
101. Írja fel a tömeghatás törvényét! 

102. Írja fel az egyensúlyi állandót a megadott egyenletre (konkrét egyenlet a beugróban)! 

103. Írja fel a Kp és Kc közötti összefüggést! 

104. Adja meg az egyensúlyi állandó és a reakció szabadentalpia-változása közötti összefüggést! 

105. Írja fel az egyensúlyi állandót (Kp) a megadott heterogén kémiai reakcióra! (konkrét egyenlet a 

beugróban). 

106. Mit mond ki a Le Chatelier-elv? 

107. Számítsa ki a 0,01 M-es ecetsav (csak példa, más sav is lehet) pH-ját! Ks(ecetsav)=2x10-5 

108. Számítsa ki a 0,01 M-es nátrium-acetát (csak példa, más só is lehet) pH-ját! Ks(ecetsav)=2x10-5 

109. Milyen a kémhatása a következő sók vizes oldatának: NaCl, CH3COONa, NH4Cl (csak példák, más 

is lehet)? 

110. Mit nevezünk savnak/bázisnak az Arrhenius és a Brønsted-Lowry elmélet szerint? 

111. Mi a pufferkapacitás? 

112. Definiálja az oldhatóságot! 

113. Írja fel az AgCl és az Ag2S (csak példa, más is lehet) oldhatósági szorzatát!  

114. Mi határozza meg egy szilárd anyag oldhatóságát egy adott oldószerben? 

115. Mi határozza meg egy gáz oldhatóságát egy oldószerben? 

116. Definiálja, hogy mit nevezünk kolligatív tulajdonságnak! 

117. Sorolja fel a kolligatív tulajdonságokat! 

118. Írja fel az ozmózisnyomásra vonatkozó van’t Hoff törvényt! 

119. Definiálja az elektródpotenciált! 

120. Írja fel a Nernst egyenletet!  

121. Definiálja az elektromotoros erőt! 

122. Magyarázza el, hogy mi a túlfeszültség! 

123. Írja fel a Daniell elem celladiagramját! 

124. Írja fel a cellapotenciál és az egyensúlyi állandó közötti összefüggést! 

125. Írja fel az elektrolízisre vonatkozó Faraday törvényt! 

126. Milyen reakció játszódik le az ólomakkumulátorban töltéskor, illetve kisütéskor? 

127. Definiálja a komplex vegyületeket! 

128. Mit értünk effúzió alatt? 

129. Mit értünk diffúzió alatt? 

130. Írja le a Graham-törvényt! 



131. A kinetikus gázelmélet szerint mi a hőmérséklet? 

132. Milyen esetben kell használnunk a reális gázok állapotegyenletét? 

133. Adja meg a reális gázokra vonatkozó van der Waals egyenletet! 

134. Írja fel a Dalton törvényt! 

135. Definiálja a felületi feszültséget! 

136. Adja meg a folyadékok felületi feszültségére vonatkozó Eötvös szabályt! 

137. Definiálja a viszkozitást! 

138. Mitől függ a viszkozitás nagysága egy adott folyadék esetén? 

139. Mitől függ a felületi feszültség nagysága egy adott folyadék esetén? 

140. Milyen folyadékokat nevezünk Newtoni folyadékoknak? 

141. Milyen anyagokat nevezünk tenzideknek? 

142. Definiálja a gőznyomást (vagy tenziót)! 

143. Mitől függ egy folyadék gőznyomása? 

144. Definiálja a forráspontot! 

145. Definiálja a kritikus hőmérsékletet! 

146. Rajzolja fel a víz fázisdiagramját! Jelölje a tengelyeken a nevezetes pontokat! 

147. Rajzolja fel a széndioxid fázisdiagramját! Jelölje a tengelyeken a nevezetes pontokat! 

148. Milyen anyagokat nevezünk azeotrópoknak? 

149. Ismertesse a Raoult-törvényt két illékony folyadék esetén!  

150. Egy kétkomponensű ideális elegyben az A komponens móltörtje, xA = 0,2. Adott T 

hőmérsékleten a tiszta anyagok tenziói: pA
0=900 torr, pB

0=500 torr. Számítással vizsgálja meg, hogy 

mekkora külső légnyomás esetén forr az elegy T hőmérsékleten (más számok is szerepelhetnek)! 

151. Mit értünk amorf anyag alatt? Írjon rá két példát! 

152. Definiálja a polimorfiát! 

153. Definiálja, hogy mit értünk kristályos anyag alatt! 

154. Milyen kristályrácsokat ismer? Sorolja fel őket! 

155. Adja meg a Bragg-egyenletet! Mire vonatkozik a képlet? 

156. Definiálja az olvadáspontot egy egykomponensű anyag esetén! 

157. Rajzoljon fel egy tipikus felmelegítési (fűtési) diagramot, megjelölve és megnevezve a jellemző 

pontokat, szakaszokat! 

158. Mit jelentenek az alábbi elnevezések: aeroszol, szol, emulzió, hab? 

159. Mi a Tyndall-jelenség? 



160. Rendezze a következő reakcióegyenletet az oxidációfokok (oxidációs számok) alapján! (…… a 

konkrét egyenlet a beugróban …………..)  


