
Fogalmak 7-8 osztály 

atom: a legkisebb semleges töltésű kémiai részecske 

molekula: semleges töltésű kémia részecske, ami több, de mindig meghatározott számú atomból 

épül fel 

elem: csak azonos atomokból felépülő, kémiailag tiszta (egykomponensű) anyag. Kémia jele: 

vegyjel vagy képlet. pl. Fe, O2 

vegyület: olyan kémiailag tiszta (egykomponensű) anyag, mely többféle atomból épül fel. Benne az 

alkotók aránya mindig állandó. Csak kémiai módszerekkel bonthatók elemeikre. Kémiai jele: képlet 

pl. H2O 

keverék: olyan kémiailag nem tiszta (többkomponensű) anyag, mely többféle alkotóból áll. Az 

alkotók aránya változó. Fizikai módszerekkel alkotóira bontható. pl. tengervíz, levegő 

bepárlás: oldatok szétválasztására alkalmas fizikai módszer. Az oldatból az oldószert 

elpárologtatjuk, visszakapjuk a szilárd oldott anyagot. 

desztillálás: oldatok szétválasztására alkalmas fizikai módszer. Az oldatból az oldószert 

elpárologtatjuk, majd lehűtve összegyűjtjük. 

fizikai változás: olyan folyamat, melynek során csak az anyag halmazszerkezete változik, nem 

keletkezik új anyag. Pl. halmazállapot változások 

szublimálás: olyan halmazállapot-változás, melynek során szilárd halmazállapotból rögtön légnemű 

lesz. pl. I2 

kémiai változás: olyan folyamat, melynek során mindig új anyag keletkezik pl. égés 

bomlás: olyan kémiai folyamat, melynek során egy anyagból több lesz  pl. cukor→szén+víz 

egyesülés: olyan kémiai folyamat, melynek során 2 anyagból lesz egy anyag pl. 

magnézium+oxigén→magnézium-oxid 

endoterm folyamat: a fizikai vagy kémiai változás során a rendszer hőt nyel el a környezetétől, 

azaz a rendszer belső energiája nő.  pl. párolgás, cukor hőbomlása 

exoterm folyamat: a fizikai vagy kémiai folyamat során a rendszer hőt ad le a környezetének, azaz 

a rendszer belső energiája csökken. A leadott energia lehet hő, vagy fény . pl. fagyás, égés 

vegyjel: az atomok és egyes elemek kémiai jele. A periódusos rendszer vegyjeleket tartalmaz. pl. 

He, Fe 



képlet: a vegyületek és a molekulákból álló elemek kémiai jele. Vegyjel(ek)ből és szám(ok)ból áll. 

pl. H2O, O2, KMnO4. . A molekulák összegképlete megmutatja, hogy a molekula mely atomból 

hányat tartalmaz. A szerkezeti képlet az atomok kapcsolódási sorrendjét is feltünteti a kötő és 

nemkötő elektronpárokkal együtt. 

égés: exoterm kémiai reakció. Oxigénnel való reakció. Feltételei: éghető anyag, gyulladási 

hőmérséklet, oxigén. Lánggal égnek az illékony anyagok pl. alkohol, illetve azok, melyekből illékony 

anyagok (gázok) szabadulnak fel pl. fahasáb. Izzással égnek azok az anyagok, melyekből nem 

szabadul fel illékony anyag: pl. szén, vas 

gyors égés: az égés a gyulladási hőmérséklet felett zajlik, hő és fényjelenség kíséri. pl. tábortűz 

lassú égés: az égési folyamat a gyulladási hőmérséklet alatt zajlik, nem kíséri fényjelenség. A 

felszabaduló hő, olyan lassan adódik át a környezetének, hogy nem érzékeljük. pl. korhadás, 

rozsdásodás 

öngyulladás: a lassú égésből gyors égés lesz, mert az anyag elérte a gyulladási hőmérsékletet 

tökéletes égés: elegendő oxigén áll rendelkezésre az égéshez, az égéstermék már nem éghető pl. 

az égés során CO2 és H2O képződik 

tökéletlen égés: kevés oxigén áll rendelkezésre az égéshez, az égéstermék még éghető. pl. égés 

során CO keletkezik 

kémhatás: a vizes oldatok egyik legjellemzőbb tulajdonsága, amely alapján az oldat savas, lúgos 

vagy semleges lehet 

oldat: oldószerből és oldott anyagból álló keverék 

telített oldat: olyan oldat, amely adott körülmények (hőmérséklet, nyomás) között több anyagot 

már nem képes feloldani 

kristályvíz: egyes vegyületek kristályrácsába beépült víz 

elemi részecske: az atomot felépítő protonok, neutronok és elektronok összefoglaló neve 

rendszám: az atommagban található protonok száma, ami egyértelműen megadja az atom kémiai 

minőségét 

tömegszám: az atommagban található protonok és neutronok számának összege 

izotópok: olyan atomok, amelyek protonszáma azonos, neutronszáma azonban különböző, a 

periódusos rendszer egy adott cellájában helyezkednek el (hidrogén: prócium H-1, deutérium H-2, 

trícium H-3).  



relatív atomtömeg: viszonyszám, amely megadja, hogy az adott atom tömege hányszor nagyobb a 

C-12 tömegének 1/12 részénél 

vegyértékelektronok: az atom külső héján (vegyértékhéján) található elektronok 

periódus: a periódusos rendszer vízszintes sora, sorszáma megadja az atom elektronhéjainak 

számát 

csoport: a periódusos rendszer függőleges oszlopa, a főcsoport sorszáma megadja az atom 

vegyértékelektronjainak számát 

nemesgázszerkezet: az atom külső héján nyolc (hélium esetén két) elektronból álló, kis 

reakciókészséget eredményező elektronszerkezet 

mól: az anyagmennyiség mértékegysége, egy mól annak az anyagnak az anyagmennyisége, amely 

6x1023 db részecskét tartalmaz 

A 6x1023 számot Avogadro-számnak nevezzük. 

moláris tömeg: egy mól anyag tömege. jele: M, mértékegysége g/mol 

elsőrendű kémiai kötés: atomok vagy ionok között kialakuló erős vonzó kölcsönhatás (típusai a 

kovalens, a fémes és az ion(os) kötés  

kovalens kötés: az atomok között közös elektronpárral kialakított elsőrendű kémiai kötés. A kettős 

és hármas kovalens kötés erősebb összetartást biztosít az egyszeres kötéseknél, így azok 

felszakítása is nagyobb energiát igényel. 

fémes kötés: fématomok (fém atomtörzsek) között kialakuló szabadon mozgó (delokalizált) 

elektronok által létrehozott, elsőrendű kémiai kötés 

ion(os) kötés: ellentétes töltésű ionok között kialakuló vonzó kölcsönhatás, elsőrendű kémiai kötés 

ion: töltéssel rendelkező kémiai részecske 

kation: pozitív töltésű ion, pl. Na+, Ca2+, Al3+ 

anion: negatív töltésű ion, pl. Cl-, O2- 

másodrendű kémiai kötés: molekulák között kialakuló, az elsőrendű kötéseknél gyengébb 

kölcsönhatás 

molekularács: olyan kristályrács, amelyben nagyszámú molekula kapcsolódik össze gyenge 

másodrendű kémiai kötéssel pl. jód 

apoláris molekula: olyan molekula, amelynek elektroneloszlása egyenletes pl. oxigén, metán 



poláris molekula: olyan molekula, amelynek elektroneloszlása nem egyenletes, így pozitív és 

negatív pólusokkal rendelkezik pl. víz 

atomrács: olyan kristályrács, amelyben nagyszámú atom kapcsolódik össze kovalens kötéssel pl. 

gyémánt, kvarc 

ionrács: olyan kristályrács, amelyben nagyszámú ion között ionkötés létesít kapcsolatot 

fémrács: olyan kristályrács, amelyben nagyszámú fématomot fémes kötés tart össze 

amorf anyag: szilárd halmazállapotú anyag, amelynek részecskéi nem alkotnak szabályos 

kristályszerkezetet 

ötvözet: fémek más fémekkel (vagy nemfémekkel) alkotott keverékei, amelyek tulajdonságai 

eltérnek a tiszta fémek tulajdonságaitól pl. bronz: réz és ón 

tömegmegmaradás törvénye: a kémiai változásokra vonatkozó elv, amely értelmében a kiindulási 

anyagok együttes tömege egyenlő a termékek együttes tömegével 

oxidáció: az a folyamat, amely során az anyag oxigént vesz fel, illetve elektront ad le 

redukció: az a folyamat, amely során az anyag oxigént ad le, illetve elektront vesz fel 

redoxireakció: olyan kémiai változás, amelyben redukció és oxidáció egyidejűleg megy végbe, 

elektronátadással jár 

oxidálószer: olyan anyag, amely más anyagot oxidál 

redukálószer: olyan anyag, amely más anyagot redukál 

sav: olyan vegyület, amely hidrogéniont (protont) ad le és vizes oldata savas kémhatású 

bázis: olyan vegyület, amely hidrogéniont (protont) vesz fel és vizes oldata lúgos kémhatású 

lúg: valamely bázis vizes oldata 

sav értékűsége: megadja, hogy a sav molekulája hány hidrogénion leadására képes 

pH-érték: az oldatok kémhatásának számszerű jellemzésére használt adat (7 semleges, 7-nél kisebb 

pH savas, 7-nál nagyobb pH lúgos) 

közömbösítés: sav és bázis kölcsönhatásakor lejátszódó folyamat, amely során só és víz keletkezik 

 


