
Osztályozó vizsga és javító vizsga követelményei : Kémia 9. osztály 

 

 

A kémia és az atomok világa :  

Az atom felépítése 

Az elektronburok szerkezete 

A periódusos rendszer 

Az anyagmennyiség 

      Kémiai kötések és kölcsönhatások halmazokban: 

Anyagi halmazok, elektronegativitás 

Elsőrendű kémiai kötések (ionos kötés, ionrács; fémes kötés, fémrács; kovalens kötés, atomrács) 

A molekulák alakja, kötés- és molekulapolaritás 

Másodrendű kémiai kötések; molekularács 

Az összetett ionok 

    Anyagi rendszerek 

Anyagi rendszerek és csoportosításuk 

A gázok, Avogadro törvénye 

A folyadék (cseppfolyós) halmazállapot 

A szilárd halmazállapot 

Halmazállapot-változások 

Oldatok, és az oldódás folyamata 

Oldatok összetétele 

Kolloidkémiai alapfogalmak 

      Kémiai reakciók és reakciótípusok 

A kémiai reakciók és feltételeik 

A reakciók energiaviszonyai 

A kémiai reakciók sebessége 

A kémiai egyensúly, az egyensúly befolyásolása 

A sav-bázis reakciók 

A víz disszociációja, kémhatás; közömbösítés 

A redoxi reakciók 

      Elektrokémia 

Az elektrolízis 

Galvánelemek 

A redukáló- és oxidálóképesség mértéke: az elektródpotenciál 

A redoxi reakciók iránya 

     A hidrogén, a nemesgázok, a halogének és vegyületeik 

A nemesgázok 

A hidrogén 

Halogének 

A hidrogén-klorid és a nátrium-klorid 



 

     Az oxigéncsoport és elemeinek vegyületei 

Az oxigén és az ózon 

A víz és a hidrogén-peroxid 

A kén 

A dihidrogén-szulfid és sói 

Kén-dioxid, kénessav és sói 

Kén-trioxid, kénsav és sói 

     A nitrogéncsoport és elemeinek vegyületei 

A nitrogén és az ammónia 

A salétromsav, a salétromossav és sóik 

A foszfor és vegyületei 

 

 

A felkészüléshez használható tankönyv: 

Dr. Siposné Dr. Kedves Éva, Horváth Balázs, Péntek Lászlóné: Kémia 9. (Általános és szervetlen kémia) 
Mozaik Kiadó 

  



       Osztályozó és javító vizsga követelményei: 10. osztály kémia 

 

     A szénhidrogének és halogénezett származékaik 

Bevezetés a szerves kémiába 

A szénvegyületek csoportosítása 

Az izoméria 

Telített szénhidrogének. A metán 

Egyéb telített szénhidrogének 

A telített szénhidrogének tulajdonságai 

A földgáz és a kőolaj 

Az alkének, az etén (etilén) 

Egyéb alkének 

A diének és a poliének. A butadién és az izoprén 

A kaucsuk és a gumi 

Az alkinek, az etin (acetilén) 

Aromás szénhidrogének. A benzol 

Egyéb aromás szénhidrogének 

Halogénezett szénhidrogének 

Gyakorlati szempontból fontos halogénezett szénhidrogének 

     Oxigéntartalmú szerves vegyületek 

Egy oxigénatomos funkciós csoportok. 

Az etanol 

Egyéb fontos alkoholok 

A fenolok 

Az éterek 

A dietil-éter 

Az aldehidek 

Fontosabb aldehidek 

A ketonok 

A karbonsavak és sóik 

Fontosabb alkánsavak 

Egyéb fontosabb karbonsavak (telítetlen, aromás és kétértékű karbonsavak) 

Az észterek 

Kis és nagy szénatom-számú észterek 

Gliceridek (zsírok és olajok) 

Felületaktív anyagok, tisztítószerek 

A szénhidrátok 

A szőlőcukor (glükóz) 

Fontosabb monoszacharidok 

A diszacharidok 

A poliszacharidok 



     Nitrogéntartalmú szerves vegyületek 

Az aminok 

Nitrogéntartalmú heterociklusok 

Az amidok 

Az aminosavak 

Peptidek, fehérjék 

A nukleotidok és a nukleinsavak 

     A széncsoport és elemeinek szervetlen vegyületei 

A szén 

Fontosabb szervetlen szénvegyületek 

A szilícium és vegyületei 

     A fémek és vegyületeik 

Az alkálifémek és fontosabb vegyületeik 

Az alkáliföldfémek és fontosabb vegyületeik 

Az alumínium 

Az ón és az ólom 

A vascsoport 

Félnemes- és nemesfémek 

A cinkcsoport elemei 
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