó összefoglaló feladat 

Csoportosítsa a vegyületeket! A táblázat megfelelő oszlopába a vegyület sorszámát írja! 

1: cellulóz; 2: likopin, 3: glükóz; 4: lipáz, 5: hemoglobin, 6: disznózsír, 7: napraforgó olaj,  

8: kazein, 9: laktóz; 10: kollagén, 11: keményítő, 12: margarin, 13: szacharóz,  

14: glutaminsav, 15: maltóz, 16: koleszterin, 17: inzulin, 18: kitin, 19: metionin,  

20: epesav, 21: glikogén, 22: rodopszin, 23: trombin, 24: karotin, 25: pepszin,  

26: D-vitamin, 27: lizin, 28: transzferrin, 29: ovalbumin, 30: szolanin, 31: pektin; 31: ribóz; 

32: keratin; 33: xantofill; 34: amilopektin; 35: galaktóz.  

Szénhidrát Lipid Aminosav-Fehérje 

mono di poli elszapp. el nem szapp. aminosav fehérje 

 

 

 

 

      

 

3. FEJEZETEK  A SZERVETLEN KÉMIA TÁRGYKÖRÉBŐL 

 

3.1. NEMFÉMES ELEMEK VEGYÜLETEI 

A nemfémek közé csak 22 elem tartozik. A hidrogén és a héliumon kívül valamennyi a p-mező 

eleme. Gyakoriságuk sokkal nagyobb, mint a fémeké. Elemi állapotban két illetve többatomos 

molekulákat, vagy atomrácsot képeznek, így fordulnak elő. A nemfémeknek és egymással alkotott 

vegyületeiknek közös vonása a kovalens jellegű kötés. 
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3.1.1. A víz 

A víz (H2O) a hidrogén és oxigén atomoknak, kovalens kötéssel létrejövő vegyületmolekulája. 

Tudjuk, hogy a hidrogénnek és az oxigénnek is három izotópja van: 1H; 2H; 3H és 16O; 17O; 18O. A 

hidrogén esetében külön nevet is kaptak. 1H: prócium (H), 2H: deutérium (D), 3H: trícium. A 18 

féle vízmolekulából a természetben főleg a következők találhatók meg: H2
16O, H2

18O, H2
17O, 

HD16O. 

A földi élet kialakulásának és létezésének alapfeltétele a víz. Az élő szervezetekben legnagyobb 

mennyiségben megtalálható vegyületnek, a víznek, sokoldalú feladata van az élőlényekben, ami a 

víz különleges tulajdonságaiból adódik. Az emberi szervezet 60-70%-át ez a vegyület alkotja. (A 

kor előrehaladásával a mennyisége csökken.)  

A víz V-alakú, erősen poláris molekula, molekulái között erős hidrogén-kötés lép fel, ezért bár 

molekulatömege kicsi, mégis normál körülmények között, folyadék halmazállapotú. Minden 

vízmolekula négy másikkal képez hidrogén kötést, tetraéderesen.  A Földön mindhárom 

halmazállapotában megtalálható.  A jég sűrűsége kisebb, mint a vízé, mert fagyása térfogat-

növekedéssel jár. A legnagyobb sűrűsége a +4oC-os víznek van, ami a vízi élővilág számára az 

áttelelést biztosítja. A kémiai és biokémiai reakciókban savként és bázisként is viselkedhet 

(amfoter). A víz nagy fajhője miatt a tengerek a környező szárazföld éghajlat-ingadozásait 

csökkentik. A víz nagymennyiségű hőt képes felvenni és tárolni.  

A víznek a biológiai rendszerekben is fontos szerepe van. Makromolekulák hidrátburkát 

alkotja. A biomolekulák és a víz között is kialakulhat hidrogén-kötés, illetve ezek a 

makromolekulák töltéssel is rendelkezhetnek, így a vízmolekulák körülveszik őket, réteget 

(hidrátburok) alkotnak. A víz kiváló oldószer. A víz sok anyagot, így sok sót kitűnően old. A nem 

disszociáló anyagok közül, a poláris anyagoknak is jó oldószere. Sok amfipatikus (poláris és 

apoláris részeket is tartalmaz) molekula található az élő szervezetekben, amik micellákat képeznek 

a vízben. Szállítóközegként is funkcionál. Azon tulajdonsága miatt, hogy jó oldószer, a sejtek, 

szövetek, szervek közötti anyagszállításban vesz részt. Nem csak reakcióközeg, de reakciópartner 

is. Sok biokémiai folyamat kiindulási – és végterméke.  
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A makromolekulák felépítésekor a monomerek víz kilépése közben kapcsolódnak össze 

óriásmolekulává. Bomlásukkor hidrolízis történik. (Hidrolízis: víz beépüléssel való bomlás.) 

A szervezet hőegyensúlyának fenntartásában segít. A víz nagy fajhője miatt ellensúlyozni képes 

a környezet hőmérsékletváltozásait, segítve ezzel az élőlény azon törekvését, hogy a sejtjei minél 

állandóbb hőmérsékleten tudjanak működni. Nagy a víz párolgáshője is, izzadás, verejtékezés 

során a szervezet sok hőt tud leadni, így védekezik a felmelegedéstől.   

Az ember vízszükséglete 2,5-3 liter, amit befolyásol a külső hőmérséklet és páratartalom, az 

ember aktivitása. A szükséges mennyiséget ivóvízből, az élelmiszerekből, az ételekből és italokból 

tudjuk fedezni.  

A jó ivóvíz színtelen, szagtalan, átlátszó folyadék. Nem tartalmazhat nagy mennyiségű vas- és 

mangán vegyületeket, egészségre káros kémiai anyagokat, mikrobiológiai szennyezéseket, szerves 

anyagokat. 

A víz  Földünk felületének ~ kétharmadát borítja, hatalmas mennyiségben fordul elő, de  az  

összes vízmennyiség 2,7%-a alkalmas csak emberi fogyasztásra. Ezek a sarkvidéki gleccserekben, 

a jéghegyekben, a talajvizekben, az édesvízi tavakban és folyókban találhatóak meg. Az édesvíz 

nagy részét az ember nem tudja könnyen elérni, így a tiszta, az ember számára fogyasztható víz 

egyre nagyobb kinccsé válik. A természetes „édesvizek”, mivel a víz jó oldószer, sókat, gázokat 

old be. A sók, benne ionokra disszociálnak, így a természetes vizek, kationok közül nagy 

mennyiségben tartalmaznak Ca2+, Mg2+, Na+ és K+ ionokat, anionokból főleg HCO3
-, OH-, SO4

2-, 

Cl-, H2PO4
- ionokat, sok más mellett. 

Gázok közül oxigénből kis mennyiséget tud beoldani, de az nagy jelentőségű a vízben élő 

élőlények számára. A gázok, így az O2 oldódását is befolyásolja a víz hőmérséklete, hidegebb 

vízbe több gáz oldódik. A víz széndioxidból nagyobb mennyiséget tud oldani, mert ennek a 

gáznak nem csak fizikai, de kémiai oldódása is van, vagyis a vízzel kémiai reakcióba is lép, mely 

reakció végterméke a szénsav. CO2+H2O ↔ H2CO3   

A szénsavról már tudjuk, hogy gyenge, kétértékű sav, így egyensúlyra vezető folyamatban, két 

lépésben disszociál, enyhén savassá teszi a vizet.  

H2CO3 + H2O ↔ HCO3
- + H3O+ és HCO3

- + H2O ↔ CO3
2- + H3O+ 
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A természetes vizek közül kémiailag a legtisztább az esővíz és a hó, mert csak a levegőben levő 

gázokból old be valamennyit. (Sajnos a levegőszennyezés miatt, ma már ezek sem mondhatók 

tisztának, mert a levegő megnövekedett kéndioxid, nitrogén-monoxid és nitrogén-dioxid tartalma 

miatt, amelyek szintén beoldódnak, alakulnak ki a savas esők.)  

A CaCO3 (mészkő), a CaCO3. MgCO3 (dolomit) nagymennyiségben fordul elő a Földön. 

Hegységeket, hegyláncokat alkotnak. Tanultuk, hogy ezek a vegyületek vízben nem oldódnak, de 

szén-dioxidot is tartalmazóban, már igen.  

CaCO3 + CO2+H2O ↔ Ca(HCO3)2 

Ezzel a folyamattal magyarázható, hogy a mészkőhegységeknek óriási barlangrendszere van. A 

Ca(HCO3)2 már vízoldható, így a vízzel továbbfolyik. A barlang adott részein a csepegő vízből 

eltávozhat a CO2 egy része, a Ca(HCO3)2 és Mg(HCO3)2 elbomlik, és ismét kiválnak a karbonátok. 

(Az egyensúlyi folyamat az alsó nyíl irányába tolódik el.)  Az így kivált karbonátokat a köznyelv 

cseppköveknek nevezte el. 

A talajvízbe beoldódott Ca2+ - és Mg2+- ionok a víz keménységét okozzák. A víz keménységét 

német keménységi fokban (NKo ) adják meg. 1 NKo-ú az a víz, melynek 1 dm3-ben 10 mg CaO-

dal egyenértékű mennyiségű Ca2+ - és Mg2+- ion van oldva. A vizet keménység szerint osztályokba 

sorolják, így megkülönböztetünk nagyon lágy (0-4 NKo), lágy (4-8 NKo), közepesen kemény (8-

18 NKo), kemény (18-30 NKo) és nagyon kemény vizet (30 feletti NKo). A jó ivóvíz az 5-25 NK°-

ú, szűkebb tartományban a 8-15 NK °-ú víz. A kemény víz a mindennapokban is sok problémát 

okoz (íz-aromaanyag módosulás, háztartási gépek vízkövesedése, bab nem fő meg). 

A víz keménységét két csoportba oszthatjuk, így megkülönböztetünk változó- és állandó 

vízkeménységet. 

A változó vízkeménységet a benne oldott kalcium- és magnézium-hidrogénkarbonátok okozzák. 

Ez a vízkeménység forralással eltávolítható.  

Ca(HCO3)2 ↔ CaCO3 + CO2+H2O  

A CaCO3 csapadék, így szilárd anyagként kiül az edény falára. Itt a kalcium-karbonátot vízkőnek 

hívja a köznyelv. A forralás után a víz már lágyabbá válik, mert kevesebb oldott Ca2+ - és Mg2+- 

ion van már benne. 
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Az állandó vízkeménységet a többi oldott kalcium- és magnézium-só okozza. Az állandó 

vízkeménység eltávolítására vagy csökkentésére több eljárást is kidolgoztak. (Ezekkel a 

módszerekkel a változó vízkeménység is csökkenthető vagy megszüntethető.) 

A desztillálás során a vizet gőzzé alakítják, majd a vízgőzt lehűtik, így folyadék halmazállapotúvá 

válik. A desztillált víz az ásványi sók ionjaitól mentes víz. 

Ma már inkább az ioncserélő műgyantákat alkalmazzák a tiszta víz előállítására. Itt a kationokat 

és az anionokat a vízből nem egyszerre, hanem egymás után, megfelelő kation-, és anioncserélő 

műgyantával vonják ki. A kationcserélő műgyanta szemcséinek felületi töltése negatív, amit a H+-

ionok, míg az anioncserélőnek a felületi töltése pozitív, amit a OH- -ionok semlegesítenek. A vizet, 

amit ion mentesíteni kívánnak, először a kationcserélőre, majd ezt követően az anioncserélőre 

juttatják. Ekkor a vízben levő kationok a H+-ionokra, míg az anionok OH- -ionokra cserélődnek ki. 

A kémiai eljárások alapja, hogy a vízhez olyan vegyületeket adagolnak, melyek a víz keménységét 

okozó ionokkal csapadékot képeznek.  

A szódás eljáráskor a vízbe szódát (Na2CO3) juttatnak. 

CaCl2 + Na2CO3→ CaCO3 + 2NaCl 

A trisós eljárásnál a vízbe beadagolt anyag a trisó (Na3PO4). 

3CaCl2 + 2 Na3PO4 → Ca3(PO4)2 + 6NaCl 

 

A mindennapokban is gyakran feltett kérdés, hogy mikor beszélhetünk ásványvizekről illetve 

gyógyvizekről. Azok a vizek tartoznak ide, melyek a Föld mélyéről feltörő forrásvizek és 

összetételükben, ill. hőmérsékletükben eltérnek a szokásostól. Azok a vizek nevezhetők 

ásványvizeknek, melyek 1 dm3-ében 1 g vagy annál több oldott anyag van. 

3.1.2. A szilícium vegyületei 

A földkéreg jelentős mennyiségét szilícium alkotja. Gyakran a szervetlen világot 

szilíciumalapúnak is nevezik. Vegyületei közül gyakorlati szempontból kiemelkedő jelentőségű a 

szilícium-dioxidnak, a szilikátoknak is. 
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A SiO2 atomrácsos kristály. A kristályrácsban minden szilíciumatomot négy oxigénatom vesz 

körül tetraéderesen.  SiO2 –tetraéderek közös oxigénatomokon keresztül kapcsolódnak egymáshoz. 

Ebből következik, hogy többféle geometriai alakzat jöhet létre, így többféle kristályszerkezetű 

módosulata van. Közönséges körülmények között a legstabilabb módosulata a kvarc.  

A SiO2 1700 oC-on megolvad, s ha lehűtjük, akkor üvegesre dermed, ezt hívjuk kvarcüvegnek 

Az üveg egész halmazára kiterjedően nem alakul ki szabályos kristályrács, amorf szerkezetű A 

kvarcüvegnek kiváló tulajdonságai vannak. Kicsi a hőtágulása, így, ha melegen hideg vízbe 

helyezzük, nem reped meg. Jól megmunkálható. Kémiailag ellenálló. Közönséges körülmények 

között csak a hidrogén-fluoriddal lép reakcióba. Ez az üvegmaratás alapja. Ha a szilícium-dioxidot 

szódával (Na2CO3) ömlesztik, nátrium-szilikát (Na2SiO3) vízüveg keletkezik, amivel a 

cserépkályhák tégláit összeragasztották. 

A Földön az ásványok közül a szilícium-dioxid fordul elő a legtöbb módosulatban. Megtaláljuk 

hegyi kristályként (tiszta), szennyezett formái színesek, mint az ametiszt, a topáz, a rózsakvarc. 

Amorf módosulatai az achát, a jáspis, az opál. Ezeket ékszerek készítésénél hasznosítják. A 

kvarchomok is egyik szennyezett formája, amit az építőipar és az üveggyártás nagy mennyiségben 

használ fel.  Az építőiparban az oltott mésszel együtt a habarcsot képzi. Az üveg különböző 

oxidok összeolvasztásával készül.  

A SiO2 a hálózatalkotó oxidok közé tartozik. A hálózatmódosító oxidok közé tartozik például a 

nátrium-oxid, a kalcium-oxid, a kálium-oxid, melyek más-más tulajdonságokat biztosítanak az 

elkészült üvegnek 

A kovasavak, melyeket a következő általános képlettel írhatunk le (SiO2)x.(H2O)y változatos 

összetételűek, úgy, mint a származékaik is, a szilikátok. 

3.1.3. A témakörhöz kapcsolódó feladatok és önellenőrző kérdések 

1. Hol helyezkednek el a nemfémes elemek? 

2. Mi a jellemző kötéstípusuk? 

3. Milyen biológiai feladata van a víznek? 

4. Mi okozza a vízkeménységet? 

5. Mi okozza a változó víz keménységet? 
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6. milyen módszerekkel lehet a vízkeménységet csökkenteni? 

7. Mikor keletkezik cseppkő? 

8. Mi a vízkő? 

9. Mi a jáspis? 

10. Miből és hogyan keletkezik vízüveg? 

3.2. A FÉMEK ÉS VEGYÜLETEIK 

3.2.1. A fémekről általában 

A fémek közé tartozik az ismert elemek többsége. A Földön igen változatos formákban fordulnak 

elő. Néhány fém (platina, réz, arany, ezüst, higany) elemi állapotban is előfordul, de többségük 

csak vegyületek formájában található meg.  Előállításuk érceikből történik (oxidos- szulfidos-, 

karbonátos-, kloridos ércek). A periódusos rendszerben a bór –asztácium vonaltól balra 

helyezkednek el. Általános tulajdonságaikról már szóltunk. Csoportosításuk több féle szempont 

szerint történik. 

Sűrűségük alapján megkülönböztetünk könnyű- és nehézfémeket. A sűrűség határ az 5 g/cm3. 

Az ennél kisebb sűrűségűek, (mint pl. a nátrium, kálium, alumínium) a könnyűfémek, míg a 

nagyobbak (pl.: vas, ólom) a nehézfémek csoportjába tartoznak. 

A periódusos rendszerben való elhelyezkedésük (vegyértékhéj szerkezetük) szerint 

megkülönböztetjük az s-mező (s-alhéjon helyezkednek el a vegyértékelektronjai), a p-mező, a d-

mező és az f-mező fémeit. 

Az s-mező fémei, az alkáli- és alkáliföldfémek. Az előzőek közé tartozik pl. a lítium, a nátrium, a 

kálium, míg az utóbbihoz pl. a magnézium és a kalcium. Általánosságban elmondható róluk, hogy 

nagyon reakcióképesek, festik a lángot, mert könnyen gerjeszthetőek. Többségük fontos szerepet 

játszik az élő szervezetekben, esszenciálisak. (A berillium és a bárium vízben oldódó vegyületei 

mérgezőek.) 

A p-mező fémei közül gyakorlati jelentősége igen nagy az alumíniumnak, a XX. század fémének 

is nevezik. Könnyű, nem korrodáló, kiváló mechanikai tulajdonságokkal bíró anyag. (Korábban 

nagyobb jelentőséggel bírt az ón és az ólom.) 
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A d-mező fémeit átmeneti fémeknek is nevezik. Nehézfémek, általában kemények, olvadás- és 

forráspontjuk magas. A vascsoport elemei (vas, kobalt, nikkel) mágnesezhetőek. A gyakorlati 

életben és a biológiai rendszerekben is fontos szerepet töltenek be. A rézcsoport elemei (réz, ezüst, 

arany) az elektromos áramot jól vezető, kiválóan alakítható, nagy sűrűségű, nem korrodáló fémek. 

A réz esszenciális mikroelem. Az élő szervezetekben enzimek alkotásában van nagy szerepe. 

A cink csoport elemei (cink, kadmium, higany) a nem korrodáló fémek közzé tartoznak. 

Vannak közöttük korrodáló és nem korrodáló fémek. A korrózió egy olyan kémiai folyamat, 

ami a környezet hatására az anyagok felületén indul el. A nem korrodáló fémek egy részének (ón, 

ólom, cink, alumínium, magnézium) a felületén a levegő oxigénjének hatására védőréteg 

képződik. A többnyire fém-oxidból álló réteg, tömör szerkezetű, jól tapad a felületen. A belső 

területeket lezárja a levegőtől. A fémek ezen állapotát passzív állapotnak nevezzük. Ebbe a 

csoportba tartoznak még a nemesfémek (pl. palládium, platina, arany). A korrodáló fémek 

reakcióba lépnek a levegő oxigénjével és nedvességtartalmával, a felületükön keletkező oxidréteg 

laza szerkezetű, így az nem nyújt védelmet a fém belső rétegeinek, a környezeti hatások ellen. 

A fémeknek oldószerük (fizikai oldódás) nincs, de több fém oldódik higanyban és folyékony 

állapotban elegyednek egymással. Amikor két vagy több fém olvadéka megszilárdul ötvözetek 

keletkeznek. Az ötvözetek tulajdonságai eltérhetnek a tiszta fémek tulajdonságaitól. (Az ötvözetek 

olyan fémes sajátságú összetett anyagok, melyek szilárd állapotban makroszkopikusan 

homogének. 

3.2.2. A legfontosabb fémvegyületek 

A nátrium-klorid (NaCl) (kősó, konyhasó) a legfontosabb nátriumvegyület. Nélkülözhetetlen az 

élő szervezetek és az ipar számára is. A biológiai feladatai többek között az ozmotikus egyensúly 

fenntartása, egyes enzimek aktiválása.  Az ipar többféle anyagot állít elő belőle. 

A nátrium-hidroxid (NaOH) (marónátron, lúgkő) fehér színű, higroszkópos, vízben jól oldódó 

ionrácsos vegyület. Vizes oldata erősen lúgos kémhatású. A timföld- és a szappangyártásban, a 

textil –és papíriparban nagy mennyiségben felhasználják. A szerves anyagokat roncsolja, erős 

méreg. 
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A nátrium-karbonát (Na2CO3) (szóda, sziksó) vízben jól oldódik, lúgosan hidrolizáló só. 

Felhasználják a szappan, a mosószer és az üveg gyártásban. A szikes talajok jellegzetes sója. A 

savanyú sóját, a nátrium-hidrogénkarbonátot (NaHCO3) (szódabikarbóna) az élelmiszeripar és a 

gyógyszeripar is felhasználja. 

A kálium-klorid, kálium-hidroxid, kálium-karbonát tulajdonságai nagymértékben hasonlítanak az 

analóg nátriumvegyületéhez. 

A kalcium–karbonát a természetben többféle formában megtalálható (CaCO3) 

Az eddig tanultak szerint megtaláljuk, mészkő és dolomit, cseppkő és vízkő formájában. A 

márvány, az izlandi pát, a márga, a kréta (kisméretű ősállatok maradványa) is kalcium- karbonát. 

A mészkövet és a belőle készült anyagokat az építőipar nagy mennyiségben felhasználja. 

A mészkőből hevítéssel állítják elő az égetett meszet (CaO), mely heves reakcióba lép a vízzel és 

oltott mész (Ca(OH)2) keletkezik. Az oltott mészből homokkal keverik a habarcsot, amit a téglák 

összeragasztására használnak. A habarcs megköti a levegő szén-dioxid tartalmát és visszaalakul 

kalcium-karbonáttá.  

A kalcium-szulfát a természetben átlátszó kristályokban (máriaüveg) és a fehér márványhoz 

hasonló kristályos formában (alabástrom) fordul elő. A CaSO4.2H2O a gipsz. A gipszet öntvények, 

orvosi kötések készítésére használják. 

3.2.3. A témakörhöz kapcsolódó feladatok és önellenőrző kérdések 

1. Hol helyezkednek el a periódus rendszerben a fémek? 

2. Milyen ércek formájában találhatóak meg többnyire? 

3. Mik azok az ötvözetek, 

4. Soroljon fel korrodáló fémeket! 

5. Mik tartoznak a nemesfémek közé? 

6. Mondjon esszenciális mikroelemeket! 

7. Milyen biológiai szerepe van a nátrium-kloridnak. 

8. Melyik ipar használ fel sok nátrium-hidroxidot? 

9. Mi a sziksó? 

10. A szikes talajok milyen kémhatásúak? 
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11. Milyen formában hasznosítja az építőipar a mészkövet? 

12. Milyen formában fordul elő a természetben a kalcium-karbonát? 

13. Mi a gipsz? 

14. Mondjon savanyú sókat! 

15. Soroljon fel mágnesezhető fémeket! Melyik mezőben találhatóak meg? 

 

 


