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Kémia
A gimnáziumi kémia tantárgy a tantárgyi logika felé haladva, de a társtudományok
ismeretanyagát

szorosan

a

tananyagba

integrálva

építi

és

fejleszti

a

tanulók

természettudományos gondolkodását. A középiskolai kémiai ismeretek tanításának célja
egyrészt a természettudományos szemléletmód továbbfejlesztése, a különböző tantárgyak
keretében tanult ismeretek természettudományos műveltséggé történő integrálása, másrészt az
elvontabb kémiai ismeretek, fogalmak feldolgozása, a kémiát továbbtanulásra választó
tanulók ismereteinek megalapozása.
A természettudományos műveltség kialakítását olyan komplex problémák tárgyalásával segíti
elő, melyek megoldása a kémiai, fizikai, biológiai és természetföldrajzi ismeretek bizonyos
mértékű integrálását igényli. Ilyenek például: a víz, a talaj és a levegő szennyezése, tisztítása;
a hulladékkezelés és hulladékhasznosítás; ételeink és italaink; gyógyszerek és „csodaszerek”.
A gimnáziumi kémiatanulás hozzájárul ahhoz is, hogy a fizika, kémia, biológia és földrajz
tantárgyak

által

közvetített

tartalmak

egységes

természettudományos

műveltséggé

rendeződjenek.
A kémia tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon
fejleszti.
A tanulás kompetenciái: A tanuló felismeri, összegyűjti, csoportosítja, rendszerezi és
értékeli a hétköznapi életben, a tanulói kísérletezések során, illetve a szaknyelvi környezetben
megjelenő,

a

kémiához

kapcsolódó

információkat.

A

rendszerezett

és

értékelt

természettudományos információkat társaival megosztja.
A kommunikációs kompetenciák: A tanuló magabiztosan kommunikál írásban és szóban az
anyanyelvén, ismeri és alkalmazza a legfontosabb természettudományos, különösen a
kémiához kapcsolható legalapvetőbb szaknyelvi kifejezéseket. Egyszerű, a fizikai és kémiai
tulajdonságokkal, a környezetvédelemmel, illetve a vegyipari tevékenységgel kapcsolatos
médiatartalmakat, prezentációkat hoz létre, illetve szöveges feladatot old meg önállóan vagy
csoportban dolgozva, annak érdekében, hogy általuk üzeneteket közvetítsen főként társai és
korosztálya számára.
A digitális kompetenciák: A tanuló magabiztosan használja a digitális technológiát kémiai
tárgyú tartalmak keresésére, értelmezésére, elemzésére, a vizsgálatai során meghatározott
adatok kiértékelésére. Ismeri azokat a szempontokat, amelyek alapján kiszűrhetők és helyesen

értelmezhetők az áltudományos tartalmak a világhálón. A technológia felhasználásával a
tanuló különböző médiatartalmakat, prezentációkat, esetleg modelleket, animációkat készít
különböző témakörökben. A tanulás része az együttműködés és a kommunikáció, korszerű
eszközökkel, felelős és etikus módon.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló a kémiai tanulmányai során
gyakorlatot szerez a bizonyítékokon alapuló következtetések levonásában és az ezekre
alapozott döntések meghozatalában. A kémiai tárgyú problémák megoldása során hipotézist
alkot, az elvégzendő kísérleteket megtervezi, miközben fejlődik absztrakciós készsége. A
kritikai elemzések során összefüggéseket vesz észre, ok-okozati viszonyokra jön rá, ami
alapján egyszerűbb általánosításokat fogalmaz meg.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A kémiatanulás alapja az egyéni és a
csoportos tevékenység. A tanulási tevékenységet vagy munkavégzést érintő csoportmunka
során a tanuló felismeri feladatát, szerepét a csoportban, csoporttagként a társakkal együtt
végez különböző tevékenységeket, illetve megfelelő készségek birtokában igény szerint
csoportvezetői szerepet vállal.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A
tanuló a projektfeladatok megoldása során önállóan, illetve a csoporttagokkal közösen
különböző médiatartalmakat, prezentációkat, rövidebb-hosszabb szöveges produktumokat hoz
létre a tapasztalatok, eredmények, elemzések, illetve következtetések bemutatására.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló a kémiaórai
tevékenysége során elsajátít számos olyan készséget, amely alkalmassá teszi arra, hogy képes
legyen a feladatkörét érintő változó szerepekhez újító módon és rugalmasan alkalmazkodni.
Felismeri a hétköznapi életben előforduló, kémiai tárgyú problémákban rejlő lehetőségeket,
lehetőségeihez mérten hozzájárul a problémák megoldásához, az esélyeket és alternatívákat
mérlegeli. Hatékonyan kommunikál másokkal, a többség álláspontját elfogadva vagy saját
álláspontját megvédve érvel, mások érveit meghallgatja, azokat elfogadja vagy cáfolja.
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9–10. évfolyam
A 9–10. évfolyamos kémiaoktatás célja, hogy a gimnáziumi tanulók többsége számára
releváns, a mindennapi életben felmerülő problémák magyarázatán keresztül fejlessze a
tanulók kémiai ismereteit, gondolkodási képességeit, valamint pozitív attitűdöt alakítson ki a
tanulókban a kémiához való viszonyukban és a kémia életünkben betöltött szerepének
megítélésében. Ugyanakkor az alapvető kémiai ismeretek tárgyalása és gyakoroltatása révén
megteremti az alapjait annak is, hogy az érdeklődő tanulók – kiegészítő (pl. fakultációs)
tanulmányok után – sikeres érettségi vizsgát tegyenek kémiából. A gyakorlatban
hasznosítható tudás egyrészt konkrét tárgyi ismereteket jelent, másrészt pedig az ezekből
kialakuló olyan szemléletet adnak, amely a még nem ismert, új jelenségekben való
eligazodásban nyújt segítséget.
A tananyag felépítése, elrendezése közelít a kémia tudomány logikájához, de annak mentén a
kontextus- vagy problémaközpontú feldolgozás a jellemző. Ez egyrészt megkönnyíti a
jelenségek értelmezéséhez szükséges ismeretek és képességek kapcsolati rendszerének
kialakulását, másrészt kellő alapot biztosít azoknak a tanulóknak, akik 11–12. évfolyamon is
tanulni szeretnék a kémiát.
A logikai kapcsolatok feltárása lehetőséget ad a tanórákon az aktív tanulási formák
használatára is: a problémák tudatos azonosítására, információkeresésre, kísérletek
tervezésére, objektív megfigyelésre, a grafikonok elemzésére, modellezésre, szimulációk
használatára, következtetések levonására. A logikai kapcsolatok hangsúlyozása elsősorban a
kémia és a természettudományok iránt fogékony tanulók érdeklődését, míg a mindennapi
életből vett példákkal, a jelenünket és jövőnket meghatározó kérdésekkel, problémákkal való
szembesítés a humán érdeklődésű tanulók kémia iránti érdeklődését kelti fel.

A 9–10. évfolyamon a kémia tantárgy alapóraszáma: 144 óra. A 9. évfolyam végére az 1-72
órán elsajátítandó ismeretek jelentik a tantárgyi követelményeket.

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Az anyagok szerkezete és tulajdonságai
Kémiai átalakulások
A szén egyszerű szerves vegyületei
Az életműködések kémiai alapjai
Elemek és szervetlen vegyületeik
Kémia az ipari termelésben és a mindennapokban
Környezeti kémia és környezetvédelem
Összes óraszám:

Javasolt óraszám
20
28
32
17
22
15
10
144

TÉMAKÖR: Az anyagok szerkezete és tulajdonságai
ÓRASZÁM: 20 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 egyedül vagy csoportban elvégez egyszerű kémiai kísérleteket (leírás vagy szóbeli
útmutatás alapján), és értékeli azok eredményét;
 kémiai vizsgálatainak tervezése során alkalmazza az analógiás gondolkodás alapjait és
használja az „egyszerre csak egy tényezőt változtatunk” elvet.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 ismeri az atom felépítését, az elemi részecskéket, valamint azok jellemzőit, ismeri az
izotópok legfontosabb tulajdonságait, érti a radioaktivitás lényegét, és példát mond a
radioaktív izotópok gyakorlati felhasználására;
 ismeri az anyagmennyiség és a mól fogalmát, érti bevezetésük szükségességét, és
egyszerű számításokat végez m, n és M segítségével;
 ismeri az atom elektronszerkezetének kiépülését a Bohr-féle atommodell szintjén,
tisztában van a vegyértékelektronok kémiai reakciókban betöltött szerepével;
 értelmezi a periódusos rendszer fontosabb adatait (vegyjel, rendszám, relatív atomtömeg),
alkalmazza

a

periódusszám

és

a

(fő)csoportszám

jelentését

a

héjak

és

a

vegyértékelektronok szempontjából, ismeri a periódusos rendszer fontosabb csoportjainak
a nevét és az azokat alkotó elemek vegyjelét;
 ismeri a molekulaképződés szabályait, ismeri az elektronegativitás fogalmát, és érti a
kötéspolaritás lényegét, a kovalens kötést jellemzi száma és polaritása szerint, megalkotja
egyszerű molekulák szerkezeti képletét, ismeri a legalapvetőbb molekulaalakokat
(lineáris, síkháromszög, tetraéder, piramis, V-alak), valamint ezek meghatározó szerepét a
molekulák polaritása szempontjából;
 meghatározza egyszerű molekulák polaritását, és ennek alapján következtet a közöttük
kialakuló másodrendű kémiai kötésekre, valamint oldhatósági jellemzőikre, érti, hogy a
moláris tömeg és a molekulák között fellépő másodrendű kötések minősége hogyan
befolyásolja az olvadás- és forráspontot, ezeket konkrét példákkal támasztja alá;
 érti a részecske szerkezete és az anyag fizikai és kémiai tulajdonságai közötti alapvető
összefüggéseket;

 ismeri az egyszerű ionok atomokból való létrejöttének módját, ezt konkrét példákkal
szemlélteti, ismeri a fontosabb összetett ionok molekulákból való képződésének módját,
tudja a nevüket, összegképletüket, érti egy ionvegyület képletének a megszerkesztését az
azt alkotó ionok képlete alapján, érti az ionrács felépülési elvét, az ionvegyület képletének
jelentését, konkrét példák segítségével jellemzi az ionvegyületek fontosabb tulajdonságait;
 ismeri a fémek helyét a periódusos rendszerben, érti a fémes kötés kialakulásának és a
fémek kristályszerkezetének a lényegét, érti a kapcsolatot a fémek kristályszerkezete és
fontosabb tulajdonságai között, konkrét példák segítségével (pl. Fe, Al, Cu) jellemzi a
fémes tulajdonságokat, összehasonlításokat végez;
 ismeri az anyagok csoportosításának a módját a kémiai összetétel alapján, ismeri ezeknek
az anyagcsoportoknak a legfontosabb közös tulajdonságait, példákat mond minden
csoport képviselőire, tudja, hogy az oldatok a keverékek egy csoportja;
 érti a „hasonló a hasonlóban jól oldódik” elvet, ismeri az oldatok töménységével és az
oldhatósággal kapcsolatos legfontosabb ismereteket, egyszerű számítási feladatokat old
meg

az

oldatok

köréből

(tömegszázalék,

anyagmennyiség-koncentráció,

tömegkoncentráció);
 adott szempontok alapján összehasonlítja a három halmazállapotba (gáz, folyadék, szilárd)
tartozó anyagok általános jellemzőit, ismeri Avogadro gáztörvényét, és egyszerű
számításokat végez gázok térfogatával standard körülmények között, érti a halmazállapotváltozások lényegét és energiaváltozását;
 egyedül vagy csoportban elvégez összetettebb, halmazállapot-változással és oldódással
kapcsolatos kísérleteket, és megbecsüli azok várható eredményét.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Megfigyelési és manuális készség fejlesztése
 A társakkal való együttműködés képességének fejlesztése
 Kísérletek értelmezése és biztonságos megvalósítása
 A biztonságos eszköz- és vegyszerhasználat elsajátítása
 Az analógiás gondolkodás fejlesztése
 Alapvető matematikai készségek fejlesztése
 Alkotás digitális eszközzel
 Információkeresés digitális eszközzel
 Az atomok és a periódusos rendszer ismerete

 A kovalens kötés és a molekulák ismerete
 Az atomrácsos kristályok ismerete
 Az ionok, az ionkötés és az ionvegyületek ismerete
 A fémes kötés és a fémek ismerete
 Az anyagok csoportosítása: elemek, vegyületek és keverékek ismerete
 Halmazállapotok, halmazállapot-változások ismerete
ELSAJÁTÍTANDÓ FOGALMAK
izotópok, vegyértékelektronok, anyagmennyiség, Avogadro-szám, relatív atomtömeg, moláris
tömeg, elektronegativitás, elsőrendű kémiai kötés, kötéspolaritás, szerkezeti képlet,
másodrendű kémiai kötés, kristályrács, ion, anyagmennyiség-koncentráció, Avogadrotörvény, moláris térfogat, amorf állapot
TEVÉKENYSÉGEK
 Logikai térkép készítése (pl.: az atomot felépítő atommagról és elektronburokról, az elemi
részecskékről, valamint azok legfontosabb szerepéről, tulajdonságairól)
 Magyar és/vagy idegen nyelvű mobilalkalmazások keresése és használata (pl.: az atomok
elektronszerkezetével és a periódusos rendszerrel kapcsolatban)
 Bemutató készítése (pl.: Mengyelejev és a periódusos rendszer címmel)
 Cikkek, illetve hírek keresése a médiában (pl.: a radioaktív izotópok veszélyeiről, illetve
felhasználási lehetőségeiről)
 Kiselőadás (pl.: Hevesy György munkásságának bemutatása)
 Poszter, vagy prezentáció készítése (pl.: Marie Curie munkásságának bemutatása)
 Bemutató készítése (pl.: a radiokarbon kormeghatározásról)
 Egyszerű számítások elvégzése az anyagmennyiséggel kapcsolatban (pl.: egy korty vagy
egy csepp vízben lévő vízmolekulák hozzávetőleges számának kiszámítása; egy
vascsipeszben lévő vasatomok számának kiszámítása; egy kockacukorban lévő
répacukormolekulák számának kiszámítása; egy adott tömegű kénkristályban található
kénmolekulák számának kiszámítása)
 Demonstrációs kísérletek elvégzése vagy keresése a világhálón (pl.: az egy csoportban
lévő elemek hasonló kémiai tulajdonságainak szemléltetésére; a kálium és a nátrium, a
magnézium és a kalcium, a klór és a jód kémiai reakcióinak összehasonlítására)
 A kísérletek tapasztalatainak szemléltetése

 Logikai térkép készítése (pl.: a kémiai kötésekről, azok típusairól, főbb jellemzőikről,
példákkal)
 Egyszerű molekulák felismerése a modelljük alapján, a molekula alakjának és
polaritásának meghatározása
 Memóriakártyák készítése a legfontosabb molekulákról (a kártya egyik oldalán a
molekula összegképlete és szerkezeti képlete, a másik oldalán az atomok száma, kötései,
nemkötő elektronpárjai, alakja, polaritása)
 Molekulák csoportosítása polaritásuk, valamint a közöttük kialakuló legerősebb
másodrendű kölcsönhatás alapján
 Egyszerű molekulamodellek készítése a molekulák alakjának megértéséhez, a modellek
bemutatása (pl.: saját készítésű felvétel segítségével)
 Molekulamodellező alkalmazások keresése és használata
 Az olvadáspont, a forráspont, valamint oldhatósági adatok elemzése, kapcsolat keresése az
anyag szerkezete és tulajdonságai között
 Egyszerű kísérletek molekula-, atom-, fém- és ionrácsos anyagok tulajdonságainak
összehasonlítására (pl. a kén, a kvarc, a vas, illetve a nátrium-klorid összehasonlítása), a
várható tapasztalatok megjóslása, majd összevetése a tényleges tapasztalatokkal, a
tapasztalatok táblázatos összefoglalása
 Különféle rácstípusú elemek és vegyületek olvadás- és forráspont adatainak digitális
ábrázolása többféle módon, következtetések levonása, ábraelemzés
 Kísérleteket érintő előzetes becslés a bekövetkező tapasztalatokkal kapcsolatban, és a
tapasztalatok alapján következtetések levonása (pl.: szilárd kősó és a sóoldat
vezetőképességének vizsgálata)
 Tanulókísérlet elvégzése (pl.: a rézgálic kristályvíztartalma eltávolításának bemutatására)
 Kísérlettervezés 3-4 fős csoportban egy anyag tulajdonságainak vizsgálatára, valamint a
tulajdonságok alapján a rácstípus megállapítására
 A pontos és részletes megfigyelés fejlesztése (pl.: a kén olvasztásos kísérlete segítségével)
 Kb. azonos vastagságú vas-, réz- és alumíniumhuzal fizikai tulajdonságainak vizsgálata,
 Összehasonlító táblázat készítése (pl.: azonos vastagságú vas-, réz- és alumíniumhuzal
fizikai tulajdonságainak vizsgálata)
 Kb. 24,5 dm3 térfogatú „Avogadro-kocka” készítése kartonból (1 mól gáz térfogatának
szemléltetésére)
 Egyszerű számítások elvégzése a gázok moláris térfogatával kapcsolatban

 Információkeresés a gázok moláris térfogatának hőmérsékletfüggésével kapcsolatban, az
adatok grafikus ábrázolása
 Animáció készítése (pl.: a gázok, folyadékok és szilárd anyagok szerkezetének és
mozgásformáinak szemléltetésére)
 Oldódással, illetve halmazállapot-változással járó reakciók elvégzése részletes leírás
alapján, a tapasztalatok rögzítése, a következtetések levonása
 Kísérlettervezés (pl.: a „hasonló a hasonlót old” elv szemléltetésére), a vizsgálat
mozgóképes dokumentálása
 Kiselőadás (pl.: a víz fagyása során bekövetkező térfogatnövekedésről)
 Információkeresés (pl.: a hidrátburoknak az élő szervezetben betöltött szerepével
kapcsolatban)
 Animáció keresése vagy készítése (pl.: a hidrátburok kialakulásának bemutatására)
 Az ásványvizes palackok címkéjén található koncentrációértékek értelmezése
 Szövegaláírással
kapcsolatban

ellátott

fényképgaléria

összeállítása

az

elvégzett

kísérletekkel

TÉMAKÖR: Kémiai átalakulások
ÓRASZÁM: 28 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 a kémiai reakciókat szimbólumokkal írja le;
 egyedül vagy csoportban elvégez egyszerű kémiai kísérleteket leírás vagy szóbeli
útmutatás alapján, és értékeli azok eredményét.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 érti a fizikai és kémiai változások közötti különbségeket;
 ismeri a kémiai reakciók végbemenetelének feltételeit, ismeri, érti és alkalmazza a tömegés töltésmegmaradás törvényét a kémiai reakciókra;
 ismeri a kémiai reakciók csoportosítását többféle szempont szerint: a reagáló és a képződő
anyagok száma, a reakció energiaváltozása, időbeli lefolyása, iránya, a reakcióban részt
vevő anyagok halmazállapota szerint;
 konkrét reakciókat termokémiai egyenlettel is felír, érti a termokémiai egyenlet jelentését,
ismeri a reakcióhő fogalmát, a reakcióhő ismeretében megadja egy reakció
energiaváltozását, energiadiagramot rajzol, értelmez, ismeri a termokémia főtételét és
jelentőségét a többlépéses reakciók energiaváltozásának meghatározásakor;
 érti a katalizátorok hatásának elvi alapjait;
 ismer egyirányú és egyensúlyra vezető kémiai reakciókat, érti a dinamikus egyensúly
fogalmát, ismeri és alkalmazza az egyensúly eltolásának lehetőségeit Le Châtelier elve
alapján;
 ismeri a fontosabb savakat, bázisokat, azok nevét, képletét, Brønsted sav-bázis elmélete
alapján értelmezi a sav és bázis fogalmát, ismeri a savak és bázisok erősségének és
értékűségének jelentését, konkrét példát mond ezekre a vegyületekre, érti a víz sav-bázis
tulajdonságait, ismeri az autoprotolízis jelenségét és a víz autoprotolízisének a termékeit;
 konkrét példákon keresztül értelmezi a redoxireakciókat oxigénfelvétel és oxigénleadás
alapján, ismeri a redoxireakciók tágabb értelmezését elektronátmenet alapján is, konkrét
példákon bemutatja a redoxireakciót, eldönti egy egyszerű redoxireakció egyenlete
ismeretében az elektronátadás irányát, az oxidációt és redukciót, megadja az oxidálószert
és a redukálószert;

 érti az elektromos áram és a kémiai reakciók közötti összefüggéseket: a galvánelemek
áramtermelésének és az elektrolízisnek a lényegét;
 tisztában van az elektrokémiai áramforrások felépítésével és működésével, ismeri a
Daniell-elem felépítését és az abban végbemenő folyamatokat, az elem áramtermelését;
 ismeri az elektrolizáló cella felépítését és az elektrolízis lényegét a hidrogén-klorid-oldat
grafitelektródos elektrolízise kapcsán, érti, hogy az elektromos áram kémiai reakciók
végbemenetelét segíti, példát ad ezek gyakorlati felhasználására (alumíniumgyártás,
galvanizálás).
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Kísérletek értelmezése és biztonságos megvalósítása
 Problémamegoldó képesség fejlesztése
 Vitakészség fejlesztése
 A társakkal való együttműködés fejlesztése
 Az analógiás gondolkodás fejlesztése
 Alkotás digitális eszközzel
 Információkeresés és -megosztás digitális eszközzel
 A kémiai reakciók általános jellemzése és csoportosítása
 A reakciók egyenletének leírása képletekkel, az egyenlet értelmezése
 Savak, bázisok, sav-bázis reakciók ismerete
 A kémhatás és a pH ismerete
 A redoxireakciók ismerete
 Elektrokémia ismerete
ELSAJÁTÍTANDÓ FOGALMAK
reakcióhő, Hess-tétel, dinamikus egyensúly, a legkisebb kényszer elve, Brønsted-féle savbázis elmélet, amfoter vegyület, oxidáció, redukció, redoxireakció, galvánelem, elektród,
akkumulátor, elektrolízis
TEVÉKENYSÉGEK
 Kémiai

dominó

készítése

és

használata

(pl.:

a

reakciók

típusaival

és

a

reakcióegyenletekkel kapcsolatban)
 Internetes oldalak keresése és használata (pl.: a tömegmegmaradás törvényének
szemléltetésére)

 Egyszerű kémcsőkísérletek elvégzése a különböző reakciótípusokra (pl.: exoterm–
endoterm, sav-bázis– edoxi, gázfejlődés–csapadékképződés, pillanatreakció–időreakció)
 Jegyzőkönyv vagy narrált videofelvétel készítése elvégzett kísérletekről
 Egyszerű, életszerű, a gyakorlati szempontból is releváns sztöchiometriai feladatok
megoldása a reakcióegyenlet alapján
 Adatok, grafikonok, leírt jelenségek tapasztalatainak értelmezése (pl.: a termokémia
tárgyköréből)
 Kísérletek elvégzése leírás alapján, a tapasztalatok rögzítése, magyarázata (pl.:
katalizátorok működésének vizsgálata)
 A katalizátorok mindennapi életben betöltött szerepének felismerése és alátámasztása
példákkal, az enzimreakciók áttekintése
 A reakciósebesség vizsgálata, adott reakció sebességének különböző módszerekkel való
növelése, az „egyszerre csak egy tényezőt változtatunk” elv alkalmazásával
 Jegyzőkönyv készítése számadatokkal, következtetések levonásával
 Animációk és szimulációk keresése az interneten (pl.: a kémiai egyensúlyok és a Le
Châtelier-féle legkisebb kényszer elvének demonstrálására)
 A kémiai egyensúly szemléltetése (pl.: szénsavas üdítőital segítségével)
 A

leggyakoribb,

legismertebb

savak

tulajdonságainak

vizsgálata

egyszerű

kémcsőkísérletekkel (pl.: reakció lúgokkal, fémekkel, mészkővel), tapasztalatok
megfigyelése, rögzítése, magyarázata
 Bemutató készítése (pl.: a háztartásban előforduló savakról, azok kémiai összetételéről,
molekuláik szerkezetéről, felhasználási módjukról és biztonságos kezelésükről; a
háztartásban előforduló lúgos kémhatású oldatokról, azok kémiai összetételéről,
felhasználási módjukról és biztonságos kezelésükről)
 Hígítási sor készítése erős savból és bázisból, a pH megállapítása indikátorpapírral, a pH
és az oldat oxóniumion-koncentrációja közötti kapcsolat áttekintése
 Animáció keresése (pl.: az egy-, illetve többértékű savak esetében a közömbösítésük során
bekövetkező pH-változás szemléltetésére)
 Egyszerű galvánelemek (pl. Daniell-elem) összeállítása, gyümölcselemek készítése, a
bennük végbemenő redoxireakciók értelmezése
 Házi dolgozat vagy bemutató készítése (pl.: A gyakorlatban használt elektrokémiai
áramforrások címmel – összetétel, felépítés, működés, felhasználási területek,
környezetvédelmi vonatkozások feltárásával)

 Érvelő vita lefolytatása (pl.: Valóban 0% szén-dioxid-emisszió jellemzi-e az elektromos
autókat?)
 Egyszerű tanulókísérlet elvégzése (pl.:hidrogén-klorid-oldat elektrolizálására alkalmas
cella összeállítása és működtetése; hypo előállítása laboratóriumban nátrium-klorid-oldat
grafitelektródos

elektrolízisével;

vízbontás;

a

cink-jodid-oldat

elektrolízisének

kivitelezése)
 Megfigyelések, vizsgálatok (pl.: a hypo tulajdonságainak vizsgálata)
 Elvégzett, vagy megtekintett kísérletek tapasztalatainak értelmezése
 Animáció keresése (pl.: az ionvándorlás szemléltetésére)
 Projektmunka (pl.: Oláh György és a direkt metanolos tüzelőanyagcella címmel – a
működés bemutatása, előnyeinek kiemelése a környezet- és energiatermelés, valamint a
fenntarthatóság szempontjából)
 Érvelő beszélgetés kezdeményezése (pl.: Működhet-e vízzel egy autó? címmel)
 Interaktív feladatok készítése az interneten található feladatkészítő alkalmazások
segítségével

TÉMAKÖR: A szén egyszerű szerves vegyületei
ÓRASZÁM: 32 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 ismeri az anyagok jellemzésének logikus szempontrendszerét: anyagszerkezet – fizikai
tulajdonságok – kémiai tulajdonságok – előfordulás – előállítás – felhasználás;
 ismeri a legegyszerűbb szerves kémiai reakciótípusokat;
 analógiás gondolkodással következtet a szerves vegyület tulajdonságára a funkciós
csoportja ismeretében;
 magabiztosan használ magyar és idegen nyelvű mobiltelefonos/táblagépes applikációkat
kémiai tárgyú információk keresésére;
 egyedül vagy csoportban elvégez egyszerű kémiai kísérleteket leírás vagy szóbeli
útmutatás alapján, és értékeli azok eredményét.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 ismeri a szerves vegyületeket felépítő organogén elemeket, érti a szerves vegyületek
megkülönböztetésének, külön csoportban tárgyalásának az okát, az egyszerűbb szerves
vegyületeket szerkezeti képlettel és összegképlettel jelöli;
 ismeri a telített szénhidrogének homológ sorának felépülési elvét és fontosabb
képviselőiket,

ismeri

a

metán

fontosabb

tulajdonságait,

jellemzi

az

anyagok

szempontrendszere alapján, ismeri a homológ soron belül a forráspont változásának az
okát, valamint a szénhidrogének oldhatóságát, ismeri és egy-egy kémiai egyenlettel leírja
az égés, a szubsztitúció és a hőbontás folyamatát;
 érti az izoméria jelenségét, példákat mond konstitúciós izomerekre;
 ismeri a telítetlen szénhidrogének fogalmát, az etén és az acetilén szerkezetét és fontosabb
tulajdonságait, ismeri és reakcióegyenletekkel leírja a telítetlen szénhidrogének jellemző
reakciótípusait, az égést, az addíciót és a polimerizációt;
 felismeri az aromás szerkezetet egy egyszerű vegyületben, ismeri a benzol
molekulaszerkezetét és fontosabb tulajdonságait, tudja, hogy számos illékony aromás
szénhidrogén mérgező;
 példát mond közismert halogéntartalmú szerves vegyületre (pl. kloroform, vinil-klorid,
freonok, DDT, tetrafluoretén), és ismeri felhasználásukat;

 ismeri és vegyületek képletében felismeri a legegyszerűbb oxigéntartalmú funkciós
csoportokat: a hidroxilcsoportot, az oxocsoportot, az étercsoportot;
 ismeri az alkoholok fontosabb képviselőit (metanol, etanol, glikol, glicerin), azok
fontosabb tulajdonságait, élettani hatásukat és felhasználásukat;
 felismeri az aldehidcsoportot, ismeri a formaldehid tulajdonságait, az aldehidek
kimutatásának módját, felismeri a ketocsoportot, ismeri az aceton tulajdonságait,
felhasználását;
 ismeri és vegyületek képletében felismeri a karboxilcsoportot és az észtercsoportot, ismeri
az egyszerűbb és fontosabb karbonsavak (hangyasav, ecetsav, zsírsavak) szerkezetét és
lényeges tulajdonságait;
 az etil-acetát példáján bemutatja a kis szénatomszámú észterek jellemző tulajdonságait,
tudja, hogy a zsírok, az olajok, a foszfatidok, a viaszok egyaránt az észterek csoportjába
tartoznak;
 szerkezetük alapján felismeri az aminok és az amidok egyszerűbb képviselőit, ismeri az
aminocsoportot és az amidcsoportot.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az analógiás gondolkodás fejlesztése
 Vitakészség fejlesztése
 A rendszerezőképesség fejlesztése
 Információk keresése és megosztása digitális eszközökkel
 A telített szénhidrogének
 A telítetlen szénhidrogének
 A halogéntartalmú szerves vegyületek
 Az oxigéntartalmú szerves vegyületek
 A nitrogéntartalmú szerves vegyületek
ELSAJÁTÍTANDÓ FOGALMAK
funkciós csoport, homológ sor, telített és telítetlen szénhidrogének, szerves reakciótípusok,
izoméria, konstitúció, aromás vegyületek, heteroatom, alkoholok, aldehidek, ketonok, éterek,
karbonsavak, észterek, aminok, amidok
TEVÉKENYSÉGEK
 Pálcikamodellek

használata

egyszerű

konstitúciós

izomer

vegyületek

molekulaszerkezetének a modellezésére (pl.: az etanol és a dimetil-éter összehasonlítása)

 Szerkezeti képletek felírásának gyakorlása molekulamodellek alapján
 Az anyagok jellemzési szempontrendszerének bemutatása a legegyszerűbb szénhidrogén,
a metán példáján, a szerkezet és a tulajdonságok kapcsolatának elemzése, az
összefüggések keresése
 Anyagismereti kártyák készítése az egyes vegyületcsoportok gyakorlati szempontból
legfontosabb képviselőiről az anyagok jellemzésének szempontrendszere alapján
 Táblázatos adatok értelmezése, elemzése, összefüggések keresése az alkánok homológ
sora, tagjainak moláris tömege, molekulapolaritása, halmazállapota (olvadás- és
forráspontja), sűrűsége és oldhatósága kapcsán, grafikonok, diagramok készítése a
táblázat adatainak felhasználásával
 Kiselőadás a metán és a sújtólégrobbanások témaköréből
 Prezentáció készítése (pl.: CO-hegesztéssel kapcsolatosan)
 Kiselőadás (pl.: a Davy-lámpa történetéről és működéséről)
 Logikai térkép készítése (pl.: a szénhidrogének áttekintésére, amely tartalmazza a tanult
szénhidrogén-csoportokat, azok legfontosabb tulajdonságait, és példák megnevezése a
gyakorlati szempontból fontos képviselőikre)
 Internetes információgyűjtés és bemutató készítése (pl.: a halogénezett szénvegyületek
gyakorlati jelentőségéről, felhasználásáról, élettani és környezetvédelmi vonatkozásairól)
 A különböző szerves vegyületcsoportok legjellemzőbb képviselőinek (etanol, dietil-éter,
aceton, ecetsav, etil-acetát) bemutatása, az anyagok legjellemzőbb tulajdonságainak
megfigyelése, kapcsolatok keresése az anyagok tulajdonságai és köznapi felhasználása
között
 Egyszerű kísérletek elvégzése leírás alapján (pl.: benzinnel, etil-alkohollal, acetonnal,
ecetsavval, valamint aldehidcsoportot tartalmazó vegyületekkel)
 Az elvégzett, vagy megtekintett kísérletek fényképes és/vagy mozgóképes dokumentálása
 Médiatartalmak keresése (pl.: a metanol-, etanol-, glikol-mérgezések kapcsán)
 Érvelő vita (pl.: a házi pálinkafőzés mellett és ellen)
 Poszter, vagy prezentáció készítése (pl.: Görgey Artúr vegyészeti munkásságáról Kabay
János tevékenységéről)
 Molekulák modellezése (pl.: palmitinsav, sztearinsav és olajsav molekulái)
 Információgyűjtés (pl.: a környezetünkben és szervezetünkben megtalálható szerves
savakról, azok jelentőségéről)

 Információgyűjtés az interneten (pl.: Nagyhatású aminok az élő szervezetekben címmel
kapcsolat keresése a biológiával, az életfolyamatokkal)
 Kritikusan válogatott videofilmek megtekintése alapvető, de nem minden laboratóriumban
kivitelezhető kémiai kísérletekről, a pontos, precíz megfigyelések jelentőségének
hangsúlyozása

TÉMAKÖR: Az életműködések kémiai alapjai
ÓRASZÁM: 17 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 egyedül vagy csoportban elvégez egyszerű kémiai kísérleteket leírás vagy szóbeli
útmutatás alapján, és értékeli azok eredményét;
 mobiltelefonos/táblagépes

alkalmazások

segítségével

médiatartalmakat,

illetve

bemutatókat hoz létre.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 ismeri a biológiai szempontból fontos szerves vegyületek építőelemeit (kémiai
összetételét, a nagyobbak alkotó molekuláit);
 ismeri a lipid gyűjtőnevet, tudja, hogy ebbe a csoportba hasonló oldhatósági
tulajdonságokkal rendelkező vegyületek tartoznak, felsorolja a lipidek legfontosabb
képviselőit, felismeri azokat szerkezeti képlet alapján, ismeri a lipidek csoportjába tartozó
vegyületek egy-egy fontos szerepét az élő szervezetben;
 ismeri a szénhidrátok legalapvetőbb csoportjait, példát mond mindegyik csoportból egykét képviselőre, ismeri a szőlőcukor képletét, összefüggéseket talál a szőlőcukor
szerkezete és tulajdonságai között, ismeri a háztartásban található szénhidrátok
besorolását a megfelelő csoportba, valamint köznapi tulajdonságaikat (ízük, oldhatóságuk)
és felhasználásukat, összehasonlítja a keményítő és a cellulóz molekulaszerkezetét és
tulajdonságait, valamint szerepüket a szervezetben és a táplálékaink között;
 tudja, hogy a fehérjék aminosavakból épülnek fel, ismeri az aminosavak általános
szerkezetét és azok legfontosabb tulajdonságait, ismeri a fehérjék elsődleges, másodlagos,
harmadlagos és negyedleges szerkezetét, érti e fajlagos molekulák szerkezetének
kialakulását, példát mond a fehérjék szervezetben és élelmiszereinkben betöltött
szerepére, ismeri a fehérjék kicsapásának módjait és ennek jelentőségét a mérgezések
kapcsán.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az analógiás gondolkodás fejlesztése
 Keresés digitális eszközzel
 A lipidek ismerete

 A szénhidrátok ismerete
 A fehérjék ismerete
ELSAJÁTÍTANDÓ FOGALMAK
lipidek, trigliceridek, szénhidrátok, kondenzáció, hidrolízis, aminosav, polipeptid, fehérjék
szerkezete
TEVÉKENYSÉGEK
 Halmazábra, logikai térkép készítése (pl.: a biológiai szempontból fontos szerves
vegyületek áttekintésére)
 Biológiai szempontból fontos vegyületek kivonása növényi és állati eredetű anyagokból
(pl. színanyagok pirospaprikából vagy hagymahéjból, cukrok gyümölcsökből, olajok
magvakból)
 Biológiai szempontból fontos vegyületek kimutatása élelmiszerekből (pl. redukáló cukrok
kimutatása ezüsttükörpróbával, fehérje kimutatása xantoprotein-reakcióval, keményítő
kimutatása Lugol-oldattal)
 Egyszerű tanulókísérletek (pl.: a növényi eredetű olajok és az állati eredetű zsírok
tulajdonságainak megfigyelésére; fehérjekicsapási reakciók elvégzése, fehérjeoldat
reakciója erős savval, lúggal, könnyű- és nehézfémsók oldatával, kicsapás alkohollal,
hővel, illetve mechanikai úton; az enzimek működésének szemléltetése egyszerű
tanulókísérlettel)
 A szőlőcukor-molekula térbeli szerkezetének modellezése (pl.: pálcikamodell, webes
molekulaszerkesztő és -megjelenítő alkalmazások segítségével) a molekula stabilitásáért
felelős tényezők megállapítása
 Videofilm készítése (pl.: Szénhidrátok a háztartásban címmel, bemutatva az otthonunkban
fellelhető szénhidrátok csoportosítását, eredetét, tulajdonságaikat és felhasználásukat)
 Kiselőadás (pl.: az esszenciális aminosavak jelentőségéről)
 3D-s fehérjeszerkezeti modellek keresése az interneten (pl.: az elsődleges, másodlagos,
harmadlagos és negyedleges fehérjeszerkezet megfigyelésére)
 Információkeresés (pl.: az enzimek szerepéről és csoportosításáról)
 A konstitúciós képlettől a vonalábráig – a biológiai szempontból fontos szerves
vegyületek ábrázolásának gyakorlása különböző képletekkel, a szerkezet ábrázolásának
egyszerűsítései, a kémia- és biológiaórán használt képletek közötti különbségek kiemelése

 Érvelő vita (pl.: az egyszer használatos műanyag poharak, tányérok, evőeszközök,
valamint papírból és fából készült társaik mellett és ellen)

TÉMAKÖR: Elemek és szervetlen vegyületeik
ÓRASZÁM: 22 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 ismer megbízható magyar és idegen nyelvű internetes forrásokat kémiai tárgyú, elemekkel
és vegyületekkel kapcsolatos képek és szövegek gyűjtésére.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 ismeri a hidrogén, a halogének, a kalkogének, a nitrogén, a szén és fontosabb vegyületeik
fizikai és kémiai sajátságait, különös tekintettel a köznapi életben előforduló anyagokra;
 alkalmazza az anyagok jellemzésének szempontjait a hidrogénre, kapcsolatot teremt az
anyag szerkezete és tulajdonságai között;
 ismeri a halogének képviselőit, jellemzi a klórt, ismeri a hidrogén-klorid és a nátriumklorid tulajdonságait;
 ismeri és jellemzi az oxigént és a vizet, ismeri az ózont mint az oxigén allotróp
módosulatát, ismeri mérgező hatását (szmogban) és UV-elnyelő hatását (ózonpajzsban);
 ismeri és jellemzi a ként, a kén-dioxidot és a kénsavat;
 ismeri és jellemzi a nitrogént, az ammóniát, a nitrogén-dioxidot és a salétromsavat;
 ismeri a vörösfoszfort és a foszforsavat, fontosabb tulajdonságaikat és a foszfor
gyufagyártásban betöltött szerepét;
 összehasonlítja a gyémánt és a grafit szerkezetét és tulajdonságait, különbséget tesz a
természetes és mesterséges szenek között, ismeri a természetes szenek felhasználását,
ismeri a koksz és az aktív szén felhasználását, példát mond a szén reakcióira (pl. égés),
ismeri a szén oxidjainak (CO, CO2) a tulajdonságait, élettani hatását, valamint a szénsavat
és sóit, a karbonátokat;
 ismeri a fémrács szerkezetét és az ebből adódó alapvető fizikai tulajdonságokat;
 ismeri a fémek helyét a periódusos rendszerben, megkülönbözteti az alkálifémeket, az
alkáliföldfémeket, ismeri a vas, az alumínium, a réz, valamint a nemesfémek legfontosabb
tulajdonságait;
 kísérletek tapasztalatainak ismeretében értelmezi a fémek egymáshoz viszonyított
reakciókészségét oxigénnel, sósavval, vízzel és más fémionok oldatával, érti a fémek

redukáló sorának felépülését, következtet fémek reakciókészségére a sorban elfoglalt
helyük alapján;
 használja a fémek redukáló sorát a fémek tulajdonságainak megjóslására, tulajdonságaik
alátámasztására;
 ismeri a fontosabb fémek (Na, K, Mg, Ca, Al, Fe, Cu, Ag, Au, Zn) fizikai és kémiai
tulajdonságait;
 ismeri a fémek köznapi szempontból legfontosabb vegyületeit, azok alapvető
tulajdonságait (NaCl, Na2CO3, NaHCO3, Na3PO4, CaCO3, Ca3(PO4)2, Al2O3, Fe2O3,
CuSO4);
 ismer eljárásokat fémek ércekből történő előállítására (vas, alumínium).
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Alkotás digitális eszközökkel
 Kísérletek értelmezése
 Az analógiás gondolkodás fejlesztése
 A rendszerezőképesség fejlesztése
 A digitális kompetencia fejlesztése
 A hidrogén ismerete
 A halogének ismerete
 A kalkogének ismerete
 A nitrogéncsoport elemeinek ismerete
 A szén és szervetlen vegyületeinek ismerete
 A fémek általános jellemzése
 A fémek csoportosítása és kémiai tulajdonságaik ismerete
 A legfontosabb fémvegyületek tulajdonságainak ismerete
ELSAJÁTÍTANDÓ FOGALMAK
durranógáz, szökőkút-kísérlet, jódtinktúra, allotróp módosulatok, szintézis, természetes és
mesterséges szenek, könnyűfémek, nehézfémek, a fémek redukáló sora, korrózióvédelem
TEVÉKENYSÉGEK
 Anyagismereti kártyák készítése (pl.: a legfontosabb elemekről és szervetlen
vegyületekről az anyagok jellemzésének szempontrendszere alapján)
 Az anyagok tulajdonságainak levezetése a szerkezetből, a felhasználásuk kapcsolatba
hozása a tulajdonságokkal

 Magyar és idegen nyelvű applikációk keresése és használata az anyagok tulajdonságainak
megismeréséhez, a megszerzett információk kritikus kezelése, pontosítások elvégzése
szakkönyvek, tankönyvek segítségével
 Egyszerű tanulókísérletek elvégzése (pl.: a tananyagban előkerülő nemfémes elemek és
vegyületeik előállítására, tulajdonságaik bemutatására, a durranógáz összetételének
igazolására;

az

alumínium,

az

alumínium-oxid, illetve

az

alumínium-hidroxid

reakciójának vizsgálata savakkal és lúgokkal; a korrózió folyamatának szemléltetése;
kísérletek a tanult fémvegyületekkel; „ismeretlen fehér por” meghatározása)
 Az elvégzett kísérlet mozgóképes dokumentálása
 Összefoglaló táblázat készítése (pl.: a nemfémes elemekről, hidrogénnel alkotott
vegyületeikről, oxidjaikról, oxosavaikról és sóikról)
 Kritikusan válogatott videofilmek megtekintése alapvető, de nem minden laborban
kivitelezhető kémiai kísérletekről, a pontos, precíz megfigyelések jelentőségének
hangsúlyozása
 Kiselőadások (pl.: egyes nemfémes elemek és vegyületeik köznapi életben betöltött
szerepéről)
 Bemutatók készítése tudománytörténeti témákban (pl.: Irinyi János és a gyufa; Haber és
Bosch ammóniaszintézise; Semmelweis Ignác és a klórmeszes fertőtlenítés)
 Színes molekulamodellek készítése a molekulaszerkezeti ismeretek elmélyítése céljából
 Folyamatábrák készítése (pl.: a nemfémes elem – nemfém-oxid – oxosav, valamint a
fémes elem – fém-oxid – lúg előállítási/levezetési sorokra)
 A fémek legfontosabb képviselőinek csoportosítása különféle szempontok szerint (pl.
helyük a periódusos rendszerben, színük, sűrűségük, korróziós hajlamuk, keménységük
alapján)
 A köznapi élet szempontjából legfontosabb fémek (vas, réz, alumínium, esetleg ezüst,
arany) tulajdonságainak megfigyelése, vizsgálata, összehasonlítása, a vizsgálatok
jegyzőkönyves dokumentálása
 A fémek redukáló sorának felépítése egyszerű kísérletek elvégzésén keresztül (pl.: fémek
reakciója oxigénnel, savakkal, vízzel, valamint más fémionok vizes oldatával)
 információgyűjtés (pl.: a korrózió elleni védekezés lehetőségeiről)
 Összehasonlító táblázat készítése (pl.: a tanult fémekről, fémvegyületekről, azok
tulajdonságairól)

TÉMAKÖR: Kémia az ipari termelésben és a mindennapokban
ÓRASZÁM: 15 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 magabiztosan használ magyar és idegen nyelvű mobiltelefonos/táblagépes applikációkat
kémiai tárgyú információk keresésére;
 a különböző, megbízható forrásokból gyűjtött információkat számítógépes prezentációban
mutatja be.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 ismeri a természetben megtalálható legfontosabb nyersanyagokat;
 érti az anyagok átalakításának hasznát, valamint konkrét példákat mond vegyipari
termékek előállítására;
 ismeri a különböző nyersanyagokból előállítható legfontosabb termékeket;
 érti, hogy az ipari (vegyipari) termelés során különféle, akár a környezetre vagy
szervezetre káros anyagok is keletkezhetnek, amelyek közömbösítése, illetve kezelése
fontos feladat;
 az ismeretein alapuló tudatos vásárlással és tudatos életvitellel képes a környezetének
megóvására;
 érti a mészkőalapú építőanyagok kémiai összetételét és átalakulásait (mészkő, égetett
mész, oltott mész), ismeri a beton alapvető összetételét, előállítását és felhasználásának
lehetőségeit, ismeri a legfontosabb hőszigetelő anyagokat;
 érti, hogy a fémek többsége a természetben vegyületek formájában van jelen, ismeri a
legfontosabb redukciós eljárásokat (szenes, elektrokémiai redukció), ismeri a legfontosabb
ötvözeteket, érti az ötvözetek felhasználásának előnyeit;
 ismeri a mindennapi életben előforduló növényvédő szerek használatának alapvető
szabályait, értelmezi a növényvédő szerek leírását, felhasználási útmutatóját, példát mond
a növényvédő szerekre a múltból és a jelenből (bordói lé, korszerű peszticidek), ismeri
ezek hatásának elvi alapjait;
 ismeri a legfontosabb (N-, P-, K-tartalmú) műtrágyák kémiai összetételét, előállítását és
felhasználásának szükségességét;

 ismeri a fosszilis energiahordozók fogalmát és azok legfontosabb képviselőit, érti a kőolaj
ipari lepárlásának elvét, ismeri a legfontosabb párlatok nevét, összetételét és felhasználási
lehetőségeit, példát mond motorhajtó anyagokra, ismeri a töltőállomásokon kapható
üzemanyagok típusait és azok felhasználását;
 ismeri a bioüzemanyagok legfontosabb típusait;
 ismeri a műanyag fogalmát és a műanyagok csoportosításának lehetőségeit eredetük,
illetve hővel szemben mutatott viselkedésük alapján, konkrét példákat mond műanyagokra
a környezetéből, érti azok felhasználásának előnyeit, ismeri a polimerizáció fogalmát,
példát ad monomerekre és polimerekre, ismeri a műanyagok felhasználásának előnyeit és
hátrányait, környezetre gyakorolt hatásukat;
 ismeri az élelmiszereink legfontosabb összetevőinek, a szénhidrátoknak, a fehérjéknek,
valamint a zsíroknak és olajoknak a molekulaszerkezetét és tulajdonságait, felsorolja a
háztartásban megtalálható legfontosabb élelmiszerek tápanyagait, példát mond bizonyos
összetevők (fehérjék, redukáló cukrok, keményítő) kimutatására, ismeri a legfontosabb
élelmiszeradalék-csoportokat, alapvető szinten értelmezi egy élelmiszer-tájékoztató
címkéjét;
 ismeri a leggyakrabban használt élvezeti szerek (szeszes italok, dohánytermékek, kávé,
energiaitalok, drogok) hatóanyagát, ezen szerek használatának veszélyeit, érti az illegális
drogok használatával kapcsolatos alapvető problémákat, példát mond illegális drogokra,
ismeri a doppingszer fogalmát, megérti és értékeli a doppingszerekkel kapcsolatos
információkat;
 ismeri a gyógyszer fogalmát és a gyógyszerek fontosabb csoportjait hatásuk alapján,
alapvető szinten értelmezi a gyógyszerek mellékelt betegtájékoztatóját;
 ismeri a méreg fogalmának jelentését,
 érti az anyagok mennyiségének jelentőségét a mérgező hatásuk tekintetében, példát mond
növényi, állati és szintetikus mérgekre, ismeri a mérgek szervezetbe jutásának lehetőségeit
(tápcsatorna, bőr, tüdő), ismeri és felismeri a különböző anyagok csomagolásán a mérgező
anyag piktogramját, képes ezeknek az anyagoknak a felelősségteljes használatára, ismeri a
köznapi életben előforduló leggyakoribb mérgeket, mérgezéseket (pl. szén-monoxid,
penészgomba-toxinok, gombamérgezések, helytelen égetés során keletkező füst anyagai,
drogok, nehézfémek),
 tudja, hogy a mérgező hatás nem az anyag szintetikus eredetének a következménye;

 ismeri

a

mosó-

és

tisztítószerek,

valamint

a

fertőtlenítőszerek

fogalmi

megkülönböztetését, példát mond a környezetéből gyakran használt mosó-/tisztítószerre és
fertőtlenítőszerre, ismeri a szappan összetételét és a szappangyártás módját, ismeri a hypo
kémiai összetételét és felhasználási módját, érti a mosószerek mosóaktív komponenseinek
(a felületaktív részecskéknek) a mosásban betöltött szerepét;
 ismeri a kemény víz és a lágy víz közötti különbséget, érti a kemény víz és egyes
mosószerek közötti kölcsönhatás (kicsapódás) folyamatát;
 érti a különbséget a tudományos és az áltudományos információk között, konkrét példát
mond a köznapi életből tudományos és áltudományos ismeretekre, információkra;
 ismeri

a

tudományos

megközelítés

lényegét

(objektivitás,

reprodukálhatóság,

ellenőrizhetőség, bizonyíthatóság);
 látja

az

áltudományos

megközelítés

lényegét

(feltételezés,

szubjektivitás,

bizonyítatlanság), felismeri az áltudományosságra utaló legfontosabb jeleket.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Természettudományos problémamegoldó képesség fejlesztése
 Kommunikációs készségek fejlesztése
 Vitakészség fejlesztése
 Digitális készségek fejlesztése
 Tudatos fogyasztói magatartás kialakítása
 Az egészséges életmód ismerete
 Az építőanyagok kémiája
 A fémek előállításának módszerei
 Növényvédő szerek és műtrágyák ismerete
 A kőolaj feldolgozásának ismerete
 Műanyagok ismerete
 Élelmiszereink és összetevőik ismerete
 Gyógyszerek, drogok, doppingszerek ismerete
 Veszélyes anyagok, mérgek, mérgezések ismerete
 Mosó-, tisztító- és fertőtlenítőszerek ismerete
 Tudomány és áltudomány közti különbség felismerésének képessége
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mész, érc, fosszilis energiahordozók, természetes és mesterséges alapú műanyag,
vízkeménység, felületaktív anyag, toxikus anyag, tudomány, áltudomány
TEVÉKENYSÉGEK
 Összehasonlító táblázat készítése (pl.:a cement, beton, üveg, mészkő, fa, acél legfontosabb
tulajdonságainak bemutatására)
 Prezentáció készítése (pl.: a hazai ipar által felhasznált legfontosabb ércek bemutatására)
 Kísérleti modellezés (pl.: a cseppkőképződés kísérleti modellezése, a cseppkő kísérleti
úton történő vizsgálata)
 Prezentáció készítése (pl.:a kedvenc ásványokról, illetve kőzetekről)
 Videofilm megtekintése (pl.: vasgyártásról; kőolajfeldolgozásról; gumigyártásról)
 Animáció keresése az interneten (pl.: az alumíniumgyártásról)
 Növényvédő szerek címkéinek értelmezése, a biztonságos, körültekintő használat
fontosságának hangsúlyozása
 Érvelő vita (pl.: a műtrágyázás szükségességének kérdéséről)
 Kiselőadás (pl.: a különböző kőolajpárlatok felhasználásának lehetőségeiről)
 Információgyűjtés (pl.: a motorbenzin összetételéről, az adalékanyagokról, az oktánszám
növelésének lehetőségéről és korlátairól)
 Kiselőadás (pl.: a vegyipari benzin további feldolgozásáról, a pirolízisről, a polietilén,
polipropilén, polibutadién gyártásáról)
 Érvelő vita (pl.: a műanyagok felhasználásának előnyeiről és hátrányairól)
 Ötletek gyűjtése (pl.: miként csökkenthető a mindennapi életünk során használt műanyag
termékek mennyisége)
 Információgyűjtés (pl.: a lebomló műanyagokkal; E-számokkal kapcsolatban)
 Érvekkel alátámasztott kiselőadás vagy bemutató készítése (pl.: Ezért nem cserélhető le az
összes műanyag lebomló műanyagra címmel)
 Demostrációs kísérlet (pl.: a vulkanizált gumi kéntartalmának kimutatása)
 Celofán, polietilén, polipropilén, polisztirol, PVC, PET, nylon vizsgálata (hő hatására
mutatott változás, oldhatóság, sűrűség), a vizsgálatok mozgóképes dokumentálása, a
tapasztalatok táblázatban történő összehasonlítása
 Beszélgetés kezdeményezése (pl.: a gyógyszerek lejárati ideje betartásának fontosságáról,
a lehetséges veszélyek áttekintése)

 Kiselőadás (pl.: a gyógyszerkutatás és -fejlesztés folyamatáról; Richter Gedeon
munkásságáról)
 Érvelő vita (pl.: a homeopátiás szerek alkalmazása mellett és ellen)
 Bemutató készítése (pl.: a legismertebb kábítószerek fizikai és pszichés hatásáról)
 Véleménycikk írása (pl.: a doppingszerek rövid és hosszú távú hatásairól és
mellékhatásairól)
 Mérgezések feltérképezése az irodalmi művekben (pl. Agatha Christie műveiben)
 Kiselőadás (pl.: Mérgezések régen és ma címmel)
 Információgyűjtés (pl.: a világ különböző pontjain alkalmazott méregjelekről, kiemelve az
egységes veszélyességi jelölések bevezetésének jelentőségét)
 Információgyűjtés (pl.: a szintetikus mosószerek összetételéről, a kemény és lágy vízben
való alkalmazhatóságukról, a vizes oldataik kémhatásáról, az intelligens molekulák
működéséről)
 Modellkísérlet (pl.: a vízlágyítás módszereinek áttekintésére; Magyarország és Európa
vízkeménységi térképének elemzésére)
 A micellás tisztítók működési elvének feltérképezése
 Cikk írása (pl.:áltudományos cikk írása egy kitalált termékkel kapcsolatban)
 Video készítése (pl.: áltudományos gondolatokat tartalmazó termékbemutató egy kitalált
termékkel kapcsolatban

TÉMAKÖR: Környezeti kémia és környezetvédelem
ÓRASZÁM: 10 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 a különböző, megbízható forrásokból gyűjtött információkat számítógépes prezentációban
mutatja be.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 példákkal

szemlélteti

az

emberiség

legégetőbb

globális

problémáit

(globális

éghajlatváltozás, ózonlyuk, ivóvízkészlet csökkenése, energiaforrások kimerülése) és azok
kémiai vonatkozásait;
 ismeri az emberiség előtt álló legnagyobb kihívásokat, kiemelten azok kémiai
vonatkozásaira (energiahordozók, környezetszennyezés, fenntarthatóság, új anyagok
előállítása);
 példákon keresztül szemlélteti az antropogén tevékenységek kémiai vonatkozású
környezeti következményeit;
 kiselőadás vagy projektmunka keretében mutatja be a XX. század néhány nagy környezeti
katasztrófáját, és azt, hogy milyen tanulságokat vonhatunk le azok megismeréséből;
 érti a környezetünk megóvásának jelentőségét az emberi civilizáció fennmaradása
szempontjából;
 ismeri a zöld kémia lényegét, a környezetbarát folyamatok előtérbe helyezését, példákat
mond újonnan előállított, az emberiség jólétét befolyásoló anyagokra (pl. új gyógyszerek,
lebomló műanyagok, intelligens textíliák);
 alapvető szinten ismeri a természetes környezetet felépítő légkör, vízburok, kőzetburok és
élővilág kémiai összetételét;
 ismeri a legfontosabb környezetszennyező forrásokat és anyagokat, valamint ezeknek az
anyagoknak a környezetre gyakorolt hatását;
 ismeri a légkör kémiai összetételét és az azt alkotó gázok legfontosabb tulajdonságait,
példákat mond a légkör élőlényekre és élettelen környezetre gyakorolt hatásaira, ismeri a
legfontosabb légszennyező gázokat, azok alapvető tulajdonságait, valamint az általuk
okozott környezetszennyező hatásokat, ismeri a légkört érintő globális környezeti
problémák kémiai hátterét és ezen problémák megoldására tett erőfeszítéseket;

 ismeri a természetes vizek típusait, azok legfontosabb kémiai összetevőit a víz
körforgásának és tulajdonságainak tükrében, példákat mond vízszennyező anyagokra,
azok forrására, a szennyezés lehetséges következményeire, ismeri a víztisztítás
folyamatának alapvető lépéseit, valamint a tiszta ivóvíz előállításának módját;
 érti a kőzetek és a környezeti tényezők talajképző szerepét, példát mond alapvető
kőzetekre, ásványokra, érti a hulladék és a szemét fogalmi megkülönböztetését, ismeri a
hulladékok típusait, kezelésük módját, környezetre gyakorolt hatásukat;
 példákkal

szemlélteti

egyes

kémiai

technológiák,

illetve

bizonyos

anyagok

felhasználásának környezetre gyakorolt pozitív és negatív hatásait.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Környezettudatos szemlélet fejlesztése
 Vitakészség fejlesztése
 Problémamegoldó készség fejlesztése
 A társakkal való együttműködés fejlesztése
 Alkotás digitális eszközökkel
 Kommunikációs készség fejlesztése
 A légkör kémiájának ismerete
 A természetes vizek kémiájának ismerete
 A talaj kémiájának ismerete
 A hulladékok ismerete
 Új kihívások: ember, társadalom, környezet és kémia összefüggéseinek ismerete
ELSAJÁTÍTANDÓ FOGALMAK
zöld kémia, hulladék
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Kiselőadás vagy bemutató készítése (pl.: Az emberiség legégetőbb globális problémái
címmel)
 Prezentáció készítése (pl.:a lakóhely környezetében működő környezettudatos cégek)
 Témanap, vagy témahét szervezése (pl.: a környezettudatossággal kapcsolatos témában)
 Projekt, kiselőadás (pl.: A XX. század nagy környezeti katasztrófái)
 Információgyűjtés (pl.: a zöld kémia elveivel kapcsolatban, a nehezebben teljesíthető
célok előtt álló akadályok)
 Logikai térkép készítése (pl.: a légkört felépítő összetevők és a leggyakoribb szennyezők)

 Javaslatok gyűjtése (pl.: a légszennyezettség csökkentésével kapcsolatban)
 Poszter készítése (pl.: a helyi vagy regionális vízmű ivóvíz-előállítási módjáról, illetve
szennyvíztisztítási eljárásáról)
 Vizsgálat (pl.: egy akváriumi szűrő működése)
 Modellezés (pl.: talajszennyezés)
 Projekt vagy videofilm készítése (pl.: Hogyan érhető el a hulladékmentes élet? címmel)
 Videofilm megtekintése (pl: a hulladékok újrahasznosításáról)

11–12. évfolyam
A négy évfolyamos gimnáziumi osztályok számára készült emelt óraszámú kémia helyi
tanterv tananyaga kompatibilis bármely, a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.4.) Kormányrendelet módosításáról 5/2020. (I. 31.)
Kormányrendelet alapján akkreditált kerettanterv 7–8. évfolyamra előírt kémia tananyagával.
Súlyos következményekkel járó hiányt pótol a az emelt óraszámú csoportok 11. évfolyamán a
szervetlen kémia anyagszerkezeti alapokon való tárgyalása. A jelen helyi tanterv a kémia
érettségi követelményeinek megfelelő mélységben tartalmazza a 11. évfolyamon a szervetlen
kémiai ismereteket, valamint a mindezekhez kapcsolható számítási feladatok típusait. Itt
szögletes zárójelben ([ ]) szerepelnek azok az opcionális ismeretek és fejlesztési
követelmények, amelyekről a konkrét tanulócsoport, illetve osztály ismeretében a tanár dönt.
Ezek többségére azonban szükség van az emelt szintű kémia érettségi vizsgán való
eredményes szerepléshez.
Az elektrokémiai ismeretek ezen évfolyamon való elsajátításának az az előnye, hogy ez jó
alkalmat teremt a redoxireakciók ismétlésére, illetve a megszerzett tudás ezen az évfolyamon
fel is használható a szervetlen elemek és vegyületek tulajdonságainak, előállításának és
felhasználásának tanulásakor. A korábban elsajátított anyagszerkezeti ismereteket áttekintő
fejezet után a nemfémek és vegyületeik következnek (kezdve a nemesgázokkal és a
hidrogénnel, majd főcsoportonként jobbról balra haladva a periódusos rendszerben). A fémek
és vegyületeik tanítása pedig az általános jellemzésüket követően a periódusos rendszer mezői
szerint haladva történik. A szigorú logika alapján való tárgyalást a sok érdekes gyakorlati
alkalmazás, valamint a rendkívül változatos oktatási módszerek és szemléltetési módok teszik
élvezetessé.
Az emelt óraszámú csoportok 12. évfolyamának kémia helyi tanterve a 9–11. osztályban
tanult ismeretek összegyűjtését, rendszerezését és kiegészítését írja elő; a mindennapi élet
anyagai, jelenségei és tevékenységei köré csoportosítva, interdiszciplináris szemléletet
követve. Ehhez kapcsolódva pályaorientációs és szemléletformáló céllal megjelennek a kémia
legfontosabb eredményei, a kémiatörténet tanulságai, a jelenben dolgozó kémikusok munkája
és a jövő nagy kihívásai is. Felhívja a figyelmet a vegyipar potenciálisan káros hatásaira, de
arra is, hogy ezek elhárítására is csak a jól képzett kémikusok képesek.
A projektmunkák, prezentációk, versenyek, laboratóriumi mérések és az érettségi kísérletek
gyakorlása során a tanulók is kísérleteznek. A bemutatott és a tanulók által elvégzett
kísérletek, mérések minden tevékenységéről készül jegyzet, jegyzőkönyv, prezentáció,
poszter, online összefoglaló (wiki, blog, honlap) vagy bármilyen egyéb termék, amely a
legfontosabb információk megőrzésére és felidézésére alkalmas.
Jelen helyi tanterv a 11–12. évfolyamra előírt 134 kémiaórának megfelelő tananyagot definiál,
melynek 1-72 órára tervezett része jelöli ki a 11. évfolyam végére elsajátítandó követelményt.

Órakeret
10 óra

Tematikai egység

Elektrokémia

Előzetes tudás

Redoxireakciók, oxidációs szám, ionok, fontosabb fémek, oldatok,
áramvezetés.

A kémiai úton történő elektromos energiatermelés és a
A tematikai egység redoxireakciók közti összefüggések megértése. A mindennapi
egyenáramforrások működési elve, helyes használatuk elsajátítása.
nevelési-fejlesztési
Az elektrolízis és gyakorlati alkalmazásai bemutatása. A
céljai
galvánelemek és akkumulátorok veszélyes hulladékokként való
gyűjtése és újrahasznosításuk okainak és fontosságának megértése.
Ismeretek
jelenségek,
alkalmazások)

(tartalmak, Fejlesztési
követelmények/
Kapcsolódási pontok
problémák, módszertani ajánlások

Bevezető ismétlés
Fémek reakciója nemfémes
elemekkel,
más
fémionok
oldatával, nem oxidáló savakkal
és vízzel. A redukálóképesség
(oxidálódási hajlam), a fémek
redukálóképességi
sora
a
tapasztalatok
és
az
elektronegativitás ismeretében.
A redoxifolyamatok iránya.
Fémes és elektrolitos vezetés.

A redoxireakciókról és fémekről
tanultak alkalmazása néhány
konkrét reakcióra.
M: Na, Al, Zn, Fe, Cu, Ag
tárolása, változása levegőn,
reakciók egymás ionjaival,
savakkal, vízzel.1

Galvánelem
Galvani és Volta kísérletei.
A galvánelemek működésének
bemutatása a Daniell-elem
példáján keresztül: felépítése és
működése, anód- és
katódfolyamatok. A sóhíd
szerepe, diffúzió gélekben,
porózus falon keresztül, pl.
virágcserépen, tojáshéjon.

A
galvánelemek
elvének
környezettudatos
kialakítása.

A redukálóképesség és a
standardpotenciál. Standard
hidrogénelektród.
Elektromotoros erő,
kapocsfeszültség. Gyakorlatban
használt galvánelemek.
Akkumulátorok, szárazelemek.
Galvánelemekkel kapcsolatos
környezeti problémák (pl.
nehézfém-szennyezés,

működési
megértése,
magatartás

M: Egyszerű galvánelem (pl.
Daniell-elem) vagy Volta-oszlop
készítése. Különféle
galvánelemek pólusainak
megállapítása, az
elektródfolyamatok felírása. Két
különböző fém és zöldségek
vagy gyümölcsök
felhasználásával készült
galvánelemek. Információk az
akkumulátorokról és a
galvánelemekről.

Biológia-egészségtan:
elektromos
halak,
elektrontranszportlánc,
galvánelemek
felhasználása
a
gyógyászatban,
ingerületvezetés.
Fizika:
galvánelem,
feszültség,
Ohmtörvény,
ellenállás,
áramerősség,
elektrolízis, soros és
párhuzamos
kapcsolás,
akkumulátor,
elektromotoros
erő,
Faraday-törvények.

1 Az M betűk után szereplő felsorolások hangsúlyozottan csak ajánlások, ötletek és választható lehetőségek az
adott téma feldolgozására, a teljesség igénye nélkül.

újrahasznosítás). Tüzelőanyagcellák, a hidrogén mint
üzemanyag.
Elektrolizálócella
Az elektrolizálócella
összehasonlítása a galvánelemek
működésével, egymásba való
átalakíthatóságuk. Az elektrolízis
folyamata, ionvándorlás, az
elektrolizálócella működési
eleve. Anód és katód az
elektrolízis esetén. Oldat és
olvadék elektrolízise. Különböző
elektrolizálócellák működési
folyamatai reakcióegyenletekkel.
A víz (híg kénsavoldat)
elektrolízise, kémhatás az egyes
elektródok körül. Az oldatok
töménységének és kémhatásának
változása az elektrolízis során.
Az alkálifémionok, az összetett
ionok viselkedése elektrolíziskor
indifferens elektród esetén. A
nátrium leválása higanykatódon.
Faraday I. és II. törvénye. A
Faraday-állandó.

Az elektrolizáló berendezések
működésének megértése és
használata.
Környezettudatos
magatartás kialakítása.
[A Faraday-törvények
használata számítási
feladatokban.]2
M: Gyakorlati példák:
akkumulátorok feltöltésének
szabályai, elemek és
akkumulátorok feliratának
tanulmányozása.
Elektrolízisek: sósavoldat, rézjodid-oldat,
nátrium-kloridoldat,
nátrium-hidroxid-oldat,
nátrium-szulfát-oldat.

Az elektrolízis gyakorlati
alkalmazása: akkumulátorok
feltöltése. Klór és nátriumhidroxid előállítása NaCl-oldat
higanykatódos elektrolízisével,
túlfeszültség. A klóralkáliipar
higanymentes technológiái
(membráncellák). Az alumínium
ipari előállítása timföldből, az smező elemeinek előállítása
halogenidjeikből. Bevonatok
készítése – galvanizálás,
korrózióvédelem.
Kulcsfogalmak/ Galvánelem, akkumulátor, standardpotenciál, elektrolízis, szelektív
fogalmak
elemgyűjtés, galvanizálás.

Tematikai egység

Szervetlen kémiai bevezető

Órakeret

2 Szögletes zárójelben ([ ]) szerepelnek azok az opcionális ismeretek és fejlesztési követelmények, amelyekről a
konkrét tanulócsoport, illetve osztály ismeretében a tanár dönt. Ezekre azonban többnyire szükség van az emelt
szintű kémia érettségi vizsgán való eredményes szerepléshez.

3 óra
Előzetes tudás

Az atomok elektronszerkezete, rácstípusok, elsőrendű és másodrendű
kötések, anyagok jellemzésének szempontjai, reakciótípusok.

A tematikai egység Elemek és vegyületek csoportosítása, jellemzésük szempontjainak
nevelési-fejlesztési megértése. A Földet és néhány égitestet felépítő legfontosabb anyagok
céljai
eltérő kémiai összetételének magyarázata.
Ismeretek (tartalmak, jelenségek, Fejlesztési követelmények/
Kapcsolódási pontok
problémák, alkalmazások)
módszertani ajánlások
Az anyagok jellemzésének
szempontrendszere
Anyagszerkezet
(részecsketulajdonságok),
rácstípusok.
Fizikai tulajdonságok (szín,
halmazállapot, oldhatóság, sűrűség,
elektromos vezetés).
Kémiai tulajdonságok
(reakcióegyenletek). Előfordulás a
természetben (elemi állapotban,
vegyületekben).
Előállítás (laboratóriumban és
iparban).
Felhasználásra jellegzetes példák.

Az elemek és vegyületek
jellemzéséhez
használt
szempontrendszer használata.
Különbségtétel fizikai és
kémiai tulajdonságok között.

Általános kémiai fogalmak ismétlése
A periódusos rendszer és a belőle
leolvasható tulajdonságok. Az
elektronszerkezet és a kémiai
tulajdonságok kapcsolata.
A halmazszerkezet és kapcsolata a
fizikai tulajdonságokkal. A kémiai
reakciók típusainak, feltételeinek
áttekintése.
A redoxireakciók irányának
meghatározása a standardpotenciálok
alapján nemfémek között is.

A
periódusos
rendszer
felépülési elvének megértése
és alkalmazása.
M:
Fejtörő
feladatok
megoldása
a
periódusos
rendszer alkalmazásával.

Az elemek születése a csillagokban
Elemek gyakorisága a Földön és a
világegyetemben. [Ennek okai:
magerők, magfúzió, szupernovarobbanás, maghasadás.] Miért vasból
van a Föld magja? (Prebiológiai
evolúció.)

Az
elemek
atomjainak
összetétele,
keletkezésük
megértése.
M: Képek vagy filmrészlet
csillagokról,
bolygókról,
diagramok
az
elemgyakoriságról.

Biológia-egészségtan:
a biogén elemek és
ionok előfordulása az
élővilágban.
Fizika:
fizikai
tulajdonságok és a
halmazszerkezet,
energiamegmaradás,
magerők és atommagstabilitás.

Kulcsfogalmak/ Fizikai és kémiai tulajdonság, rácstípus, elektronszerkezet, periódusos
fogalmak
rendszer, magfúzió, maghasadás.

Tematikai egység

Nemesgázok

Előzetes tudás

Nemesgáz-elektronszerkezet, reakciókészség.

Órakeret
4 óra

A nemesgázok szerkezete és tulajdonságai közötti összefüggések
A tematikai egység megértése. A nemesgázok előfordulásának és mindennapi életben
nevelési-fejlesztési betöltött szerepének magyarázata a tulajdonságaik alapján. A
céljai
reakciókészség és a gázok relatív sűrűségének alkalmazása a
nemesgázok előfordulásával, illetve felhasználásával kapcsolatban.
Ismeretek
jelenségek,
alkalmazások)

(tartalmak,
Fejlesztési
követelmények/
problémák,
Kapcsolódási pontok
módszertani ajánlások

Elektronszerkezet – kis
reakciókészség összefüggése.
[Halmazszerkezet, rácstípus.]
Gerjeszthetőség – felhasználás.
Fizikai tulajdonságok, a legtöbb
anyaggal szemben kismértékű
reakciókészség – elemi állapot.
Nagyobb rendszámúak esetében
vannak vegyületek: XeO2, XeO4,
XeF2.
Hélium
Fizikai tulajdonság: kis sűrűség, a
legalacsonyabb forráspontú elem.
Előfordulás: földgáz,
világegyetem, Napban keletkezik
magfúzióval. Felhasználás:
léggömbök, léghajók,
mesterséges levegő
(keszonbetegség ellen), alacsony
hőmérsékleten működő
berendezések (szupravezetés).

A nemesgázok általános
sajátságainak megértése, az
eltérések okainak értelmezése.
M: Kísérletek héliumos
léggömbbel vagy erről készült
film bemutatása.

Fizika: magfúzió,
háttérsugárzás.

Neon
Előfordulás: a levegőben.
Felhasználás: reklámcsövek
töltőanyaga.
Argon
Előfordulás: a levegőben a
legnagyobb mennyiségben lévő
nemesgáz. Előállítás: a levegő
cseppfolyósításával.
Felhasználás: lehet védőgáz
hegesztésnél, élelmiszerek
csomagolásánál, kompakt
fénycsövek töltőanyaga.
Hőszigetelő üvegek, ruhák
töltőanyaga.

M: Védőgázas csomagolású Fizika: fényforrások.
élelmiszer, kompakt fénycső és
hagyományos izzó bemutatása,
előnyök és hátrányok tisztázása.
Információk
a
különféle
világítótestekről.

Kripton
Előfordulás: a levegőben.
Felhasználás: hagyományos izzók
töltése, a volfrámszál védelmére
(Bródy Imre).
Xenon
Előfordulás: a levegőben.
Felhasználás: ívlámpák, vakuk,
mozigépek: nagy fényerejű
gázkisülési csövek.
Radon
Élettani hatás: radioaktív. A
levegőben a háttérsugárzást
okozza. Felhasználás: a
gyógyászatban képalkotási
eljárásban, sugárterápia.
Kulcsfogalmak/ Nemesgáz-elektronszerkezet, relatív sűrűség.
fogalmak

Órakeret
4 óra

Tematikai egység

Hidrogén

Előzetes tudás

Apoláris kovalens kötés, izotóp, magfúzió, diffúzió, redukálóképesség,
izotópok.

A tematikai egység A legkisebb sűrűségű gáz szerkezete, tulajdonságai és felhasználása
nevelési-fejlesztési közötti összefüggések megértése.
céljai
Ismeretek
jelenségek,
alkalmazások)

(tartalmak,
Fejlesztési
követelmények/
problémák,
Kapcsolódási pontok
módszertani ajánlások

Atomszerkezet, izotópok. [A
nehézvíz és annak szerepe.]
Molekulaszerkezet, polaritás,
halmazszerkezet.
Fizikai tulajdonságok,
[diffúziósebesség].
Kémiai reakciók: oxigénnel
(égés, durranógáz) és egyéb
kovalens hidridek. Robbanáskor
végbemenő láncreakciók, ezzel
kapcsolatos katasztrófák. [Kis
elektronegativitású fémekkel
szemben oxidálószer (ionos
hidridek). Intersticiális hidridek.]
Felhasználás: Léghajók,
ammóniaszintézis, műanyag- és
robbanószergyártás, margarin
előállítása, rakéta hajtóanyaga.

A hidrogén különleges
tulajdonságainak és azok
szerkezeti okainak megértése,
alkalmazása a felhasználási
módjainak magyarázatára.
M: A hidrogén laboratóriumi
előállítása, durranógázpróba,
égése. Redukáló hatása réz (II)oxiddal, fémek reakciója híg
savakkal. [A diffúzió bemutatása
máz nélküli agyaghengeres
kísérlettel.]

Fizika:
hidrogénbomba,
magreakciók,
magfúzió, a
tömegdefektus és az
energia kapcsolata.
Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek: II.
világháború, a
Hindenburg léghajó
katasztrófája.

Előfordulása a világegyetemben
és a Földön. Természetben
előforduló vegyületei: víz,
ammónia, szerves anyagok.
[A magfúzió jelenősége.]
Izotópjainak gyakorlati szerepe.
A hidrogén mint alternatív
üzemanyag.
Ipari és laboratóriumi előállítás.
Kulcsfogalmak/ Diffúzió, égés és robbanás, redukálószer.
fogalmak

Órakeret
8 óra

Tematikai egység

Halogének

Előzetes tudás

Az oldhatóság összefüggése a molekulaszerkezettel, apoláris, poláris
kovalens kötés, oxidálószer.

A halogének és halogénvegyületek hasonlóságának és eltérő
tulajdonságainak szerkezeti magyarázata. A veszélyes anyagok
A tematikai egység biztonságos használatának gyakorlása a halogén elemek és vegyületeik
példáján. Annak megértése, hogy a hétköznapi életben használt
nevelési-fejlesztési
anyagok is lehetnek mérgezők, minden a mennyiségen és a
céljai
felhasználás módján múlik. Az élettani szempontból jelentős
különbségek felismerése az elemek és azok vegyületei között. A
hagyományos fényképezés alapjainak megértése.
Ismeretek
jelenségek,
alkalmazások)

(tartalmak,
Fejlesztési
követelmények/
problémák,
Kapcsolódási pontok
módszertani ajánlások

Fluor
Fizikai tulajdonságok. Kémiai
tulajdonság: legnagyobb
elektronegativitás, legerősebb
oxidálószer. Reakció hidrogénnel.
Előfordulás: ásványokban,
fogzománcban.
Klór
Fizikai tulajdonságok. Fizikai és
kémiai oldódás
megkülönböztetése.
Kémia reakciók: vízzel, fémekkel
(halosz = sóképzés), hidrogénnel,
más halogenidekkel
(standardpotenciáltól függően).
Előállítás: ipari, laboratóriumi.
Felhasználás: sósav, PVCgyártás, vízfertőtlenítés (klórozott
fenolszármazékok veszélye).

A halogénelemek és vegyületeik
molekulaszerkezete, polaritása,
halmazszerkezete,
valamint
fizikai és kémiai tulajdonságai
közötti összefüggések megértése,
alkalmazása, környezettudatos és
egészségtudatos
magatartás
kialakítása.
M: A klór előállítása (fülke alatt
vagy az udvaron) hipó és sósav
összeöntésével, illetve káliumpermanganát és sósav
reakciójával [a káliumpermanganát és sósav
reakcióegyenlet rendezése],
konyhasó előállítása elemeiből. A
hidrogén-klorid előállítása
laboratóriumban konyhasóból
kénsavval. Szökőkútkísérlet

Biológia-egészségtan:
a só jódozása, a
fogkrém fluortartalma,
gyomorsav, kiválasztás
(kloridion),
a
jód
szerepe.
Fizika:
energiafajták
egymásba
átalakulása,
elektrolízis,
légnyomás.

az
való

Földrajz: sóbányák.

Élettani hatás: mérgező.
Nátium-klorid (kősó):
Fizikai tulajdonságok.
Előfordulás. Élettani hatása:
testnedvekben, idegsejtek
működésében, magas vérnyomás
rizikófaktora a túlzott
sófogyasztás („fehér méreg”).
Felhasználás: útsózás hatása a
növényekre, gépjárművekre.
Hidrogén-klorid:
Fizikai tulajdonságok. Vizes
oldata: sósav. Maximális
töménység. Kémiai reakció,
illetve a reakció hiánya
különböző fémek esetében.
Előfordulás: gyomorsavgyomorégés, háztartási sósav.
Hipó: összetétele, felhasználása,
vizes oldatának kémhatása,
veszélyei. (Semmelweis Ignác:
klórmeszes kézmosás.)
Bróm
Fizikai tulajdonságok.
Kémiai reakciók: telítetlen
szénhidrogének kimutatása
addíciós reakcióval. Élettani
hatás: maró, nehezen gyógyuló
sebeket okoz.
Jód
Fizikai tulajdonságok. Kémiai
reakciók: hidrogénnel, fémekkel.
Felhasználás: jódtinktúra.
Előfordulás: tengeri
élőlényekben, pajzsmirigyben
(jódozott só).
Hidrogén-halogenidek
Molekulaszerkezet,
halmazszerkezet.
[A saverősség változása a
csoportban – a kötés polaritása.]

hidrogén-kloriddal.
Bróm bemutatása (zárt üvegben).
Brómos víz reakciójának hiánya
benzinnel vagy brómos vízből
bróm extrakciója/kioldása
benzinnel, brómos víz reakciója
étolajjal vagy olajsavval.
[Brómos víz reakciója nátriumhidroxid-oldattal.]
Jód szublimációja, majd
kikristályosodása hideg felületen.
Jód oldhatóságának vizsgálata
vízben, alkoholban, benzinben.
Jód és alumínium reakciója.
Keményítő kimutatása jóddal
krumpliban, lisztben,
pudingporban. Halogenidionok
megkülönböztetése ezüsthalogenid csapadékok
képzésével. Információk a
halogénizzókról.

Kulcsfogalmak/ Veszélyességi szimbólum, fertőtlenítés, erélyes oxidálószer, fiziológiás
fogalmak
sóoldat, szublimáció.

Tematikai egység

Az oxigéncsoport

Órakeret

12 óra
Előzetes tudás

Kétszeres kovalens kötés, allotróp módosulat, sav, oxidálószer, freon,
oxidációs szám.

Az oxigéncsoport elemeinek és vegyületeinek szerkezete, összetétele
A tematikai egység és tulajdonságai közötti kapcsolatok megértése és alkalmazása. Az
nevelési-fejlesztési oxigén és a kén eltérő sajátságainak magyarázata. A kénvegyületek
változatossága okainak megértése. A környezeti problémák iránti
céljai
érzékenység
fejlesztése.
Tudomány
és
áltudomány
megkülönböztetése.
Ismeretek
jelenségek,
alkalmazások)

(tartalmak, Fejlesztési
követelmények/
Kapcsolódási pontok
problémák, módszertani ajánlások

Oxigén
Molekulaszerkezet: allotróp
módosulat – a dioxigén és az
ózon molekulaszerkezete. Fizikai
tulajdonságok. Kémiai
tulajdonságok: reakció
hidrogénnel (durranógáz, égés),
oxidok, hidroxidok, oxosavak
képződése. Előállítás: iparban és
laboratóriumban.
Felhasználás: lángvágó,
lélegeztetés, kohászat. Az oxigén
szerepe az élővilágban (légzés,
fotoszintézis). A vízben oldott
oxigén oldhatóságának
hőmérsékletfüggése.
Áltudomány: oxigénnel dúsított
italok.
Ózon
Fizikai tulajdonságok. Kémiai
tulajdonságok: Sok anyaggal
szemben nagy reakciókészség,
bomlékony.
Az ózon keletkezése és
elbomlása, előfordulása. A
magaslégköri ózonréteg szerepe,
vékonyodásának oka és
következményei. Élettani hatás:
az ózon mint fertőtlenítőszer, a
felszínközeli ózon mint
veszélyes anyag (szmog,
fénymásolók, lézernyomtatók).
Az „ózondús levegő” téves
képzete.

Az oxigéncsoport elemeinek és
vegyületeiknek áttekintése, a
szerkezet
és
tulajdonságok
közötti
kölcsönhatások
megértése
és
alkalmazása,
környezettudatos
és
egészségtudatos
magatartás
kialakítása.
M: A tellúr felfedezése (Müller
Ferenc).
Az oxigén előállítása, egyszerű
kimutatása (a parázsló
gyújtópálcát lángra lobbantja).
Oxigénnel és levegővel felfújt
PE-zacskók égetése. Különböző
anyagok égetése, pl. fémek,
metán, hidrogén, papír.

Biológia-egészségtan:
légzés és fotoszintézis
kapcsolata,
oxigénszállítás.

Víz

M: Vízzel kapcsolatos kísérletek

Biológia-egészségtan:

Földrajz: a
szerkezete
összetétele.

légkör
és

Molekulaszerkezet: alak,
polaritás, halmazszerkezet.
Fizikai tulajdonságok: a sűrűség
változása a hőmérséklet
függvényében, magas
olvadáspont és forráspont, nagy
fajhő, a nagy felületi feszültség
és oka (Eötvös Loránd). Kémiai
tulajdonság: autoprotolízis,
amfotéria, a víz mint
reakciópartner. Édesvíz,
tengervíz összetétele, az
édesvízkészlet értéke.
Hidrogén-peroxid
Molekulaszerkezet: alak,
polaritás, halmazszerkezet.
Fizikai tulajdonságai. Kémiai
tulajdonság: bomlás
[diszproporció], a bomlékonyság
oka. Oxidálószer és
redukálószer. Felhasználás:
rakéta-üzemanyag, hajszőkítés,
fertőtlenítés, víztisztítás
(Hyperol).

felidézése: a megdörzsölt
üvegrúd eltéríti a vékony
vízsugarat, oldhatósági próbák
vízben: pl. konyhasó, káliumpermanganát, alkohol, olaj, jód.
Hajtincs szőkítése ammóniás
hidrogén-peroxiddal. Jodidionok oxidációja hidrogénperoxiddal és a keletkező jód
kimutatása keményítővel. A
hidrogén-peroxid bomlása
katalizátor hatására. [Káliumpermanganát és hidrogénperoxid reakciója, az egyenlet
rendezése.]

a víz az élővilágban.

Kén
Halmazszerkezet: allotróp
módosulatok. Fizikai
tulajdonságok. Kémiai
tulajdonságok: égése.
Előfordulás: terméskén, kőolaj
(kéntelenítésének
környezetvédelmi jelentősége),
vegyületek: szulfidok (pirit,
galenit), szulfátok stb.,
fehérjékben. Felhasználás:
növényvédő szerek,
kénsavgyártás, a gumi
vulkanizálása.
Hidrogén-szulfid (kénhidrogén)
Molekulaszerkezet,
halmazszerkezet. Fizikai
tulajdonságok. Kémiai
tulajdonság: sav-bázis és redoxi
tulajdonságok. Élettani hatás:
mérgező. Előfordulás:
gyógyvizekben.
Kén-dioxid
Molekulaszerkezet. Fizikai
tulajdonságok. Kémiai
tulajdonságok: reakció vízzel.

A kén és egyes vegyületei
gyakorlati
jelentőségének
megértése, környezettudatos és
egészségtudatos
magatartás
kialakítása.
M: A kén olvasztása és lehűtése
vízzel, a változások okainak
elemzése. Kénszalag égetése,
reakció fémekkel, pl. cink és kén
reakciója. A kén-hidrogén vizes
oldatának kémhatásvizsgálata,
reakciója
jóddal.
[Csapadékképzés
különböző
fémionokkal, redukáló hatás:
elnyeletés kálium-permanganátoldatban.] A kén égésekor
keletkező kén-dioxid felfogása,
feloldása vízben, a keletkezett
oldat kémhatásának vizsgálata
[redukáló
hatása
káliumpermanganát-oldatban, reakciója
kén-hidrogénes vízzel, Lugololdattal].
Híg
kénsavoldat
kémhatásának
vizsgálata,
tömény kénsav hatása a szerves
anyagokra: porcukorra, papírra,

Biológia-egészségtan:
zuzmók
mint
indikátorok, a levegő
szennyezettsége.

Fizika: a víz
különleges
tulajdonságai,
hőtágulás, a hőtágulás
szerepe a természeti
és technikai
folyamatokban.
Földrajz:
a
Föld
vízkészlete, és annak
szennyeződése.

Előfordulás: fosszilis
tüzelőanyagok égetésekor.
Élettani hatás: mérgező.
Felhasználása: boroshordók
fertőtlenítése, kénsavgyártás.
Kénessav
Keletkezése: kén-dioxid és víz
reakciójával: savas eső
kialakulásának okai, káros
hatásai. Szulfitok a borban.
Kén-trioxid
Molekulaszerkezet. Előállítás:
kén-dioxidból. Kémiai reakció:
vízzel kénsavvá alakul.
Kénsav
Molekulaszerkezet,
halmazszerkezet. Fizikai
tulajdonságok. Kémiai
tulajdonságok: sav-bázis, redoxi:
fémekkel való reakció,
passziválás, szenesítés.
Kétértékű sav – savanyú só.
Kénsavgyártás. Felhasználás: pl.
akkumulátorok, nitrálóelegyek.
Szulfátok
A szulfát-ion elektronszerkezete,
térszerkezete, glaubersó, gipsz,
rézgálic, [barit, timsó].
Nátrium-tioszulfát
Reakciója jóddal [jodometria].
Felhasználása fixírsóként.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

pamutra. Különböző fémek
oldása híg és tömény kénsavban.
A ként tartalmazó különböző
oxidációs számú vegyületek, pl.
szulfidok, szulfitok, tioszulfátok
és szulfátok és az ezeknek
megfelelő savak összehasonlítása
az oxidáló-, illetve redukálóhatás
szempontjából.

Autoprotolízis, édesvíz, tartósítószer, oxidáló sav, légszennyező gáz,
savas eső, kétértékű sav.

Tematikai egység

Nitrogéncsoport

Előzetes tudás

Háromszoros kovalens
légszennyező gáz.

Órakeret
12 óra
kötés,

apoláris

és

poláris

molekula,

A nitrogén és a foszfor sajátságainak megértése, összevetése,
A tematikai egység legfontosabb vegyületeik hétköznapi életben betöltött jelentőségének
nevelési-fejlesztési felismerése. Az anyagok természetben való körforgásának megértése.
céljai
Helyi környezetszennyezési probléma kémiai vonatkozásainak
megismerése és válaszkeresés a problémára.
Ismeretek
jelenségek,
alkalmazások)

(tartalmak,
Fejlesztési követelmények/
problémák,
Kapcsolódási pontok
módszertani ajánlások

Nitrogén
A nitrogén molekulaszerkezete,
fizikai tulajdonságai. Kémiai
tulajdonság: kis reakciókészség a
legtöbb anyaggal szemben, reakció
oxigénnel és hidrogénnel. Élettani
hatás: keszonbetegség.
Ammónia
Molekulaszerkezet: alak,
kölcsönhatások a molekulák
között. Fizikai tulajdonságok.
Könnyen cseppfolyósítható.
Kémiai tulajdonságok: sav-bázis
reakciók – vízzel, savakkal.
Előállítás: szintézis és
körülményei, dinamikus
egyensúly. Keletkezés: szerves
anyagok bomlása (WC-szag).
Felhasználás: pl. ipari hűtők,
műtrágyagyártás,
salétromsavgyártás.
A nitrogén oxidjai
NO keletkezése villámláskor és
belső égésű motorokban. NO2
fizikai tulajdonságai,
[dimerizáció]. Élettani hatások:
értágító hatás (Viagra), mérgező
kipufogógázok, gépkocsikatalizátor alkalmazása.
Felhasználás: salétromsavgyártás.
N2O: kéjgáz. Élettani hatás: bódít.
(Davy: érzéstelenítés).
Felhasználás: pl. habpatron,
szülészet, üzemanyag-adalék,
méhészet.
Salétromsav
Molekulaszerkezet. Fizikai
tulajdonságok. Kémiai
tulajdonságok: sav-bázis és redoxi.
Választóvíz, királyvíz. Előállítás: a
salétromsavgyártás lépései.
Nitrátok
A nitrát-ion elektronszerkezete,
térszerkezete. A nitrátok oxidáló
hatása. Felhasználás: ammóniumnitrát: pétisó; kálium-nitrát:
puskapor. Műtrágyák és szerepük,
valamint környezeti veszélyeik.
Eutrofizáció, primőr termékek.
A nitrogén körforgása a

A nitrogéncsoport elemeinek
és
vegyületeinek
rövid
áttekintése, a szerkezet és
tulajdonságok
közötti
kölcsönhatások megértése és
alkalmazása, környezettudatos
és egészségtudatos magatartás
kialakítása.
M: Kísérletek folyékony
levegővel. Ammónia oldódása
vízben: szökőkútkísérlet.
Ammónia és HCl-gáz
reakciója. [Az ammónia
komplexképzése réz(II)szulfáttal.] Információk az
ipari és biológiai
nitrogénfixálásról. Nitrogénoxidok keletkezése réz és
tömény salétromsav
reakciójakor. Salétromsav
vizes oldatának kémhatásvizsgálata különböző
indikátorokkal. Híg és tömény
salétromsav reakciója
különböző fémekkel. Füstölgő
salétromsav reakciója
terpentinnel. Csillagszóró
készítése, vagy görögtűz, vagy
bengálitűz bemutatása.
Rajzolás telített KNO3-oldattal
szűrőpapírra és száradás után
meggyújtása izzó vasszeggel.
Puskaporkészítés és -égetés.
Hurkapálca vagy gumimaci
oxidálása olvasztott káliumnitrátban.

Biológia-egészségtan:
a nitrogén körforgása,
a baktériumok szerepe
a nitrogén
körforgásban, a
levegő és a víz
szennyezettsége, a
foszfor körforgása a
természetben, ATP,
eutrofizáció, a
műtrágyák hatása a
növények fejlődésére,
a fogak felépítése, a
sejthártya szerkezete.
Biolumineszcencia.
Fizika: II. főtétel,
fény.
Történelem,
társadalmi és
állampolgári
ismeretek: Irinyi
János.

természetben, szennyvíztisztítás.
Azidok előnye és hátránya a
légzsákokban. Nitritek szerepe a
tartósításban (pácsók).
Foszfor
Az allotróp módosulatok és
összehasonlításuk.
A gyufa régen és ma, Irinyi János.
A foszfor használata a hadiiparban.
Difoszfor-pentaoxid
Kémiai tulajdonság: higroszkópos
(szárítószer), vízzel való reakció
[dimerizáció].
Foszforsav
Molekula- és halmazszerkezet.
Fizikai tulajdonságok. Kémiai
tulajdonság: reakció vízzel és
NaOH-dal több lépésben,
középerős, háromértékű sav –
savanyú sók, foszfátok,
hidrolízisük. Felhasználás:
üdítőitalokban és rozsdaoldó
szerekben. Élettani hatás.
Foszfátok
A foszfátion elektronszerkezete,
térszerkezetetrisó felhasználása.
A foszfor körforgása a természetben. Műtrágyák, mosószerek,
vízszennyezés – eutrofizáció. A
fogak és a csontok felépítésében
játszott szerepe. Foszfolipidek –
sejthártya. Energia tárolására
szolgáló szerves vegyületek. (ATP,
[KP]) Lumineszcencia
(foszforeszkálás és fluoreszkálás).

A foszfor és egyes vegyületei
gyakorlati
jelentőségének
megértése, környezettudatos és
egészségtudatos
magatartás
kialakítása.
M: A fehérfoszfor oldódása
szén-diszulfidban,
öngyulladása. A vörös- és
fehérfoszfor gyulladási
hőmérsékletének
összehasonlítása vaslapon.
Információk Irinyi Jánosról és
a gyufa történetéről. Difoszforpentaoxid előállítása
vörösfoszfor égetésével, oldás
vízben, kémhatás vizsgálata. A
trisó vizes oldatának
kémhatás-vizsgálata.
Különböző üdítőitalok
összetételének elemzése.
Lumineszcenciás kísérletek.
Információk a foszfátos és a
foszfátmentes mosóporok
összetételéről, működéséről,
környezeti hatásairól.

Kulcsfogalmak/ Eutrofizáció, anyagkörforgás, gyulladási hőmérséklet, lumineszcencia.
fogalmak

Tematikai egység

Széncsoport

Előzetes tudás

Atomrács, allotróp módosulat, szublimáció, gyenge sav.

Órakeret
8 óra

A szén és a szilícium korszerű felhasználási lehetőségeinek
A tematikai egység megvizsgálása. A szén és szilícium vegyületek szerkezete, összetétele
nevelési-fejlesztési és tulajdonságai közötti kapcsolatok megértése és alkalmazása. A
szén-dioxid kvóta napjainkban betöltött szerepének megértése. A
céljai
földkérget felépítő legfontosabb vegyületek: a karbonátok és
szilikátok jelentőségének megértése.

Ismeretek
jelenségek,
alkalmazások)

(tartalmak,
Fejlesztési
követelmények/
problémák,
Kapcsolódási pontok
módszertani ajánlások

Szén
A grafit, a gyémánt, a fullerének
szerkezetének összehasonlítása.
Fizikai tulajdonságok. Előfordulásuk, felhasználásuk (nanocsövek). A természetes szenek
keletkezése, felhasználásuk
története, környezeti problémái.
Mesterséges szenek: előállítás,
adszorpció.
Szén-monoxid
[Molekulaszerkezet: datív kötés,
apoláris jellegének oka.] Fizikai
tulajdonságok. Kémiai
tulajdonság: redukálószer –
vasgyártás, égése. Keletkezése:
széntartalmú anyagok tökéletlen
égésekor. Élettani hatás: az életet
veszélyeztető mérgező hatása
konkrét példákon keresztül.
Szén-dioxid
Molekulaszerkezet. Fizikai
tulajdonságok (szárazjég,
szublimáció). Kémiai
tulajdonság: vízben oldódás
(fizikai és kémiai) – kémhatás.
Környezetvédelmi probléma: az
üvegházhatás fokozódása,
klímaváltozás. Élettani hatása:
osztályterem szellőztetése,
fejfájás, borospincében, zárt
garázsokban összegyűlik,
kimutatása.
Szénsav
A szén-dioxid vizes oldata, savas
kémhatás. A szén-dioxiddal
dúsított üdítők hatása a
szervezetre. (Jedlik Ányos –
szikvíz.)
Karbonátok és hidrogénkarbonátok
A karbonát-ion elektronszerkezete és térszerkezete. Szóda,
szódabikarbóna, mészkő,
dolomit.
A szén körforgása a

A széncsoport két leggyakoribb
elemének és vegyületeiknek
ismerete, a szerkezetük és
tulajdonságaik
közötti
összefüggések megértése és
alkalmazása, környezettudatos és
egészségtudatos
magatartás
kialakítása.
M: A fa száraz lepárlása, a fagáz
meggyújtása,
adszorpciós
kísérletek
aktív
szénen
málnaszörppel,
vörösborral,
ammóniával. Égés (lánggalizzással).
A
szén-dioxid
előállítása, felfogása, hatása az
égésre (gyertyasor üvegkádban),
szárazjég szublimálása. Meszes
vízzel
való
kimutatás
szívószállal a kifújt levegőből. A
szénsav kémhatása, változása
melegítés hatására. Karbonátok
és
hidrogén-karbonátok
reakciója sósavval, vizes oldatuk
kémhatása.

Biológia-egészségtan:
adszorpció, a széndioxid az élővilágban,
fotoszintézis,
sejtlégzés, a széndioxid szállítás.
Fizika: félvezetőelektronikai alapok.
Földrajz:
karsztjelenségek.

természetben.
Szilícium
Halmazszerkezet és fizikai
tulajdonság: atomrács,
félvezetők. Felhasználás:
elektronika, mikrocsipüzem,
ötvözet. Előfordulás: ásványok
Szilikonok szerkezete,
tulajdonságai, jelentősége
napjainkban. Szilikon protézisek
szerepe a testben (előnyök,
hátrányok).
Szilícium-dioxid
Halmazszerkezet. Üveggyártás.
Atomrácsból amorf szerkezet.
Újrahasznosítás.
Szilkátok
Szilikátok előfordulása
ásványokban és kőzetekben,
felhasználásuk. A vízüveg
tulajdonságai és felhasználása.

A szilícium és egyes vegyületei
gyakorlati
jelentőségének
megértése, környezettudatos és
egészségtudatos
magatartás
kialakítása.
M: Különböző színű
homokszemcsék vizsgálata
nagyítóval. Üvegcső hajlítása
Bunsen-égővel. Öreg
ablaküvegek alsó vastagodása.
„Vegyész virágoskertjének”
készítése vízüvegből és színes
fémsókból. A „gyurmalin”
különleges sajátságai.
Információk az üveggyártásról,
az üveg napjainkban betöltött
szerepéről, a számítógépről és a
karbonszálas horgászbotról.

Kulcsfogalmak/ Mesterséges szén, adszorpció, rétegrács, üvegházhatás, amorf anyag,
fogalmak
szilikát, szilikon.

Órakeret
3 óra

Tematikai egység

A fémek általános jellemzése

Előzetes tudás

Fémes kötés, ötvözet, érc, redukció, galváncellák, standardpotenciál,
elektrolízis, galvanizálás.

A tematikai egység A környezetünkben lévő fémtárgyak hasonlóságainak, illetve eltérő
nevelési-fejlesztési tulajdonságaik okainak megértése. A fémek eltérő értékének
magyarázata az előfordulásukkal, tulajdonságaikkal és felhasználási
céljai
módjaikkal.
Ismeretek
jelenségek,
alkalmazások)

(tartalmak,
Fejlesztési
követelmények/
problémák,
Kapcsolódási pontok
módszertani ajánlások

A fémek előfordulása a
természetben. Felfedezésük és
előállításuk története. Szerepük,
jelentőségük változása a
történelmi korokban. A fémrács
szerkezete és jellemzése. A
fémek fizikai tulajdonságai:
halmazállapot, olvadáspont,
sűrűség (könnyű- és
nehézfémek), megmunkálhatóság
és ezek összefüggése a

A fémek általános
sajátosságainak ismerete, ezek
okainak megértése. Fémek
korrózióvédelme,
környezettudatos magatartás
kialakítása.
M: Fémdrótok hajlékonysága,
hővezetése, eltérő színe.
Információk az ötvözetek
felhasználásáról.

Fizika: elektromos és
hővezetés, sűrűség,
olvadáspont,
mágnesesség, szín.

rácsszerkezettel, elektromos és
hővezetés, szín és ezek okai.
Ötvözetek: Az ötvözetek
fogalma, szerkezetük. A fémek
kémiai tulajdonságai. A korrózió
és a korrózióvédelem. Passzív
állapot, a felületi védelem és az
ötvözés jelentősége. Helyi elem
kialakulása.
Kulcsfogalmak/ Könnyűfém, nehézfém, korrózióvédelem.
fogalmak

Órakeret
6 óra

Tematikai egység

Az s-mező fémei

Előzetes tudás

Redoxireakció, standardpotenciál, gerjesztett állapot, felületaktív
anyagok.

A tematikai egység Az s-mező fémei és vegyületeik szerkezete, összetétele és
nevelési-fejlesztési tulajdonságai közötti kapcsolatok megértése és alkalmazása. A
vízkeménység, a vízlágyítás és vízkőoldás problémáinak helyes
céljai
kezelése a hétköznapokban.
Ismeretek
jelenségek,
alkalmazások)

(tartalmak,
Fejlesztési
követelmények/
problémák,
Kapcsolódási pontok
módszertani ajánlások

Alkálifémek
Fizikai tulajdonságok. Kémiai
tulajdonságok: redukálószerek,
sóképzés, reakció vízzel.
Előfordulás: vegyületeikben,
természetes vizekben oldva,
sóbányákban. Előállítás:
olvadékelektrolízissel (Davy).
Vegyületeik felhasználása: kősó,
lúgkő, hipó, szóda,
szódabikarbóna, trisó.

Alkálifémek
és
földfémek
hasonlóságai,
illetve
eltérő
sajátságai okainak megértése,
környezettudatos
és
egészségtudatos
magatartás
kialakítása.
M: Na, K olvasztása,
ötvözetképzésük. Na, K
reakciója fenolftaleines vízzel.
Lángfestési próbák (pl. káliumklorát, keményítő és fémsók
keverékének kémcsőben való
hevítésével, vagy sósav, cink és
fémsó felhasználásával, vagy
fémsók oldataiba mártott
hamumentes szűrőpapírdarabok
meggyújtásával).

Alkáliföldfémek
Fizikai tulajdonságok. Kémiai
tulajdonságok: redukálószerek,
sóképzés, reakció vízzel.
Vegyületeik felhasználása az

M: Magnézium fenolftaleines
vízzel
való
reakciója
melegítéssel, égése. Tojáshéj
kiégetése,
reakció
vízzel,
fenolftaleinindikátor

Biológia-egészségtan:
a csont kémiai
összetétele,
kiválasztás (nátriumés káliumion),
idegrendszer
(nátrium- és
káliumion),
ízérzékelés – sós íz
fiziológiás sóoldat.

építőiparban: mészkő, égetett
mész, oltott mész, gipsz. Élettani
hatás: kalcium- és
magnéziumionok szerepe a
csontokban, izomműködésben.
Jelentőség: a vízkeménység okai.
A lágy és a kemény víz (esővíz,
karsztvíz). A kemény víz káros
hatásai a háztartásban és az
iparban. Változó és állandó
vízkeménység. A vízlágyítás
módszerei: desztillálás,
vegyszeres vízlágyítás,
ioncserélés. A háztartásban
használt ioncserés vízlágyítás,
ioncserélő (mosogatógép
vízlágyító sója). Vízkőoldás:
savakkal.

jelenlétében. Gipszöntés. A
szappan habzása lágy és kemény
vízben. Vízköves edény tisztítása
ecetsavval.

Kulcsfogalmak/ Redukálószer, lángfestés, olvadékelektrolízis, vízkeménység, vízlágyítás,
fogalmak
ioncserélő.

Órakeret
4 óra

Tematikai egység

A p-mező fémei

Előzetes tudás

Savak és bázisok, oxidáció, izotópok, amfoter tulajdonságok.

A tematikai egység Az alumínium, ón és ólom eltérő sajátságainak magyarázata. A
nevelési-fejlesztési vegyületeik szerkezete, összetétele és tulajdonságai közötti
kapcsolatok felismerése és alkalmazása. A vörösiszap-katasztrófa
céljai
okainak és következményeinek megértése.
Ismeretek
jelenségek,
alkalmazások)

(tartalmak,
Fejlesztési
követelmények/
problémák,
Kapcsolódási pontok
módszertani ajánlások

Alumínium
Fizikai tulajdonságok. Kémiai
tulajdonságok: passziválódás és
védő oxidréteg, amfoter sajátság.
Előfordulás: a földkéregben
(bauxit, kriolit), agyagféleségek.
Előállítás és felhasználás:
bauxitból: kilúgozás,
timföldgyártás, elektrolízis;
példák a felhasználásra. A hazai
alumíniumipar problémái,
környezetszennyezés,
újrahasznosítás.
Az alumínium-ion feltételezett
élettani hatása (Alzheimer-kór).

A p-mező fémei és vegyületeik
tulajdonságainak
megértése,
ezek
anyagszerkezeti
magyarázata, környezettudatos
és egészségtudatos magatartás
kialakítása.
M: Az alumínium vízzel és
oxigénnel való reakciója a
védőréteg megbontása után.
Reakciója sósavval és nátriumhidroxiddal. Termitreakció vasoxiddal. [Alumíniumsók
hidrolízise, alumínium-hidroxid
amfoter jellege.] Az ólom
viselkedése különböző savakkal

Fizika: elektromos
ellenállás,
akkumulátor
Biológia-egészségtan:
az ólom
felhalmozódása a
szervezetben,
ólommérgezés tünetei,
Alzheimer-kór.
Földrajz: timföld- és
alumíniumgyártás.

Ón és ólom
Atomszerkezet: különböző
izotópok és azok tömegszáma,
neutronszáma [Hevesy György].
Fizikai tulajdonságok. Kémiai
tulajdonságok: felületi védőréteg
kialakulása levegőn. Reakcióik:
oxigénnel, halogénekkel, az ón
amfoter sajátsága. Mai és
egykori felhasználásuk:
akkumulátorokban, ötvöző
anyagként, festékalapanyagként,
nyomdaipar, forrasztóón. Az
ólomvegyületek mérgező,
környezetszennyező hatása.

szemben, forrasztóón olvasztása.
Információk a magyarországi
alumíniumgyártásról és a
vörösiszap-katasztrófáról, az
ónpestisről (Napóleon
oroszországi hadjáratának
kudarca vagy Robert Scott
tragédiája), a belül ónnal bevont
konzervdobozokról, az ólomból
készült vízvezetékekről, az
ólomkristályról.

Kulcsfogalmak/ Amfoter anyag, érc, vörösiszap, környezeti katasztrófa.
fogalmak

Órakeret
12 óra

Tematikai egység

A d-mező fémei

Előzetes tudás

Eltérő szerkezetű fémrácsok, redukciós előállítás, mágnes, ötvözet,
nemesfém.

A d-mező fémei és vegyületeik szerkezete, összetétele és
A tematikai egység tulajdonságai közötti kapcsolatok felismerése és alkalmazása. Az
ötvözetek sokrétű felhasználásának megértése. A nehézfémnevelési-fejlesztési
vegyületek élettani hatásainak, környezeti veszélyeinek tudatosítása.
céljai
A tiszai cianidszennyezés aranybányászattal való összefüggésének
megértése.
Ismeretek
jelenségek,
alkalmazások)

(tartalmak,
Fejlesztési
követelmények/
problémák,
Kapcsolódási pontok
módszertani ajánlások

Vas
Fizikai tulajdonságok. Kémiai
reakciók: rozsdásodás nedves
levegőn, a rozsda szerkezete, a
vas korrózióvédelme. A vaspor
égése a csillagszóróban. Reakció
pozitívabb standard potenciálú
fémek ionjaival.
Előállítás és felhasználás:
vasgyártás. Fontosabb vasércek.
Huta és hámor. A modern kohó
felépítése, működése, a koksz
szerepe, a salakképző szerepe. A
redukciós egyenletek és a
képződő nyersvas. Acélgyártás:

A
d-mező
fémeinek
atomszerkezete és ebből adódó
tulajdonságaik megértése. A
vascsoport, a króm, a mangán, a
volfrám és a titán fizikai
tulajdonságai
(sűrűség,
keménység,
olvadáspont,
mágneses
tulajdonság)
és
felhasználásuk
közötti
összefüggések
megértése.
Környezettudatos
és
egészségtudatos
magatartás
kialakítása.
M: Mágnes hatása vasreszelékre.
Vaspor szórása lángba. Vas híg

Biológia-egészségtan:
a hemoglobin szerepe
az emberi
szervezetben.
enzimek:
biokatalizátorok, a
nehézfémsók hatása
az élő szervezetre, B12
vitamin
Fizika: fényelnyelés,
fényvisszaverés,
ferromágnesség,
modern fényforrások.

az acélgyártás módszerei, az acél
kedvező sajátságai és annak
okai, az ötvözőanyagok és
hatásuk. Az edzett acél. Vas
biológiai jelentősége
(növényekben, állatokban).
Újrahasznosítás, szelektív
gyűjtés.
Kobalt
Ötvözőfém. A kobalt-klorid
vízmegkötő hatása és
színváltozása. Élettani
jelentősége: B12 vitamin.
Nikkel
Ötvözőfém: korrózióvédelem,
fémpénzek, orvosi műszerek.
Ionjai zöldre festik az üveget.
Margaringyártásnál katalizátor.
Galvánelemek.
Élettani hatás: fémallergia
(„ingerlany”), rákkeltő hatás.

savakkal való reakciója, tömény
oxidáló savak passziváló hatása.
Különböző oxidációs állapotú
vasvegyületek keletkezése és
színe (sörösüveg). Vasszeg rézszulfát-oldatba való helyezése. A
növények
párologtatásának
kimutatása
kobalt-kloridos
papírral.

Króm
Ötvözőfém: korrózióvédő
bevonat, rozsdamentes acél.
[Mikroelem: a szénhidrátanyagcsere enzimjeiben.] A
kromátok és bikromátok mint
erős oxidálószerek (káliumbikromát, ammónium-bikromát).
Mangán
Kémiai tulajdonságok:
különböző oxidációs
állapotokban fordulhat elő.
Fontos vegyületei a barnakőpor
és a kálium-permanganát. A
kálium-permanganát
felhasználása (fertőtlenítés,
oxidálószer.
[permanganometria]).
Volfrám
Fizikai tulajdonságok: a
legmagasabb olvadáspontú fém.
Felhasználás: izzószál,
ötvözőanyag: páncélautók.
Titán
Fizikai tulajdonságok.
Felhasználás: repülőgépipar,
űrhajózás, hőszigetelő bevonat
építkezéseknél.

M:
Alkohol
csepegtetése
kénsavas
kálium-dikromátoldatba. Ammónium-bikromát
hőbomlása („kis tűzhányó”).
Oxigén
előállítása
káliumpermanganátból. Klór előállítása
sósavból kálium-permanganáttal.
Információk
a
mágnesről,
valamint a különféle fémek és
ötvözeteik előállításáról, illetve
felhasználásáról.

Földrajz: vasacélgyártás.

és

Magyar nyelv és
irodalom: szólások.
Történelem,
társadalmi
és
állampolgári
ismeretek:
rézkor,
bronzkor, vaskor.

Réz
Fizikai tulajdonságok. Kémiai
reakciók: oxigénnel, nedves
levegővel, savakkal. A réz
felhasználása: hangszerek,
tetőfedés, ipari üstök, vezetékek.
Ötvözetek: bronz, sárgaréz.
Rézgálic
Felhasználása
permetezőszerként. A
rézvegyületek élettani hatása:
nyomelem, de nagyobb
mennyiségben mérgező.
Az arany és az ezüst
Fizikai tulajdonságaik.
Kémiai reakciók: nemesfémek,
ezüst reakciója hidrogénszulfiddal és salétromsavval.
Választóvíz, királyvíz.
Felhasználás: ékszerek (fehér
arany), dísztárgyak, vezetékek.
Élettani hatás: Az ezüst
vízoldható vegyületei mérgező,
illetve fertőtlenítő hatásúak,
felhasználás ivóvízszűrőkben,
zoknikban ezüstszál, kolloid
ezüst spray.
Ezüst-halogenidek
Kötéstípus, szín,
[vízoldékonyságuk
különbözőségének oka],
bomlásuk, a papíralapú
fényképezés alapja.
[Ezüstkomplexek képződése,
jelentősége a szervetlen és a
szerves analitikában,
argentometria.]
Platina
A platinafémek története.
Felhasználása: óra- és
ékszeripar, orvosi
implantátumok, elektródák
(digitális alkoholszondában),
gépkocsi-katalizátorokban.

A rézcsoport és a platina
felhasználási
módjainak
magyarázata a tulajdonságaik
alapján.
M: Réz-oxid keletkezése rézdrót
lángba
tartásakor,
patinás
rézlemez
és
malachit
bemutatása,
réz
oldásának
megkísérlése híg és tömény
oxidáló savakban. Különböző
oxidációs állapotú rézionok és
azok színei eltérő oldatokban.
Réz(II)-ionok
reakciója
ammóniaoldattal és nátriumhidroxiddal [komplex ionjai]. A
rézgálic kristályvíztartalmának
elvesztése kihevítéssel. Ezüstklorid csapadék keletkezése pl.
ezüst-nitrát-oldat
és
konyhasóoldat
reakciójával.
Információk a nemesfémek
bányászatáról és felhasználásáról
(pl.
különböző
karátszámú
ékszerek
aranyés
ezüsttartalma),
újrahasznosításáról,
a
fényképezés
történetéről,
a
rézgálicot
tartalmazó
növényvédő szerekről.

Cink
Fizikai tulajdonságok. Kémiai
reakciók: égés, reakció kénnel,
savakkal, lúgokkal.
Felhasználás: korrózióvédő

A cinkcsoport elemei
és
vegyületeik
felhasználásának
magyarázata a sajátosságaik
alapján. Környezettudatos és
egészségtudatos
magatartás

bevonat (horganyzott bádog).
Ötvöző anyag. ZnO: fehér
festék, hintőpor, bőrápoló,
napvédő krémek.
Élettani hatás: mikroelem
enzimekben, de nagy
mennyiségben mérgező.
Kadmium
Felhasználás: korrózióvédő
bevonat, szárazelem.
Felhasználása galvánelemekben
(ritka, drága fém).
Élettani hatás: vegyületei
mérgezők (Itai-itai betegség
Japánban), szelektív gyűjtés.
Higany
Fizikai tulajdonságok. Kémiai
tulajdonságai: általában kevéssé
reakcióképes, de kénnel
eldörzsölve higany-szulfid,
jóddal higany-jodid keletkezik.
Ötvözetei: amalgámok. Élettani
hatás: gőze, vízoldható
vegyületei mérgezők.
Felhasználás: régen hőmérők,
vérnyomásmérők, amalgám
fogtömés, fénycsövek. Veszélyes
hulladék, szelektív gyűjtés.

kialakítása.
M: Cink és kénpor reakciója,
cink oldódása savakban és
lúgokban, amfoter jellegének
bemutatása. A higany nagy
felületi feszültségének
szemléltetése.
Higany-oxid hevítése vattával
ledugaszolt
kémcsőben.
Információk a higany és a
kadmium
felhasználásának
előnyeiről és hátrányairól, híres
mérgezési esetekről.

Kulcsfogalmak/ Nemesfém, érc, nyomelem, amalgám, ötvözet, környezeti veszély.
fogalmak

Órakeret
(20) óra3

Tematikai egység

Szervetlen kémiai számítások

Előzetes tudás

Anyagmennyiség, moláris tömeg, a kémiai képlet mennyiségi jelentése,
a reakcióegyenlet mennyiségi értelmezése, Avogadro-törvény,
gáztörvények, szilárd keverékek, vizes oldatok és gázelegyek
összetételének megadási módjai, pH, galvánelemek, elektrolizálócellák
működése, Faraday I. és II. törvénye.

A tematikai egység A tanult szervetlen kémiai ismeretek gyakorlása, alkalmazása,
nevelési-fejlesztési elmélyítése és szintetizálása számítási feladatokon keresztül.
céljai
Ismeretek
jelenségek,
alkalmazások)
Galvánelemek

(tartalmak,
Fejlesztési
követelmények/
problémák,
Kapcsolódási pontok
módszertani ajánlások
Celladiagramok

felírása,

az Biológia-egészségtan:

3 Ez az órakeret az éves órakeret része és a feladatok annál a témakörnél szerepelnek, amelyhez a feladat
szövege kapcsolódik A zárójelben megadott óraszám tájékoztató jellegű és az előző részek tartalmazzák azt.

elektromotoros erő számítása.

hemoglobin
vastartalmának
Elektrolizálócellák
A
Faraday-törvények
kiszámítása.
alkalmazása különböző fémek
leválasztásánál.
Fizika:
fizikai
Porkeverékek
és
ötvözetek Porkeverékek, ötvözetek tömeg- mennyiségek,
összetételével
kapcsolatos és
anyagmennyiség-százalékos mértékegységek,
számítások
összetételével
kapcsolatos átváltás, gáztörvények,
feladatok. Az összetevők eltérő hőtani alapfogalmak.
oldódásával
összefüggő
számítások.
Matematika: egyenlet
szöveges
Oldatokkal
kapcsolatos Szervetlen
vegyületeket írása
adatokból,
számítások
tartalmazó oldatokkal kapcsolatos
feladatok:
oldhatóság, egyenletrendezés.
oldatkészítés,
összetétel
megadása százalékokkal (tömeg,
térfogat, anyagmennyiség) és
koncentrációkkal
(anyagmennyiség és tömeg).
Nehézfém-ionos
szennyezések
határértékeinek számolása.
Gázokkal
és
gázelegyekkel Gázok
keletkezésével
és
kapcsolatos számítások
reakcióival kapcsolatos feladatok.
Gázelegyek
összetételének,
abszolút és relatív sűrűségének,
átlagos
moláris
tömegének
számolása.
Reakcióegyenlettel
feladatok

kapcsolatos A reakcióegyenlet mennyiségi
jelentésének
felhasználásával
megoldható szervetlen kémiai
feladatok (sav-bázis, redoxi,
csapadékképződési
és
gázfejlődési reakciók során).

Szervetlen vegyipari termeléssel Vegyipari
folyamatokra
kapcsolatos feladatok
vonatkozó
számítások
(pl.
kénsav-, salétromsav-, ammóniaés műtrágyagyártással, fémek
előállításával
kapcsolatban),
kitermelési
százalékok
és
veszteségek. Légszennyező gázok
kibocsátásával,
különféle
mérgező anyagok egészségügyi
határértékeivel
kapcsolatos
számítások.
Kulcsfogalmak/ Képlet és összetétel kapcsolata, oldatkoncentráció, egyenlet mennyiségi
fogalmak
jelentése, reakcióhő, egyensúlyi állandó.

Órakeret
4 óra

Tematikai egység

Kémia körülöttünk és bennünk

Előzetes tudás

A természetes és az ember által alkotott környezetet, valamint az élő
szervezetet felépítő kémiai anyagokról, a belőlük létrejövő
rendszerekről és az ezekben zajló folyamatokról korábban szerzett
tudás.

A tematikai egység A kémia tantárgyban korábban elsajátított ismeretek ismétlése,
nevelési-fejlesztési rendszerezése. Kapcsolatok keresése a kémiában megszerzett tudás és a
mindennapi élet jelenségei között. A kémiatudás alkalmazási
céljai
lehetőségeinek feltárása.
Ismeretek
jelenségek,
alkalmazások)

(tartalmak,
Fejlesztési
követelmények/
problémák,
Kapcsolódási pontok
módszertani ajánlások

Kémia a környezetünkben
Természetes
és
épített
környezetünk
tárgyainak,
jelenségeinek és folyamatainak
kapcsolata a kémiai tanulmányok
során megismert témakörökkel és
elsajátított tudással. Az életünk
kényelmét
és
biztonságát
szolgáló anyagok, szolgáltatások
létrejöttének kémiai háttere.

M: Minél több gyakorlati példa
gyűjtése és a kémia egyes
területeihez kapcsolt módon való
rendszerezése
(pl.
közös
gondolkodás, ötletek gyűjtése,
fogalomtérkép
készítése,
csapatverseny).4

Kémia a szervezetünkben
Az emberi test molekuláinak,
biokémiai
folyamatainak,
valamint
a
homeosztázis
fenntartásához felvenni, illetve
kiválasztani szükséges anyagok
tulajdonságainak
és
a
biogeokémiai ciklusoknak a
kapcsolata a kémiai tanulmányok
során megismert témakörökkel és
az elsajátított tudással.
Kulcsfogalmak/ A kémia központi szerepe, homeosztázis.
fogalmak

4 Az M betűk után szereplő felsorolások hangsúlyozottan csak ajánlások, ötletek és választható lehetőségek az
adott téma feldolgozására, a teljesség igénye nélkül.

Órakeret
10 óra

Tematikai egység

A kémia hatása az emberi civilizáció fejlődésére

Előzetes tudás

A korábbiakban szerzett kémiatudás történeti vonatkozásai. Az
egyszerű természettudományos vizsgálatok, kísérletek megtervezésének
és kivitelezésének, az eredmények megvitatásának, a konklúziók
levonásának lépései.

A kémia mint tudomány társadalmi fejlődésbe való beágyazottságának
A tematikai egység felismerése. A gazdasági és politikai szükségszerűségek, valamint a
nevelési-fejlesztési kémia fejlődése közötti alapvető összefüggések magyarázata. A kémia
céljai
mint természettudomány működését és a kutatómunka végzését irányító
legfontosabb szabályok jelentőségének megértése.
Ismeretek
jelenségek,
alkalmazások)

(tartalmak,
Fejlesztési
követelmények/
problémák,
Kapcsolódási pontok
módszertani ajánlások

Hogyan hatottak a társadalmi,
politikai igények és a gazdasági
szükségszerűségek a kémia és a
vegyipar fejlődésére?
A szervetlen, illetve a szerves
vegyipar egyes termékeit
létrehozó társadalmi szükségletek
és kielégítésük módjainak
fejlődése. A tudomány és a
technika fejlődésének hatása a
társadalomra. Az elméleti
megoldások gyakorlati
(technológiai) megvalósításának
problémái. A sikeres gyakorlati
megoldások hatása az elmélet
fejlődésére. Környezetterhelő és
környezetbarát technológiák. A
kémikusok meghatározó pozitív
szerepe a környezetvédelemben.
Minőségbiztosítás és analitika.
Adott tulajdonságú anyagok
tervezése és előállítása.

M: Információk a hadiipar és a
kémia egymásra hatásáról, illetve
a történelem szerepe az ipari
technológiák fejlődésében (pl.
Napóleon szerepe a
konzervdobozok kifejlesztésében,
a cukorrépa felhasználása a
cukorgyártásban).
A szódagyártás, a kénsavgyártás,
az ammónia- és
salétromsavgyártás, a
klóralkáliipar (higanykatódos és
higanymentes technológiák) vagy
a színezékipar történetének
feldolgozása. Vegyipari
katasztrófák (pl.
tankhajóbalesetek, Seveso,
Bhopal, Kolontár, a tiszai
cianidszennyezés), a vegyészek
szerepe a katasztrófák
elhárításában, a károk
felszámolásában. A dioxin és
dioxán összehasonlítása szerkezet
és élettani hatás szempontjából. A
sósavgyártás mint az
atomhatékonyság mintapéldája.
Egyszerű minőségbiztosítási
vizsgálatok (pl. a háztartásban
előforduló savak és lúgok
hatóanyag-tartalmának
meghatározása sav-bázis
titrálással, hipó aktív
klórtartalmának mérése
jodometriásan). Információk

Biológia-egészségtan:
táplálkozás,
betegségek.
Fizika:
mozgások,
termodinamika,
hőerőgépek.
Történelem, társadalmi
és
állampolgári
ismeretek:
fegyverkezés, háborúk,
ipari forradalom.

szubsztantív festékekről,
„intelligens” fémekről,
„emlékező”, vízoldható és vezető
polimerekről, kompozitokról. A
selyem, a nejlon és a kevlar
szerkezetének és
tulajdonságainak
összehasonlítása.
A kémia mint természettudomány
A véletlen és a következetes,
kitartó kutatómunka szerepe a
felfedezések és a találmányok
történetében. A
természettudományos vizsgálati
módszerek lépései.
Kontrolkísérlet és
referenciaanyag. Az eredmények
publikálásának és megvitatásának
a jelentősége, a szakmai kontroll
szerepe. Különbség a
tudományok és áltudományok
között.

Saját
természettudományos
vizsgálatok
megtervezése,
végrehajtása és az eredmények
kommunikálása,
megvitatása
(tetszőleges, de a középiskolai
kémia tananyag szempontjából
releváns témában).
M:
Alkimisták
véletlen
fölfedezései
(pl.
foszfor,
porcelán), Scheele, Cavendish,
Oláh György és/vagy más
kémikusok
munkássága,
felfedezései, pl. a Perkin-ibolya
és az indigó (Baeyer) előállítása,
a polietilén előállítása, a nejlon
kifejlesztése.
Pasteur:
„A
szerencse a felkészült elmének
kedvez”. Az áltudományok közös
jellemzőinek összegyűjtése (pl.
pí-víz, oxigénnel dúsított víz,
lúgosítás).

Hogyan dolgoznak a kémikusok?
Tudósok és feltalálók a kémiában.
A nagy felfedezések és a nagy
tévedések tanulságai. Az
eredmények rendszerezésének és
közlésének jelentősége. A tudós
és a feltaláló erkölcsi felelőssége.
Szabadalmi jog.

M: A flogisztonelmélet és az
oxigén szerepe az égésben. Az
életerő-elmélet és megdöntése.
Nagy tudósok nagy tévedései (pl.
Newton, Lavoisier, Berzelius). A
nagy rendszerezők munkássága
(pl. Lavoisier, Berzelius és
Mengyelejev). Haber és a vegyi
hadviselés. Teller Ede és a
hidrogénbomba. Idézetek az
MTA etikai kódexéből. Híres
szabadalomjogi viták (pl.
Glauber: „Furni Novi
Philosophici” c. könyve
megírásának körülményei, a
kokszgyártás története, Leblanc
szódagyártási szabadalma), perek
és ésszerű kompromisszumok (pl.
Hall és Heroult: alumínium
elektrolízissel való előállítása;

Castner és Kellner:
higanykatódos nátrium-kloridoldat elektrolízis; Perkin és Caro:
alizarin ipari előállítása). Az
alumínium első előállítójáról
folyó vita. A Solvay-konferenciák
és a Nobel-díj hatása a
természettudomány fejlődésére.
Kulcsfogalmak/ Minőségbiztosítás, analitika, áltudomány, szabadalmi jog.
fogalmak

Órakeret
24 óra

Tematikai egység

A kémia előtt álló nagy kihívások

Előzetes tudás

A
levegőés
víztisztaságról,
élelmiszerbiztonságról,
energiagazdálkodásról,
hulladékgyűjtésről
és
-hasznosításról,
nyersanyagokról és gyógyszerekről korábban szerzett tudás.

A kémiatudás szintetizálása a fizika és a biológia tantárgyban
A tematikai egység megszerzett tudással. A Föld nyersanyag- és energiakészleteinek
nevelési-fejlesztési áttekintése, alternatívák és lehetőségek mérlegelése. Egyensúlykeresés
a természeti értékek megőrzése és a gazdaságosság között, ésszerű
céljai
kompromisszumok elfogadása, szemléletformálás. A felelős
állampolgári magatartás kialakítása.
Ismeretek
jelenségek,
alkalmazások)

(tartalmak,
Fejlesztési
követelmények/
problémák,
Kapcsolódási pontok
módszertani ajánlások

Hogyan biztosítható mindenki
számára tiszta levegő?
A tiszta levegő összetétele, a
levegőszennyezés forrásai, a
szennyezőanyagok típusai és
hatásaik. A levegőszennyezésre
vonatkozó jogi szabályozás,
határértékek. Szén-dioxid-kvóta.
A
levegőszennyezés
csökkentésének lehetőségei. Mit
tegyünk a felgyülemlő széndioxiddal?

Ismerkedés a levegő szennyezését
mérő analitikusok munkájával.
M: A tiszta és a szennyezett
levegő összetételével kapcsolatos
kísérletek.
Az
üvegházhatás
pozitív és negatív hatásainak
összevetése.
A
globális
éghajlatváltozások
lehetséges
okai, az antropogén hatások
részesedésére
vonatkozó
különféle becslések. A széndioxid-kvóta
gazdasági
és
politikai vonatkozásai. Az 1953as londoni szmog és az 1956-os
angliai „tiszta levegő” törvény. A
London és Los Angeles típusú
füstköd
összehasonlítása.
A
halogénezett
szénhidrogének
(CFC-k) ózonbontó hatásának
felderítése,
nemzetközi
összefogás
a
CFC-k

Biológia-egészségtan:
légzés, szmog, savas
eső, ózonlyuk élettani
hatásai.
Fizika: üvegházhatás,
hőerőgépek.
Földrajz:
éghajlatváltozás.

visszaszorítása érdekében. A
gépkocsi-katalizátorok hatása a
kipufogógázok összetételére.
Hogyan biztosítható mindenki
számára tiszta ivóvíz?
A tiszta ivóvíz összetétele, a
vízszennyezés
forrásai,
a
szennyezőanyagok típusai és
hatásaik. A
vízszennyezésre
vonatkozó jogi szabályozás,
határértékek. A vízszennyezés
csökkentésének
lehetőségei.
Vízkészletek,
víztisztítási
módszerek. Indulnak-e majd
fegyverekkel vagy gazdasági
területen vívott háborúk a tiszta
ivóvízért?

Ismerkedés a vizek szennyezését
mérő analitikusok munkájával.
M: A tiszta és a szennyezett víz
összetételével
kapcsolatos
kísérletek. Vízanalitikai mérések
(pl. változó keménység mérése
sav-bázis
titrálással, állandó
keménység
mérése
komplexometriásan,
kloridiontartalom kimutatása és mérése
argentometriásan,
vastartalom
kimutatása és kolorimetriás vagy
fotometriás meghatározása). A
„tiszta” és a szennyezett víz
összehasonlítása
kémiai
(pl.
gyorstesztekkel) és ökológiai
szempontból.
Az
ipari,
mezőgazdasági és kommunális
vízszennyezés
bemutatása
konkrét példákon keresztül (pl.
gyógyszer-, fogamzásgátló- és
drogmaradványok megjelenése és
hatása a természetes vizekben). A
szennyvizek veszélyessége a
koncentráció
és
a
szennyezőanyag
minősége
függvényében. Víztisztító üzemek
felépítése és működése. A légkör
növekvő
szén-dioxidkoncentrációjának
hatása
az
óceánok élővilágára.

Biológia-egészségtan:
vizes élőhelyek, vízi
élőlények,
a
vízszennyezés hatásai.

A világ népességének
növekedése, élelmezési
problémák és megoldási
lehetőségeik. A talaj összetétele,
talajfajták és jellemzőik. A
talajjavítás módszerei, a
műtrágyák összetétele,
alkalmazási módja, a műtrágyázás
előnyei és hátrányai. A
talajszennyezés forrásai, a
szennyezőanyagok típusai.
Növényvédő szerek
alkalmazásának előnyei és
hátrányai. Növényvédő szerek
munka-egészségügyi és

Ismerkedés az élelmiszeranalitikusok munkájával.
M: Talajvizsgálatok (pl.
víztartalom mérése, kalciumkarbonát-tartalom becslése). A
növények „hiánybetegségei”,
adott összetételű talaj
műtrágyaigényének kiszámítása.
Súlyos környezeti katasztrófát
okozó talajszennyezési esetek,
értékelésük a szennyezés forrása
és hatása alapján.
Inszekticidekkel kapcsolatos híres
esetek (pl. a DDT pozitív és
negatív hatásai). Ételallergiák és

Biológia-egészségtan:
táplálkozás, tápanyag.
Fizika:
energiamegmaradás.
Földrajz:
népességnövekedés,
talajfajták, talajjavítás

élelmezés-egészségügyi
várakozási ideje. A növényi és
állati fehérjék aminosavösszetételének összehasonlítása.
Az egészséges és a beteg
szervezet táplálékigénye.
Egészséges-e a vegetarianizmus?
Élelmiszerek adalékanyagai. Kik
és miért állítják, hogy karcinogén
az aszpartám?

diétás étrendek. Élelmiszeradalékanyagok csoportosítása, Eszámok. Élelmiszer-analitikai
vizsgálatok (pl. élelmiszerek
sótartalmának kimutatása,
meghatározása). Véralkoholszint
mérése régen és ma.

Hogyan biztosítható mindenki
számára elegendő energia?
Az
energiával
kapcsolatos
mennyiségi szemlélet fejlesztése,
az
energiaátalakítások
hatásfokának (energiadisszipáció)
és
járulékos
hatásainak
(szennyezések) összekapcsolása,
az egyes energiahordozók és
-források
előnyeinek
és
hátrányainak
mérlegelése.
Alternatív energiaforrások. A
technikai fejlődéssel rohamosan
növekvő
energiafelhasználás
áttekintése.
Az
energia
tárolásának
és
szállításának
problémái
(galvánelemek,
akkumulátorok,
tüzelőanyagcellák). [Ökológiai lábnyom.]5

A megújuló és nem megújuló
energiaforrások által szolgáltatott
energia
mennyiségeinek
összevetésével
kapcsolatos
számolási
feladatok.
A
kiegyensúlyozott
véleményalkotás és a racionális
döntéshozatal
képességének
kialakítása
a
különféle
energiaforrások közötti választás
és az energiatakarékosság terén.
M: A tűz megjelenése a
mitológiában (Prométheusz); a
tűz mint jelkép. Az égés
felhasználása:
sütés,
főzés,
melegítés, éghető hulladékok
megsemmisítése,
fémek
megmunkálása. Égéssel és az
energia tárolásával kapcsolatos
kísérletek. A benzin minőségének
javítása régen és ma (ólomtetraetil, más adalékanyagok,
izomerizálás). A nukleáris és a
fosszilis
energiatermelés
költségeinek és kockázatainak
összehasonlítása. A bioetanol és
biodízel előnyei és hátrányai. Az
energiafelhasználás
formáinak
összehasonlító elemzése. [Az
ökológiai lábnyom becslésének
módszerei.]

Hogyan szabadulhatunk meg a
hulladékoktól?
A
hulladékok
típusai.
A
háztartásban
keletkező,
környezetre veszélyes hulladékok

Felelős magatartás a keletkező Biológia-egészségtan:
hulladékok
mennyiségének lebontó folyamatok.
csökkentése, illetve a hulladékok
kezelése
terén,
a
fenntarthatóságot szolgáló egyéni

Biológia-egészségtan:
ATP,
ökológiai
lábnyom.
Fizika:
a
termodinamika I. és II.
főtétele,
energiaforrások,
energiahordozók,
ökológiai lábnyom.
Magyar
nyelv
és
irodalom:
görög
mitológia.
Történelem,
társadalmi
és
állampolgári
ismeretek:
az
energiaigény politikai
vonatkozásai.

5 Szögletes zárójelben ([ ]) szerepelnek azok az opcionális ismeretek és fejlesztési követelmények, amelyekről a
konkrét tanulócsoport, illetve osztály ismeretében a tanár dönt. Ezekre azonban többnyire szükség van az emelt
szintű kémia érettségi vizsgán való eredményes szerepléshez.

fajtái.
A
hulladékok
újrahasznosításának házi és ipari
lehetőségei, lehetséges ösztönzői.
A szelektív hulladékgyűjtés elvi
és
gyakorlati
kérdései.
A
kommunális
hulladékok
szakszerű
elhelyezése
és
feldolgozása. A műanyagokkal,
biológiai
lebomlásukkal,
újrahasznosításukkal,
felhasználásukkal
és
előállításukkal
kapcsolatos
problémák. Mit tegyünk a
műanyag hulladékokkal?

szokások kialakítása.
M: Szelektív hulladékgyűjtés
nyomon
követése
a
lakókörnyezetben.
Újrahasznosított,
ill.
újrahasznosítható, környezetbarát
termékek és jelöléseik, a hazai és
az
európai
gyakorlat
összehasonlítása. Információk a
biológiai
úton
lebontható
polimerek
előnyeiről
és
hátrányairól.

Honnan lesz elegendő nyersanyag
az ipar számára?
A földkéreg kincsei: kőzetek,
ásványok, ércek és
felhasználásuk. A
nyersanyagkészletek kimerülése.
Stratégiai készletek.
Újrahasznosítás.

Takarékos anyagfelhasználási
szokások kialakítása. Kőzetek,
ásványok, ércek összetételére és a
belőlük előállítható termékek
mennyiségére vonatkozó
számítások. A fémek, a
műanyagok, a papír
nyersanyagokként való
újrahasznosításának lehetőségei,
gazdaságossága
(modellszámítások a
nyersanyagárak, az élőmunka- és
az energiaigény, illetve a
környezetterhelés
figyelembevételével).
M: Térképek készítése a Föld
nyersanyagkészleteiről, a szűk
keresztmetszetek politikai és
gazdasági vonatkozásainak
megvitatása. Acélok és egyéb
ötvözetek összetétele és
tulajdonságai.

Hogyan lehet meggyógyítani a
betegségeket?
A gyógyszergyártás történetének
fordulópontjai.
Természetes
hatóanyagok és a gyógyszeripar
fejlődése.
Helyes
gyógyszerfogyasztási szokások.
Nagy sikerek és nagy kudarcok.
Gyógyszermolekulák tervezése és
szerkezetmeghatározása.
A
gyógyszer bejutása és működése
az élő szervezetben.
Hány évig tart, és mennyibe kerül

Ismerkedés a gyógyszervegyész Biológia-egészségtan:
munkájával.
egészség, betegség.
M: Érdekes és tanulságos esetek
a gyógyszergyártás történetéből
(pl. aszpirin, antibiotikumok,
szteroidok, thalidomid, kombinatorikus kémia). Antibiotikumrezisztencia. Hatékony (ED50) és
halálos
(LD50)
dózis.
A
gyógyszerek
előállításához,
szerkezetük vizsgálatához és
összetételük meghatározásához
kapcsolódó kísérletek és mérések

Földrajz:
kőzetek,
ásványok,
ércek,
nyersanyagkészletek.
Történelem,
társadalmi
és
állampolgári
ismeretek:
a
nyersanyagigény
politikai vonatkozásai.

egy gyógyszer kifejlesztése?

(pl. aszpirin előállítása és
vizsgálata
vékonyréteg-kromatográfiával,
aszpirintartalom
meghatározása
sav-bázis
titrálással, C-vitamin meghatározása jodometriásan, szerves
funkciós csoportok kimutatási
reakciói,
különféle
észterek
előállítása a kombinatorikus
kémia elvének alkalmazásával).

Kulcsfogalmak/ Környezet- és élelmiszer-analitika, szén-dioxid-kvóta, minőségbiztosítás,
tüzelőanyag-cella, szelektív hulladékgyűjtés, veszélyes hulladék,
fogalmak
újrahasznosítás, stratégiai nyersanyagkészlet.

Tematikai egység
Előzetes tudás

Az érettségi követelmények által előírt kísérletek
gyakorlása

Órakeret
18 óra

Az érettségi követelmények által előírt kísérletek elvégzéséhez és
magyarázatához szükséges ismeretek, készségek és képességek.

A kémia tantárgy tanulása során elsajátított ismeretek, készségek és
A tematikai egység képességek alkalmazása, komplex tudássá szintetizálása a kémiai
nevelési-fejlesztési kísérletek és vizsgálatok megtervezésekor, végrehajtásakor és
magyarázatakor, A szabályszerű és balesetmentes kísérletezés, a pontos
céljai
megfigyelés, valamint a tapasztalatok szakszerű lejegyzésének
gyakorlása.
Ismeretek (tartalmak,
jelenségek, problémák,
alkalmazások)

Fejlesztési követelmények/
módszertani ajánlások

A
kémia
érettségi A kémia tantárgyban tanultak
követelményeinek
megfelelő ismétlése,
rendszerezése
és
ismeretek
alkalmazása a kémia érettségi
A kémia tantárgy érettségi szóbeli
vizsgájának
követelményekben
szereplő követelményei szerint.
tananyaga.
M:
Nem elvégzendő kísérletek
Az összes, a kémia érettségi
követelményei által aktuálisan
előírt nem elvégzendő érettségi
kísérlet
megtekintése
tanári
kísérletként vagy felvételről,
jegyzőkönyv készítése (kísérlet,
tapasztalat, magyarázat).
Elvégzendő kísérletek
Az összes, a kémia érettségi
követelményei által aktuálisan
előírt
elvégzendő
érettségi

Kapcsolódási pontok

kísérlet
önálló,
szabályos
kivitelezéssel
történő
végrehajtása,
jegyzőkönyv
készítése (kísérlet, tapasztalat,
magyarázat).
Kulcsfogalmak/ A kísérletekhez kapcsolódó összes fontos fogalom.
fogalmak

