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Bevezető

A kémia a központi érettségin választható tantárgy.
A központi érettségi kémia vizsgakatalógusa a vizsga
alapdokumentuma a 2011/2012-es tanévben, s
egyértelműen meghatározza az érettségi vizsga
tartalmát, a vizsga menetét.
A katalógus tartalmazza az összes szükséges
információt és részletes magyarázatot a vizsga
menetéről és tartalmáról. Segítségével egyértelműen
meghatározottak a vizsgán a vizsgázóval szembeni
elvárások.
A vizsgakatalógus megegyezik az engedélyezett
gimnáziumi Kémia Tantervvel és programmal.
A vizsgakatalógus a következő fejezeteket tartalmazza:
1. A vizsga tananyagát
2. Oktatási célokat
3. A vizsga szerkezetét
4. A vizsga technikai leírását
5. A pontozás leírását
6. Példákat részletes magyarázattal
7. A vizsgára való felkészülést.
Az olvasó az első és második fejezetekben
megtalálhatja a választ a kérdésre, miből áll a vizsga.
Az első fejezet a vizsgához szükséges tartalmakat
sorolja fel.
A második fejezet a résztvevő számára fontos
tudásanyagról és annak számonkéréséről tájékoztat.
A harmadik, negyedik és ötödik fejezetben válaszok
találhatók a vizsga folyamatának módszereiről,
szerkezetéről és formájáról, a feladatok típusairól, a
lebonyolítás módszereiről és az egyes feladatok,
egységek pontozásáról.   

A hatodik fejezet feladatokat és részletes magyarázatot
tartalmaz.
A hetedik fejezet a vizsgára való felkészülés kérdéseivel
foglalkozik.
A központi érettségi kémia vizsgakatalógusa mellett
található egy vizsga mintapéldány, valamint a válaszok
és a pontozás kulcsai.

1. A vizsga tananyaga
A kémia vizsga ellenőrzi az általános fizikai, szervetlen
és szerves kémiából elért tudásszintet, valamint a
vizsgázó kompetenciáját a következő területeken:
1. Anyagok, halmazállapotok, az anyag fizikai
tulajdonságai, oldatok, az anyag oldhatósága
2. Az atom szerkezete, kémiai kötések, a molekula
felépítése és a kémiai elemek periódusos rendszere
3. Kémiai szimbolika, sztöchiometria és összetett
feladatok
4. A kémiai reakciók fajtái, a szervetlen és szerves
anyagok kémiai reakcióinak egyenletei, a kémiai
reakciók energiahatékonysága
5. A kémiai reakció sebessége és egyensúlya
6. Savak, alkálok, sók és a savakra és bázisokra
vonatkozó Brønsted- Lowrey elmélet
7. Elektrokémia.

2. Oktatási célok
Ebben a fejezetben minden területre megtalálhatóak
az oktatási célok, a konkrét leírása a tudnivalóknak, mit
kell tudni, megérteni és végrehajtani az eredményes
vizsgázáshoz. Az oktatási célok hét vizsgaegységre
vannak felosztva, a szervetlen, szerves és biokémia
tananyaga pedig a molekulák felépítése és a kémiai
reakciók oktatási céljaival van lefedve.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közlönye, Külön kiadás 2.
szám, Školske novine, Zagreb, 1995. augusztus 1.
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1. Anyagok, halmazállapotok, az anyag fizikai tulajdonságai, oldatok, az anyag oldhatósága
1.1. ismerni az anyag kémiai alkalmazásait a
mindennapi életben és a laboratóriumban
előforduló vegyszerek alkalmazását
1.2. előrelátni a vegyszerek kezeléséből eredő
lehetséges veszélyforrásokat és elvégezni a
megfelelő biztonsági intézkedéseket
1.3. felsorolni és leírni az anyagminták alapvető
fizikai tulajdonságait (halmazállapot, merevség,
mágnesesség, forráspont, olvadáspont,
sűrűség, optikai aktivitás)
1.4. leírni az ionanyag fizikai tulajdonságait és leírni
oldataik elektromos tulajdonságait
1.5. elemezni az anyag felsorolt fizikai és kémiai
tulajdonságait és felosztani őket elemi
anyagokra, kémiai vegyületekre, homogén és
heterogén keverékekre, vagy meghatározni az
anyag fajtáját
1.6. leírni az anyag, keverékből való kiválasztására
vonatkozó alapvető fizikai eljárásait (lecsapolás,
kikristályosodás, szedimentálás, ülepítés,
szűrés, desztillálás, szublimálás, kitermelés)
1.7. az anyag kémiai összetételének ismeretében
felismerni az anyag keverékből való
kiválasztásának megfelelő eljárását
1.8. megmagyarázni az anyag oldhatóságának
fogalmát, valamint a hő hatását az anyag
oldhatóságára
1.9. megmagyarázni az anyag olvadásakor
keletkező folyamatokat az atomok (molekulák)
szintjén
1.10. elemezni az oldatokra vonatkozó eddig felsorolt
fizikai tulajdonságokat és megkülönböztetni a
telítetlen, telített és túltelített oldatokat
1.11. összehasonlítani különböző anyagok
oldhatóságát a kísérletkor megfigyelt
változások alapján és előrelátni a kísérlet
lehető eredményeit az anyag oldhatóságával
kapcsolatban
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1.12. megkülönböztetni a diszperz rendszerek
fajtáit és megmagyarázni a kolloid rendszerek
különleges fizikai tulajdonságait
1.13. megmagyarázni a colligative tulajdonságokat,
példákkal alátámasztva (a pára
nyomásváltozása, a fagypont csökkenése, a
forráspont növekedése, ozmotikus nyomás)
1.14. leírni az alapvető kristályfelépítések típusait,
melyek egynemű atomokból vannak felépítve
és a binér összetételű kristályfelépítések típusait
és megkülönböztetni ezek egységsejtjeit
2. Az atom szerkezete, kémiai kötések, a molekula
felépítése és a kémiai elemek periódusos rendszere
2.1. megmagyarázni az atomok felépítését és
megmagyarázni a semleges és elektromos
töltésű atomok és molekula különböző fajtái
közötti kapcsolatokat (például a h, h- h+ vagy az
o2 és o22- közötti kapcsolatokat)
2.2. megmagyarázni a következő fogalmakat:
proton (atom), neutron és nukleon (tömeg)
szám és használni a velük kapcsolatos
szimbólumokat
2.3. megmagyarázni a következő fogalmak
jelentését: nuklid, izotóp, izobár, kémiai elemek
2.4. megmagyarázni az atom
elektronszerkezetének és az elemi anyagok
emissziós és abszorpciós spektruma közötti
összefüggést
2.5. megmagyarázni az elektron felépítések és az
atom nagysága közötti viszonyokat (például
megmagyarázni a semleges atom és az
ionatom nagyságának viszonyát)
2.6. megmagyarázni és összehasonlítani különböző
atomok sugarait (atomi, molekula, kovalens és
van der waals)
2.7. összefüggésbe hozni a periódusos rendszer
kémiai elemének helyzetét atomjainak elektron
struktúrájával és ennek alapján meghatározni
az elemi anyag fizikai és kémiai tulajdonságát
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2.8. ábrázolni a periódusos rendszer első
négy eleme atomjának és ionjának
elektronkonfigurációját, vagy az adott
elektronkonfiguráció alapján felismerni az
atom és az ion fajtáját
2.9. megmagyarázni az izoelektron fajta fogalmát,
felsorolni néhány példát és összehasonlítani
nagyságaikat
2.10. megmagyarázni a következő fogalmakat:
ionizációs energia, elektron affinitás és
elektronegativitás és megmagyarázni ezeknek
az atomokra vonatkozó tulajdonságoknak a
periódusosságát
2.11. megkülönböztetni a három alapvető kémiai
kötést (ion, kovalens és fémkötést) és
megmagyarázni tulajdonságaikat
2.12. megmagyarázni a következő fogalmakat:
egyszeres, kétszeres és háromszoros kovalens
kötés
2.13. megmagyarázni a hő hatását a kémiai kötésekre
és a molekulák kölcsönhatásaira
2.14. meghatározni a kémiai kötés fajtáját az
összefüggő atomok elektronegativitás
különbségének alapján
2.15. megmagyarázni a lewwis szimbolika elemeinek
jelentését (pontok, vonalak, betűk) és
ábrázolni az atomfajtákra vonatkozó lewis
szimbólumokat, vagy lerajzolni a szervetlen
és szerves molekulák és ionok lewis szerkezeti
képleteit
2.16. felismerni és megmagyarázni az ok tett szabály
eltéréséhez vezető eseteket
2.17. elemezni a különböző molekulák lewis
szerkezeti képleteit és kiemelni a bennük
szereplő funkcionális hasonlóságokat és
különbségeket
2.18. a lewis felépítési képletek alapján, vagy a
molekulák szerkezeti diagramma alapján felírni
az anyag molekula képletét
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2.19. meghatározni a molekula térbeli felépítését
(vsepr) és leírni ezt, mint lineáris, planáris,
piramidális, bipiramidális, tetraéderes,
oktaéderes, gyűrűs és lánc szerkezetet
2.20. megmagyarázni és megnevezni a szerkezeti
izomer, szteroizomer, geometriai izomer, optikai
izomer, diasztereoizomer és enanthema izomer
fogalmát és néhány példáját
2.21. megmagyarázni az aszimmetrikusan
szubsztituált szénatom fogalmát és néhány
példáját, valamint megmagyarázni az
abszolút konfiguráció fogalmát és ezek
meghatározásának és megjelenésének
szabályait (cip- szabály)
2.22. elemezni a molekulák felépítését és
meghatározni a molekuláris kölcsönhatás
domináns formáit és az anyag alapvető fizikai és
kémiai tulajdonságait
2.23. elemezni a szerkezeti és kémiai képleteket és
felismerni azoknak a molekuláknak a példáit,
melyek kapcsolódhatnak a hidrogén kötésekkel
2.24. megnevezni, megmagyarázni és leírni a
hidrogén, alkohol, aldehid, keton, éter,
karbonsavak molekuláinak és deriváltjainak,
valamint az aminők alapjellemzőit
2.25. sematikusan bemutatni és megmagyarázni a
peptid kötés tulajdonságait
2.26. sematikusan bemutatni a biológiailag fontos
molekulák (cukor, zsír, aminosavak, proteinek)
szerkezetét:



3. Kémiai szimbolika, stöchiometria és összetett lel
adatok
3.1. az anyag kémiai elnevezése alapján leírni az
anyag kémiai képletét
3.2. megkülönböztetni az ion és kovalens kötések
kémiai képleteit
3.3. kifejezni a keverék kémiai összetételét (arányok,
részarányok, koncentrációk, modalitás) és egy
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bizonyos módon kifejezett kémiai összetételt
más módon kifejezni (például a tömegszámot
átalakítani többes koncentrációba)
3.4. mennyiségileg kifejezni a kémiai képlet
alapján a kémiai vegyület elemi összetételét
és meghatározni a vegyület kémiai képletét a
kémiai elemzés eredménye alapján
3.5.  megmagyarázni a következő fogalmakat:
relatív atomtömeg, relatív molekula tömeg,
anyagszám, anyagmennyiség, mol, avogadro
állandó, az anyag moláris tömege és kiszámolni
ezeket az ismert adatok alapján)
3.6. kiszámolni az anyag mennyiségét, tömegét
és térfogatát, melyek szükségesek a kémiai
reakcióhoz, vagy kiszámolni az anyag
mennyiségét, tömegét és térfogatát melyek a
kémiai reakció során keletkeznek
3.7. megmagyarázni (vagy kiszámolni) az atomok
számát, vagy egyes vegyületek képletét,
melyek a meghatározott egységsejthez
tartoznak
3.8. megmagyarázni a mértékegységek közötti
kapcsolatokat, helyesen alkalmazni ezeket
számolási feladatokban és átalakítani egyik
mértékegységet a másikba
3.9. leolvasni a grafikonokról a kért adatokat,
vagy az ismert adatok alapján összeállítani a
megfelelő grafikont
3.10. alkalmazni, összefüggésbe hozni és kombinálni
a megfelelő matematikai kifejezéséket, valamint
megoldani és kiszámolni az egyszerűbb
sztöchiomtetriai feladatokat és problémákat.
ez az oktatási cél különböző feladatokat
foglal magába, melyek a következő példákkal
magyarázhatók:
3.10.1. az ismert adatok alapján kiszámolni az
anyagminta sűrűségét, térfogatát és tömegét
3.10.2. az egységsejtek, a hozzátartozó atomok száma
és tömege mértani adatai alapján összefüggést
találni a makroszkopikus és mikroszkopikus
sűrűség között
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3.10.3. alkalmazni az oldatok hígításának elvét (vagy
előállítani adott összetételű oldatot)
3.10.4. a colligative tulajdonság alapján kiszámolni az
anyag moláris tömegét
3.10.5. kiszámolni a fagypont változását, melyet
bizonyos anyagmennyiség olvadása idéz elő az
adott oldószerben
3.10.6. alkalmazni az ideális gázállapot egyenletét és
a töltésre vonatkozó kifejezést és kiszámolni a
gáz térfogatát, mely az elektródán keletkezik az
elektrolízis folyamán
3.10.7. alkalmazni az elektrolízisre vonatkozó faradey
törvényeket
3.10. 8. kiszámolni a folyadék ph és poh értékét a
megadott hidroxid ionkoncentráció alapján
3.11.9. leírni az egyensúly állandójának kifejezését,
vagy kiszámolni a reaktánsok és termékek
egyensúlyi koncentrációját a reakciós
vegyületben  
4. A kémiai reakciók fajtái, a szervetlen és szerves
anyagok kémiai reakcióinak egyenletei, a kémiai
reakciók energiahatékonysága
4.1.  megmagyarázni az atomok (és molekulák)
szintjén a kémiai reakciókat és megmagyarázni
a kémiai reakciók egyenleteinek kvalitatív és
kvantitatív jelentését
4.2. elemezni a kémiai reakciók leírását és
ennek alapján leírni a kémiai reakció pontos
egyenletét és ebben helyesen megjelölni a
reaktánsok és termékek halmazállapotát
4.3. megmagyarázni a következő fogalmakat:
érintett reaktáns, reaktáns többlet, kémiai
reakció hasznosítása
4.4. megmagyarázni a következő fogalmakat:
kémiai szintézis, kémiai elemzés, pirolízis
(hőbomlás levegő hiányában), oxidáció
(hőbomlás levegő jelenlétében), fotolízis,
elektrolízis, addíció, szubsztitúció, elimináció
4.5. meghatározni a szervetlen és szerves kémiai
reakciók termékeit
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4.6. megkülönböztetni a kémiai reakciók fajtáit
(különösen az addíciót, szubsztitúciót és
eliminációt)
4.7. megnevezni és leírni a szénhidrogén, az
alkohol, aldehid, keton, karbonsav és aminők
szintetikus és karakterisztikus kémiai reakcióit
4.8. megnevezni, felismerni és alkalmazni a szerves
szintetikus reakciókat és reagenseket
4.9. megnevezni a tipikus elemzési részeket
(bizonyítási reakciókat) és leírni a kémiai
reakciók megfelelő egyenleteit. ennek az
oktatási célnak a magyarázatára felsorolunk
néhány példát: fém halogenidek lerakódása,
alkáli fémek karbonjának és szulfátjának
lerakódása, az anyag identifikációja a láng
festésével, a kétszeres és háromszoros kötésre
jellemző reakciók, a szerves molekulák, mint
például az aldehid, cukor, aminosav és protein
különleges reakciói
4.10. megmagyarázni a halmazállapot változás
és a kémiai reakciók esetében felszabadult
energiaváltozások okát
4.11. megkülönböztetni az egzotermikus és
endotermikus változások fogalmát
4.12. diagram segítségével ábrázolni a termokémiai
kísérletek eredményét
4.13. kiszámolni a reakciós entalpiát
5. A kémiai reakció sebessége és egyensúlya
5.1. megmagyarázni a kémiai reakció sebességének
fogalmát és különböző tényezők kihatását
a kémiai reakció sebességére (a reaktánsok
koncentrációja, hő, katalizátor, terület
nagysága, melyen végbemegy a heterogén
kémiai reakció)
5.2. megmagyarázni és megkülönböztetni a
következő fogalmakat: katalízis, katalizátor,
inhibitor
5.3. megmagyarázni az enzim fogalmát és
az enzimatikus funkciók szerepét az élő
szervezetekben
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5.4. grafikusan feldolgozni a kémiai reakció
sebességmérésének adatait
5.5. megmagyarázni a kémiai rendszer
egyensúlyállapotának fogalmát
5.6. leírni a kémiai rendszer egyensúlyára
vonatkozó empirikus állandó képletét
5.7. összefüggésbe hozni az egyensúly
állandójának értékét az egyensúly
koncentrációkkal, vagy a reaktánsok és
termékek egyensúly nyomásával a reakciós
vegyületben
5.8. megmagyarázni és az ismert adatok alapján
kiszámolni a reakció fokát és a disszociáció
fokát
5.9. megmagyarázni le chatelier elvét és a kémiai
rendszerek egyensúlyára kiható különböző
tényezők hatását (δt, δp, δcr, δcp)
5.10. összekötni az anyag koncentrációja és az idő
függésének diagrammát a kémiai reakció
egyenletével és innen meghatározni melyik
anyag az érintett reaktáns, vagy ennek alapján
leírni az egyensúly empirikus állandójának
képletét
5.11. megmagyarázni a víz ion termékének fogalmát
5.12. megmagyarázni a ph-érték fogalmát



6. Savak, alkálok, sók és a savakra és bázisokra
vonatkozó Brønsted- Lowrey elmélet
6.1. megkülönböztetni a következő fogalmakat:
savak, hidroxidok és alkálok (arrhenius
elmélete alapján)
6.2. meghatározni az egyszerűbb sav-bázis kémiai
reakciók kimenetelét
6.3. definiálni a sav és bázis fogalmát a bronstedlowrey elmélet alapján és az adott példában
meghatározni melyik egyed a bronsted-lowrey
sav és melyik a bronsted-lowrey bázis
6.4. megmagyarázni a semlegesítési reakció
fogalmát (a savakra és bázisokra vonatkozó
brønsted- lowrey elmélet szerint)

15.3.2012 10:51:02

10
6.5. megmagyarázni a brønsted- Lowrey sav és a
vele konjugált Brønsted- Lowrey bázis közötti
összefüggést, valamint meghatározni az adott
fajta konjugált savát és bázisát
6.6. Megmagyarázni a sav-bázis indikátor fogalmát
6.7. A különböző indikátorok színváltozása
alapján meghatározni a vízoldat savasságát,
semlegességét és lúgosságát
6.8. Meghatározni különböző anyagok vízoldatának
pH-értékét
6.9. Megmagyarázni az amfotern fogalmát a
savakra és bázisokra vonatkozó BrønstedLowrey elmélet szerint
7. Elektrokémia
7.1. Megmagyarázni az oxidációs szám fogalmát és
meghatározni ezt az adott példában
7.2. Összekötni az oxidáció és redukció fogalmait az
oxidációs szám változásával
7.3. Meghatározni a kémiai változások folyamata
alatt előidézett oxidációs szám változását
7.4. Megmagyarázni az oxidációs és redukciós
eszközök fogalmát és meghatározni őket az
adott kémiai reakció példáján
7.5. Megmagyarázni és megkülönböztetni a galván
és elektrolízis celláit
7.6. Leírni a megszokott galván cellák összetevőit
7.7. Meghatározni a galván cella elektródáin
történő kémiai reakciókat
7.8. Leírni a gálván és elektrolízis cellák diagrammát
7.9. Elemezni a fél-cellák adott redukciós
potenciáljait és ennek alapján meghatározni
a lehetséges galván és elektrolízis cellák
potenciál különbségét (alkalmazni a Voltsorozatot)
7.10. Meghatározni az elektródán lefolyó kémiai
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reakció lehetséges kimenetelét az olvadás
elektrolízise folyamán, vagy a kémiai vegyület
vízoldatán
7.11. Megmagyarázni a korrózió folyamatát és a
lehető védekezési formákat (védelmi eszközök
és módszerek)

3. A vizsga szerkezete
A tanterület részaránya a vizsgán az 1. táblázatban
adott
1. táblázat A tanterület részaránya
TANTERÜLET
1. Anyagok, halmazállapotok, az
anyag fizikai tulajdonságai, oldatok,
az anyag oldhatósága
2. Az atom szerkezete, kémiai kötések,
a molekula felépítése
3. Kémiai szimbolika, sztöchiometria
és összetett feladatok  
4. A kémiai reakciók fajtái, a szervetlen
és szerves anyagok
kémiai reakcióinak egyenletei, a
kémiai reakciók energiahatékonysága
5. A kémiai reakció sebessége és
egyensúlya
6. Savak, alkálok, sók és a savakra
és bázisokra vonatkozó BrønstedLowrey elmélet
7. Elektrokémia

RÉSZARÁNY
SZÁZALÉKBAN
15%
15%
20%
20%
10%
10%
10%

A kémia vizsga két egységből áll.
Az első vizsgaegység feleletválasztós kérdéseket
tartalmaz.
Az első vizsgaegység szerkezete a 2. táblázatban
látható.
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2. táblázat. Az első vizsgaegység szerkezete
FELADATTÍPUSOK

FELADATOK
SZÁMA

PONTSZÁM

Feleletválasztós
kérdések

40

40

A második vizsgaegység nyitott típusú feladatokat
tartalmaz.
A nyitott típusú feladok lehetnek szövegpótlós,
rövidválaszú, hosszúválaszú kérdések, valamint
összekötős és rendezési kérdések, vagy felsorolási
kérdések.
A második vizsgaegység szerkezete a 3. táblázatban
látható.
3. táblázat. A második vizsgaegység szerkezete
FELADATTÍPUSOK FELADATOK SZÁMA PONTSZÁM
Nyitott típusú
12
60
feladatok

4. A vizsga technikai leírása
4.1. A vizsga időtartama
A kémia vizsga írásbeli, ami összesen 180 percet tart
megszakítás nélkül.
A pontos órarend a Központi érettségi útmutatójában
jelenik meg és a Vizsgaközpont hálózati oldalán (www.
ncvvo.hr).
4.2. A vizsga menete és válaszadás módja
A vizsgázók borítékban kapják meg a vizsgaanyagot,
melyben két vizsgafüzet, az elemek periódusos
rendszerét és a szükséges természetes állandók
névsorát tartalmazó könyvecske, és válaszadó lap
található.
A vizsgázóknak figyelmesen kell elolvasni az
utasításokat és azokat követni a vizsga alatt.

Minden feladattípushoz tartozik egy megoldási
útmutató. Az utasítások figyelmes elolvasása fontos
mivel azok tartalmazzák a helyes válaszok bejelölésének
módját.
A zárt típusú feladatokat (feleletválasztós kérdések) a
vizsgázók a felkínált válaszok közül a helyes válasz
megjelölésével végzik a választ jelölő betű X-el való
ellátásával. Ha a vizsgázó több válasz is bejelöl, mint
amennyit a feladatban említenek a válasza 0 (nulla)
pontot ér, attól függetlenül, hogy a pontos választ is
megjelölte.  
A nyitott típusú feladatokat (hosszúválaszú kérdések) a
vizsgázók a pontos válasz beírásával (és az eljárás
levezetésével, vagy ha a feladat kéri, akkor a rajz és
diagram berajzolásával) végzik az utasításban
meghatározott helyen.  
4.3. Felszerelés
A kémia vizsgán megengedett a zsebszámoló és
az elemek periódusos rendszerének használata.
A periódusos rendszert tartalmazó könyvecske a
vizsgaanyag részét képezi. A vizsgázó nem használhat
más, periódusos rendszert tartalmazó lapokat. A
vizsga kérheti különböző diagramok szerkesztését
vagy lerajzolását, ezért megengedett a rajzolási vagy
szerkesztési felszerelés használata is. A vizsga közben
kék vagy fekete golyóstoll használható.
A vizsgán „Scientific” típusú kalkulátor használható,
következő lehetőségekkel:
- exponenciális függvény (10x gomb)
- logaritmusos függvény (log x gomb)
- trigonometriás függvény (sin, cos, tan gombok).
Nem lehet rajta:
- vezeték nélküli kapcsolatteremtés lehetősége
- memória kártya alkalmazása
2
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lásd a Vizsga kinézete és megoldások módja fejezetet

15.3.2012 10:51:02

12
- szimbolikus számolás (például CAS néven)
- grafikai feladat megoldás lehetősége (például
Graphic vagy GRAPH gombok)
- deriválás és integrálás.
A vizsgán használt zsebszámológép típusa listára fel
lesz jegyezve (neve és típusa)

5. A pontozás leírása
A vizsga összpontszáma 100.
5.1. A vizsga első részének pontozása
A vizsga első része 40 feleletválasztós kérdésből áll.
Minden helyes válasz a feleletválasztós feladatoknál, 1
pontot eredményez.
A helyesen megoldott első vizsgarész a vizsgázónak
maximum 40 pontot eredményezhet.
5.2. A vizsga második részének pontozása
A vizsga második része 12 nyitott típusú feladatot
tartalmaz. Ebből 8 feladat rövid és hosszúválaszú
kérdés és a teljesen pontos válasz ezeknél a
feladattípusoknál 6 pontot ér. A megmaradt 4 feladat
lehet szövegpótlós kérdés, összekötős és rendezési
feladat, vagy felsorolós kérdés és a teljesen pontos
válasz ezeknél a feladattípusoknál 3 pontot ér. Minden
nyitott típusú feladatra ki van dolgozva az értékelési
rendszer úgy, hogy a válaszrészek 1 pontot érnek.
A helyesen megoldott nyitott típusú feladatok a
vizsgázónak maximum 60 pontot hozhat.
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6. Példák részletes magyarázattal
Ez a fejezet példákat tartalmaz. Minden példához
részletes leírás és a kérdés típusának magyarázata
tartozik, az oktatási célok, amit a feladat ellenőriz,
valamint a pontos válasz és a pontozás módja.
6.1.Többválasztós kérdések példája
A többválasztós kérdés utasításból (tartalmazza a
megoldás módját és a leírás közös minden ilyen típusú
feladatra, amelyek követik egymást), alapból (ahol a
feladat adott) és négy felkínált válaszból áll, amelyek
közül 1 pontos.
A következő feladatban a négy felkínált válasz
közül egyet kell bejelölni. A választ X jellel kell
jelölni és átírni a válaszadó lapra, kék vagy fekete
golyóstollal. A pontos válasz 1 pontot ér.
A felsorolt molekulák közül melyikben a legerősebb a
kémiai kötés?
A. H2
B. O2
C. N2
D. Cl2
HELYES VÁLASZ: C
VIZSGATERÜLET: 2
OKTATÁSI CÉL: megkülönböztetni a három
alapvető kémiai kötést (ion, kovalens és fémkötés) és
megmagyarázni tulajdonságaikat.
PONTOZÁS:
1 pont – helyes válasz
0 pont – helytelen válasz vagy több válasz bejelölése,
vagy nincs válasz
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6.2. Nyitott típusú kérdések példája
A második vizsgaegység nyitott típusú feladatok
lehetnek válaszpótlós, rövidválaszú és hosszúválaszú
kérdések.
Válaszpótlós kérdés példája
A nemfémes és hidrogén vegyületek forráspontját
mutató diagram alapján határozzátok meg a
klórhidrogén forráspontját és jelöljétek meg a
diagramon. Az abszcisszán a nem fém atomszáma van.

HELYES VÁLASZ: A vizsgázó a megoldását a
diagramon kékkel jelölt részbe kell, hogy beírja
(-85±10)0 C.

Z

Z
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VIZSGATERÜLET: 2
OKTATÁSI CÉL: Elemezni a molekulák szerkezetét
és meghatározni a molekulák kölcsönhatásának
domináns fajtáját, valamint az anyag alapvető fizikai és
kémiai tulajdonságait.
PONTOZÁS:
1 pont – helyes válasz
0 pont – nincs válasz vagy a válasz helytelen
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Rövidválaszú kérdés példája
A rövid feleletes kérdés utasításból (amelyben a
válaszadás módja található és közös az egymást
követő azonos típusú kérdéssorozatnál) és alapból (a
kérdés feltevése) áll, amelyből a vizsgázó megtudhatja,
mire kell válaszolnia.  
A következő kérdésre egy egyszerű mondattal
válaszoljatok. A választ a vizsgafüzetbe, az arra
előrelátott helyre írjátok be, fekete vagy kék
golyóstollal
Az anyag makroszkopikus tulajdonsága az anyag
belső szerkezetétől függ, vagyis a szerkezeti
egységek kölcsönhatásától.
1.1. Nevezzetek meg egy módot annak
felismerésére, hogyan lehet felismerni az anyag
molekulái közötti hidrogén kötést.
1.2. Nevezzétek meg a molekula azon tulajdonságait
(tényezőit), melyek legtöbbet hatnak ki a van
der Waals-féle kötés erősségére.  
HELYES VÁLASZ:
1.1. A magas forráspont azokra az anyagokra
vonatkozóan, melyek hasonló nagyságú molekulákból
vannak felépítve.
1.2. A molekula elektron száma (elektronsűrűség, de
nem a tömeg), valamint a molekula alakja.
VIZSGATERÜLET: 2
OKTATÁSI CÉL: Elemezni a molekulák szerkezetét
és meghatározni a molekulák kölcsönhatásának
domináns fajtáját, valamint az anyag alapvető fizikai és
kémiai tulajdonságait.
PONTOZÁS: 1 pont a forráspontra, 1 pont az
elektronszámra és 1 pont a molekula alakjára, összesen
3 pont.
Ezek a kulcsfontosságú fogalmak a válaszban
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felismerhetően és helyes jelentéssel kell, hogy
szerepeljenek.
Hosszúválaszú kérdés példája
A hosszúválaszú kérdés utasításból (amelyben a
válaszadás módja található és közös az egymást
követő azonos típusú kérdéssorozatnál) és alapból (a
kérdés feltevése) áll, amelyből a vizsgázó megtudhatja,
mire kell válaszolnia. A vizsgázónak a feladat eljárását
is be kell mutatni.
A számolási feladatokban a feladatot le kell vezetni
a mértékegységek helyes alkalmazásával együtt.
Ne töltsétek ki a pontozásra előrelátott mezőket.
4.1. A bárium-szulfát egy nagyon gyengén oldódó
üledék. Írjátok fel a bárium-szulfát keletkezésére
vonatkozó kémiai reakció egyenletét, mint a
nátrium szulfát vízoldata és a nátrium klorid között
végbemenő reakciót. Kötelezően bejelölni a
reaktánsok és termékek halmazállapotát.
HELYES VÁLASZ:
Na2SO4(aq) + BaCl2(aq) → BaSO4(s) + 2 NaCl(aq)
PONTOZÁS:
1 pont a helyesen leírt kémiai reakció egyenletére
1 pont a helyesen megjelölt halmazállapotokra
(mindegyik pontos kell, hogy legyen)
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A számolási feladatoknál az úgynevezett
konzekvenciális pontozási rendszert alkalmazzuk,
mely szerint a vizsgázó nem büntethető kétszer
ugyanazért a hibáért.
VIZSGATERÜLET : 3 és 4
OKTATÁSI CÉL:
3.1. Az anyag kémiai elnevezése alapján leírni az anyag
kémiai képletét és fordítva
3.6. Kiszámolni az anyag mennyiségét, tömegét és
térfogatát, melyek szükségesek a kémiai reakcióhoz,
vagy kiszámolni az anyag mennyiségét, tömegét és
térfogatát melyek a kémiai reakció során keletkeznek
4.2. Elemezni a kémiai reakciók leírását és ennek
alapján leírni a kémiai reakció pontos egyenletét és
ebben helyesen megjelölni a reaktánsok és termékek
halmazállapotát
A PONTOZÁS MAGYARÁZATA:
A kémia vizsga hosszúválaszú kérdései sztöchiometriai
problémákat tartalmaznak, melyekben ki kell valamit
számolni, lerajzolni vagy leírni valamit. Minden ilyen
feladathoz külön pontskálát kell készíteni. Mivel az
ilyen típusú feladatok variációs lehetősége nagyon
széles, ezért a vizsgakatalógusban nem lehetséges
minden ilyen feladathoz felkínálni a pontozási skálát.
Az előző példa az ilyen feladatok pontozásának elvét
mutatja.
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7. A vizsgára való felkészülés
A kémia vizsgához való felkészüléshez szükséges
tankönyvek azok, amelyeket a Minisztérium
engedélyezett az elmúlt négy évben. Továbbá
felhasználhatók a kémiai versenyfeladatok is
(interneten: eskola.chem.pmf.hr/index13. php3), vagy
a korábbi érettségi vizsgafalasatokat, melyeket a
vizsgázó megtalálhat a Minisztérium hálózati oldalain:
www.ncvvo.hr/drzavnamatura/web/public/svi_ispiti.
Az oktatási célok listáját a vizsgázók a tananyag
elsajátítottságának szintellenőrzéseként használhatják.
Ezen kívül, a vizsga sikeressége a vizsga menetének
ismerésétől is függ.
Tanulással minden személy különböző eredményeket
ér el. Ezt az eredményességet a végén ellenőrizni kell.
Feltevődik a kérdés, hogyan ellenőrizni a vizsgára való
felkészültséget. A kémia vizsga esetében erre a
legjobb mutató a megfigyelőképesség sikeressége
(felismerés, megállapítás), a kémiai kísérletek
eredményeinek minőséges magyarázata, valamint a
kísérlet közben megfigyelt események helyes
magyarázata.
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