
Kovalens kötés 

 

A kovalens kötés kialakulását nézzük meg: 

 

Minden atom arra törekszik, hogy elérje a nemesgázszerkezetet. ( Pl: He, Ne, Ar, az utolsó 

héjon 8 külső elektron van, kivétel a He, neki 2 van ) 

Ez többféle módon érhető el; a kovalens kötés az egyik ilyen „út” a nemesgázszerkezet felé.  

 

Vegyük példának a hidrogénatomot!  

 

A hidrogénatom külső elektronhéján 1 elektron van. (pontokkal jelöltük) 

A külső elektronjait feltüntetve így néz ki: H● 

Az első elektronhéj 2 elektronnal telítetté, stabilissá válik. 

Számára az utána következő elem, a 2-es rendszámú hélium az, aminek az elektronszerkezetét 

szeretné elérni. 

 

Hogyan tudja ezt megtenni? 

 

Például úgy, hogy két hidrogénatom összekapcsolódik:  

 

H● és ●H 
 

A két hidrogénatomot 2 elektron, vagyis egy elektronpár kapcsolja egybe. 

 

HH             vagy              H-H           
 
közös elektronpár – egyszeres kovalens kötés 

(egy darab kötő elektronpár) 

 

kovalens kötés: a közös elektronpárral kialakuló atomkapcsolat 

 
A kialakuló kémiai részecske: a hidrogénmolekula H2 

 

Kovalens 

kötés 

H●●H Így néz ki rajzban. 

H-H 
Vagy ha a 2 elektront egy 

vonallal helyettesítjük. 

  

A kötés elektronpárját kötő elektronpárnak hívjuk. Ez az elektronpár mindkét atomhoz 

hozzátartozik. 

A kovalens kötéssel újfajta kémiai részecskék jönnek létre, a molekulák. Ezek olyan kémiai 

részecskék, amelyeken meghatározott számú atom kapcsolódik egymáshoz, kovalens kötéssel. 

 

A klórmolekula kialakulása:  
 

A klóratomoknak a külső héján 7-7 elektron van. A nemesgázszerkezet eléréséhez (8 külső 

elektron) 1 elektron hiánya van. A két klóratom 1-1 elektront tesz közössé. 

 

 

                    vagy                                  

 

   

1 darab kötő elektronpár - egyszeres kovalens kötés 

 



 

A két klóratomot egy elektronpár, azaz egyszeres kovalens kötés kapcsolja össze, és 

klórmolekula keletkezik. 

 

2Cl                      Cl2 

 

kettő darab                         egy darab klórmolekula 

klóratomból 

 

Az oxigénmolekula kialakulása: 

 

Az oxigénatomoknak összesen 6 elektronjuk van a külső el elektronhéjukon.  

Kovalens kötésben két-két elektron fog kötésbe menni, a többi 4-4 elektron kötésen kívül 

marad. 

   

                 vagy         

 

 

 

                                                                                két kötő elektronpár –kétszeres kovalens kötés    

 

2O                   O2 

 
            kettő darab                   egy darab oxigénmolekula 

            oxigénatomból 

 

 

A nitrogénmolekula kialakulása: 

 

A nitrogénatom 5 külső elektronjához még 3 hiányzik a nemesgázszerkezet eléréséhez.  

 

 

                                                             
                                                   3 kötő elektronpár-háromszoros kovalens kötés 

 

2N                      N2  

 
Feladat! 

Rajzoljátok le a füzetbe a megadott példák alapján a fluor a bróm és a jódmolekula 

kialakulását! (segítség tankönyv 86.o) 

A tananyaghoz kapcsolodó feladatokat megtaláljátok a Google Classroom felületen és ide is kell 

elküldeni! 

 


