
 

Tananyagfelosztás és követelményrendszer Kémia I. tárgyból 
Könnyűipari mérnökök és Környezetmérnök hallgatók részére  

2022/2023. tanév I. félév 

ÓBUDAI EGYETEM 

Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki  Kar Médiatechnológiai és Könnyűipari intézet 

Tantárgy neve: Kémia I. Neptun kód: RMXKE1KBNE 

Tantárgy neve angolul: Chemistry I. Kredit:  5 

Jelleg (kötelező/ választható:) kötelező Tagozat: nappali Félév a mintatantervben: 1 

Szakok melyeken a tárgyat oktatják: Könnyűipari szak és Környezetmérnöki szak 

Tantárgyfelelős: Tamásné Dr. Nyitrai E. Cecília Oktatók: 
Ea: Dr. Csiszér Tamás 

Gyak: Csillagné Kiss Mariann 

Előtanulmányi feltételek (kóddal is): nincs 

Heti óraszámok: Előadás:   2 Tantermi gyakorlat:   0 Laborgyakorlat: 2 

Számonkérés módja (s;v;é): vizsga A képzés nyelve: magyar 
A tárgy órarendi 

helye: 

ea:  

p. 09.50-11.30 

gyak:  

szerda 8.00-
9.40, 9.50-11.30 

A TANANYAG 

Oktatási cél: 

A tantárgy célkitűzése a kémiai anyagok szerkezetével, tulajdonságaival és átalakulásaival kapcsolatos nélkülözhe-
tetlen alapismeretek elsajátítása. A tárgy az egyedi atom- és molekulaszerkezet kialakulásától a kémiai kötéseken és 
kölcsönhatásokon át a homogén és heterogén halmazok jellemzéséig tárgyalja az anyagok jellemzőit és reakcióit. 
Ismerteti továbbá a hallgatókkal az elemek és szervetlen vegyületek csoportosítását, előállítását és legfontosabb al-
kalmazási területeit. 

A gyakorlatokon a hallgatók a szervetlen kémia tárgykörébe eső fontosabb számítási feladatok megoldását gyakorol-
ják (reakcióegyenletek felírása és rendezése oxidációs számok alapján, sztöchiometria, oldatok koncentrációjának ki-
számítása, koncentráció egységek átszámítása, gáztörvények). Elsajátítják az alapvető laboratóriumi méréseket (tö-
meg, térfogat, sűrűség mérése, csapadékleválasztás, szűrés), megismerkednek az oldatkészítéssel és a térfogatos 
analízis egyszerű módszereivel (sav-bázis titrálás), melyek feltétlenül szükségesek a későbbi szakmai tárgyak teljesí-
téséhez. 

A tárgy részletes leírása, ütemezés: 

Előadások: 

Okta-
tási 
hét 

Témakör 

1. Alapfogalmak, az anyag felépítése, kémiai elemek, szervetlen vegyületek csoportosítása 

2. A tömeg- és energia megmaradás törvénye. Az elektromágneses sugárzások, a fény, spektrumok.  

3. 
Az atom szerkezete. Az elektronhéj szerkezet, a kiépülés kvantummechanikai elmélete. Ionok képződése, 
elektronegativitás.  

4. 
Molekulák kialakulása. Molekulapályák, hibridpályák és delokalizált pályák. Molekulapályák és molekulák tér-
beli alakja, polaritás. 

5. 
Kémiai kötések. Kovalens kötés, apoláris és poláris kötések. Ionos-, fémes kötés. Koordinációs vegyületek. 
Másodlagos kémiai kötések, halmozódás.  

6. 
Homogén egykomponensű rendszerek. Gáz-, folyadék-, szilárd halmazok jellemzői. Tökéletes gázok törvé-
nyei. A folyadékok. Kristályos és amorf szilárd anyagok. Halmazállapot változások (hármaspont diagram). 

7. 
Többkomponensű rendszerek. Gáz- folyadék- és szilárd elegyek előállítása, jellemzése és szétválasztása. 
Híg oldatok törvényei (tenzió csökkenés, fagyáspont csökkenés, forráspont emelkedés, ozmózis). 

8. Kolloid állapot fogalma, kolloid rendszerek fajtái és jellemzése. 



 

9. A kémiai reakciók fajtái. Sztöchiometria. Kémiai egyensúlyok. Elektrolitos disszociáció. 

10. 
A víz elektrolitos disszociációja. A pH fogalma és számítása. Savak, bázisok, sók jellemzése. Hidrolízis. Sa-
vak, bázisok, sók oldatainak egyensúlyai. Elektrolit oldatok vezetése. 

11. Elektrokémia 

12. Termokémia 

13. Tartalék időpont 

14. Tartalék időpont 

Gyakorlatok: 

Okta-
tási 
hét 

Időpont 
(hónap, 

nap) 
Témakör 

1. 09.07. 
Követelmények ismertetése. Balesetvédelmi oktatás. Atomok, elemek és vegyületek jelölése (vegy-
jel és képlet), szervetlen vegyületek nevezéktana. Fontosabb ionok és vegyületek képleteinek gya-
korlása. 

2. 09.14. Laboratóriumi eszközök, tömeg- és térfogat mérése. 

3. 09.21. Oldatok típusai, koncentráció egységek. Koncentráció egységek átszámítása. 

4. 09.28. Számítások oldatkészítéshez. Oldhatóság, kristályvíz és a koncentrációszámítás összefüggései. 

5. 10.05. Fontosabb SI mértékegységek. Oldatkészítés és sűrűségmérés. 

6. 10.12. Oldatkészítés, koncentrációszámítás gyakorlása. Gyak ZH1 (1-5 óra anyaga) 

7. 10.19. 
 Kémiai reakcióegyenletek fajtái. Sztöchiometriai számítások (kitermelés, tisztasági fok, ipari számí-
tások).  

8. 10.26. Gáztörvények alkalmazása a sztöchiometriában. 

9. 11.02. Csapadék leválasztás (CaCO3), szűrés. 

10. 11.09. Oldatkészítés, sav-bázis titrálás 

11. 11.16. Pótlabor 

12. 11.23. OKTATÁSI SZÜNET 

13. 11.30. Gyak ZH2 (8-12 óra anyaga) 

14. 12.07. Gyak Pót ZH1 és ZH2 

Félévközi követelmények 

Foglalkozásokon való részvétel: 

A gyakorlatokon való megjelenés kötelező, hiányzás a TVSZ szerint. 

A részvétel az előadásokon is kötelező, hiszen a félév eredményes teljesítéséhez (vizsga) az előadásokon elhangzott 
anyag ismerete okvetlenül szükséges. 

Zárthelyik, jegyzőkönyvek, beszámolók, stb. (száma, időpontja) 

10.12. Gyak ZH1 (az 1-5 gyakorlatok anyagából a gyakorlaton) 51% esetén elfogadva. 

11.30. Gyak ZH2 (a 7-12 gyakorlatok anyagából a gyakorlaton) 51% esetén elfogadva. 

12.07. Gyak Pót ZH1, Gyak Pót ZH2 



 

Az aláírás megszerzésének/félévközi jegy kialakításának módszere: 

Az aláírás feltétele 
        1. gyakorlatok elvégzése 
        2. jegyzőkönyvek elkészítése és időben történő (elvégzést követő laborgyakorlaton) leadása 
        3. a gyakorlatok anyagából két zárthelyi dolgozat külön-külön min. 51%-os teljesítése. 
Az a hallgató, akinek a szorgalmi időszak végén nincs meg az aláírása, a vizsgaidőszak első két hetében egy alka-
lommal tehet kísérletet (sikertelen ZH megírása) az aláírás megszerzésére (fizetés ellenében). Az aláírás feltétele 
ugyanaz, mint évközben. 

A vizsga módja (írásbeli, szóbeli, teszt, stb.) és értékelési módszere: 

A szóbeli vizsga a vizsgaidőszakban az előadások anyagát kéri számon, előre kiadott tételek alapján. A vizsga írásbeli 
beugróval kezdődik, amelyen 80%-os eredményt kell elérni. A beugrón a félév elején kiadott képleteket és definíciókat 
kell tudni. 

IRODALOM 

Kötelező:  
Kiss Ferencné (szerk.): Kémiai alapismeretek műszaki főiskolák számára I.-II. B+V Lap- és 
Könyvkiadó Kft., Budapest, 2002. 

Ajánlott: Borbély E.né dr., PhD: Szakmai kémiai gyakorlatok I. BMF-RKK jegyzet 

Egyéb segédletek:  Ppt és word doc segédletek a Moodle rendszerben (E-learning) 

A tárgy minőségbiztosítási módszerei: 

A tárggyal kapcsolatban évenként oktatói felülvizsgálat történik, melynek során figyelembe vesszük a tudásátadás 
hatékonyságát, illetve a hallgatói és a végzettek által adott vélemények kiértékeléséből származó információkat. Az 
értékelés alapján a tárggyal kapcsolatos fejlesztési akciók indíthatók, melynek területei  

- a tudásátadás módszertana, 

- a tananyag tartalma, 

- az előadások és gyakorlatok egymásra épültsége. 

A változtatásokról és azok eredményeiről évenkénti értékelést végzünk, erről feljegyzést készítünk és a bevált elemeket 
a szakfelelős által szervezett ütemezéssel a tantárgyi program részévé tesszük. 

 

 


