
Molekulák, összetett ionok – középszint  

A kovalens kötés közös elektronpárral 

kialakított kapcsolat. 

 

A kovalens kötés kialakulásának feltétele a 

kötést létesítő atomok nagy 

elektronegativitása.  

 

Kovalens kötés a periódusos rendszer elemei 

közül a nemfémek között és néhány nagy 

elektronegativitású fém és nemfém között 

alakul ki. 

 

A molekula két vagy több atomból álló, 

elektromosan semleges kémiai részecske, 

melyet kovalens kötés tart össze. 

 

A kötésben részt vevő elektronpárokat kötő 

elektronpároknak nevezzük. 

 

A kötésben részt nem vevő elektronpárokat 

nemkötő elektronpároknak nevezzük. 

 

A kovalens kötések száma szerint 

megkülönböztetünk egyszeres és 

többszörös kötéseket. 

 

A többszörös kötés kialakulásának feltétele, 

hogy a kötésben részt vevő atomok 

atomtörzse kicsi, így magtöltése nagy 

legyen. 

megjegyzés: az energetikailag 

kedvezőtlenebb többszörös kötések 

megtartásához szükséges a nagy magtöltés 

Egy molekulában egy atom kovalens 

vegyértéke az atomhoz tartozó kötő 

elektronpárok száma. 

megjegyzés: kovalens vegyérték helyett 

gyakran csak vegyértéket mondunk 

A kovalens kötés polaritás szempontjából 

lehet poláris vagy apoláris. 

 

Poláris kovalens kötés alakul ki a 

különböző elektronegativitású atomok 

között. 

megjegyzés: a kötő elektronpár megtalálási 

valószínűsége nagyobb a nagyobb 

elektronegativitású atomtörzs körül 

Apoláris kovalens kötés alakul ki az azonos 

elektronegativitású atomok között. 

megjegyzés: az azonos elektronegativitású 

atomok ugyanolyan mértékben vonzzák az 

elektronpárt 

A datív kötés olyan kovalens kötés, 

melyben a kötő elektronpárt csak az egyik 

atom biztosítja. 

 

A delokalizált kovalens kötésben a kötő 

elektronok kettőnél több atomtörzs vonzása 

alatt vannak. 

 

Az elektronpár-taszítási elmélet szerint a 

központi atom körüli elektronpárok úgy 

helyezkednek el, hogy a lehető legtávolabb 

legyenek egymástól. 

 

A központi atom egy molekulában az az 

atom, melyhez a legtöbb kötő elektronpár 

tartozik. 

 



A ligandumok a központi atomhoz 

kapcsolódó atomok és atomcsoportok. 

 

Egy molekula polaritását a kötések 

polaritása és a molekula alakja/téralkata 

együttesen határozza meg. 

 

Az elemmolekulák polaritás szempontjából 

apolárisak.  

 

Egy vegyületmolekula apoláris, ha a 

központi atomhoz nem tartozik nemkötő 

elektronpár és csak azonos ligandumok 

kapcsolódnak hozzá. 

 

Egy vegyületmolekula poláris, ha a 

központi atomhoz tartozik nemkötő 

elektronpár vagy nem csak azonos 

ligandumok kapcsolódnak hozzá. 

 

Az összetett ion kettő vagy több atomból 

álló, elektromos töltéssel rendelkező 

kémiai részecske, melyet kovalens kötés 

tart össze. 

 

Az ammóniumion ammóniamolekulából 

képződik protonfelvétellel. A kötő 

elektronpárt a nitrogén adja, tehát datív 

kötés alakul ki. 

 

Az oxóniumion vízmolekulából képződik 

protonfelvétellel. A kötő elektronpárt az 

oxigén adja, tehát datív kötés alakul ki. 

 

Az oxosavakból kialakuló összetett ionok 

protonleadással képződnek. 

 

 


