Kémia helyi tanterv
9–10. évfolyam
A kémia tanításának célja és feladatai
A természettudományi tanulmányok célja a gyakorlatban hasznosítható ismeretek
megszerzése, valamint az általános képességek fejlesztése.
A kémiában a vegyi anyagok fő csoportjainak és jellemző tulajdonságaiknak ismerete a
szakmai információkon túl lehetővé teszi és biztosítja a kémiai anyagok szakszerű és
balesetmente használatát.
Az általános képességeket, a logikát a kémia tanulása is fejleszti. Ezáltal e tantárgy is
hozzájárul a tanulás tanításához, a hatékony, önálló tanulás képességének kialakulásához. A
tanulás-tanítás során a csoportmunka a kezdeményezőkészséget, az önismeretet és a társas
kapcsolati kultúrát fejleszti. Az aktív tanulási formák sokfélesége lehetőséget teremt arra,
hogy egy problémát a diák az interneten való kereséssel dolgozzon fel, ami nemcsak a
digitális kompetenciát fejleszti, hanem gyakran az idegen nyelvi ismereteket is, amikor pedig
elő kell adnia az eredményeket, akkor anyanyelvi kommunikációs képességeit kell használnia.
A gimnáziumba járó diákok többsége már képes az elvontabb fogalmak befogadására, és
igényük is van rá. Ezért a gimnáziumi kémiatanulás a tantárgy belső logikája szerint
építkezik, és ahhoz kapcsolja a gyakorlati ismereteket, így hozzájárul ahhoz, hogy a fizika,
kémia, biológia és természetföldrajz tartárgyak egységes természettudományos műveltséggé
rendeződhessenek.
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9. évfolyam
Tematikai egység

Órakeret

1. Az anyagok szerkezete és azok tulajdonságai

14 óra

2. Kémiai átalakulások

20 óra

3. A szén egyszerű szerves vegyületei

25 óra

4. Az életműködés kémiai alapjai

9 óra
Összesen:

AZ

72 óra

ANYAGOK SZERKEZETE ÉS AZOK TULAJDONSÁG AI

Tematikai egység Az anyagok szerkezete és azok tulajdonságai

Előzetes tudás

Órakeret
14 óra

Bohr-modell, proton, elektron, vegyjel, periódusos rendszer, rendszám,
vegyértékelektron, nemesgáz-elektronszerkezet, anyagmennyiség,
moláris tömeg. Ion, ionos és kovalens kötés, molekula, elem, vegyület,
képlet, moláris tömeg, fémek és nemfémek, olvadáspont, forráspont,
oldat, „hasonló a hasonlóban oldódik jól” elv, összetett ionok által
képzett vegyületek képletei.

A kémia eredményei, céljai és módszerei, a kémia tanulásának értelme.
Az atomok belső struktúráját leíró modellek alkalmazása a
jelenségek/folyamatok leírásában. Neutron, tömegszám, az izotópok és
felhasználási területeik megismerése. A radioaktív bomlás fogalma, a
sugárzások fajtái, felhasználása. A relatív atomtömeg és a moláris
tömeg fogalmának használata, egyszerű számítások elvégzése n, m és
M segítségével. A kémiai elemek fizikai és kémiai tulajdonságai
periodikus váltakozásának értelmezése, az elektronszerkezettel való
összefüggések alkalmazása az elemek tulajdonságainak
magyarázatakor. Az atomok közötti kötések típusai és a kémiai képlet
A tematikai egység
értelmezése. A molekulák térszerkezetét alakító tényezők megértése.
nevelési-fejlesztési
Az elektronegativitás, a molekulák polaritását meghatározó tényezők,
céljai
valamint a molekulapolaritás és a másodlagos kötések erőssége közötti
kapcsolatok megértése. Ismert szilárd anyagok csoportosítása
kristályrács-típusuk szerint. Az anyagok szerkezete, tulajdonságai és
felhasználása közötti összefüggések alkalmazása. A „hasonló a
hasonlóban jól oldódik” elv megértése, egyszerű számítások elvégzése
az oldatok köréből (tömegszázalék, anyagmennyiség-koncentráció,
tömegkoncentráció). Halmazállapotváltozások ismerete, Avogadro
gáztörvényének megértése, alkalmazása egyszerű számítási
feladatokkal. Egyedül vagy csoportban elvégez összetettebb,
halmazállapot-változással és oldással kapcsolatos kísérleteket.
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Kulcsfogalmak/
fogalmak

izotópok, vegyértékelektronok, anyagmennyiség, Avogadro-szám, relatív
atomtömeg, moláris tömeg, elektronegativitás, elsőrendű kémiai kötés,
kötéspolaritás, szerkezeti képlet, másodrendű kémiai kötés, kristályrács, ion,
anyagmennyiség-koncentráció, Avogadro-törvény, moláris térfogat, amorf
állapot

Ismeretek (tartalmak,
jelenségek, problémák,
alkalmazások)

Fejlesztési követelmények/
módszertani ajánlások

Kapcsolódási pontok

A kémia mint természettudomány
A kémia és a kémikusok szerepe
az emberi civilizáció
megteremtésében és
fenntartásában. A laboratóriumi
munka megismerése, munka- és
balesetvédelem.

Az alapvető kémiai ismeretek
hiánya által okozott veszélyek
megértése.
A biztonságos eszköz- és
vegyszerhasználat elsajátítása,
kísérletek értelmezése és
biztonságos megvalósítása.

Fizika: kísérletezés,
mérés, mérési hiba.

Az atomok és belső szerkezetük.
A Bohr-féle atommodell. A
proton, neutron és elektron
relatív tömege, töltése.
Rendszám, tömegszám, izotópok.
Radioaktivitás (Becquerel, Curie
házaspár) és alkalmazási területei
(Hevesy György).
Elektrosztatikus vonzás és
taszítás az atomban. Alapállapot
és gerjesztett állapot. Párosított
és párosítatlan elektronok,
jelölésük.

A részecskeszemlélet
megerősítése.
Térfogatcsökkenés alkohol és víz
elegyítésekor és ennek
modellezése. Műszerekkel
készült felvételek az atomokról.
Lehetőségek az elektronszerkezet
részletesebb megjelenítésére.
Hevesy György és Marie Curie
munkássága kiselőadás
formájában. A nehézvíz és a víz
különbsége, felhasználása.
Radioaktív izotópok veszélyei,
felhasználási lehetőségei.

Fizika: atommodellek,
színképek, elektronhéj,
tömeg, elektromos
töltés, Coulombtörvény, erő, neutron,
radioaktivitás, felezési
idő, sugárvédelem,
magreakciók, energia,
atomenergia.

A relatív atomtömeg, az
anyagmennyiség és a moláris
tömeg.

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

Matematika: alapvető
matematikai készségek
fejlesztése.
(Térfogatszámítás,
matematikai
műveletek, egyenes
arányosság)

Ismeri az anyagmennyiség és a
mól fogalmát, érti bevezetésük
szükségességét, és egyszerű
számításokat végez m, n és M
segítségével;
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Fizika, biológiaegészségtan: a
természettudományos
gondolkodás és a
természettudományos
megismerés
módszerei.

Történelem,
társadalmi és
állampolgári
ismeretek: II.
világháború, a
hidegháború.

répacukormolekulák számának
kiszámítása, vagy egy adott
tömegű kénkristályban található
kénmolekulák számának
kiszámítása
A periódusos rendszer
Az elemek periodikusan változó
tulajdonságainak
elektronszerkezeti okai, a
periódusos rendszer
(Mengyelejev): relatív és moláris
atomtömeg, rendszám =
protonok száma illetve
elektronok száma; csoport =
vegyértékelektronok száma;
periódus = elektronhéjak száma.
Nemesgáz-elektronszerkezet,
elektronegativitás (EN).

A relatív és moláris atomtömeg,
rendszám, elektronszerkezet és
reakciókészség közötti
összefüggések megértése és
alkalmazása.
Az azonos csoportban lévő
elemek tulajdonságainak
összehasonlítása és az EN
csoportokon és periódusokon
belüli változásának szemléltetése
kísérletekkel (pl. a Na, K, Mg és
Ca vízzel való reakciója).

Biológia-egészségtan:
biogén elemek.

Molekulák és a kovalens kötés

Egyszerű molekulák felismerése
a modelljük alapján, a molekula
alakjának és polaritásának
meghatározása

Fizika:
energiaminimum,
töltések, töltéseloszlás

A kémiai kötések kialakulása,
törekvés a nemesgázelektronszerkezet elérésére. Az
EN döntő szerepe az elsődleges
kémiai kötések és másodlagos
kölcsönhatások kialakulásában.
A kötések és a molekulák
polaritása, a molekulák alakja.

Memóriakártyák készítése a
Fizika, matematika:
legfontosabb molekulákról (a
vektorok.
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 saját készítésű
videofelvétel segítségével
Molekulamodellező
alkalmazások keresése és
használata

Atomrácsos kristályok
Atomrácsos anyagok
makroszkópikus tulajdonságai és
felhasználása.

Fizika: eredő erő,
elektromos vonzás,
taszítás.

Információk az atomrácsos
anyagok felhasználásáról.
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Ionok, ionos kötés, ionvegyületek Ionvegyületek képletének
szerkesztése.
Egyszerű ionok kialakulása nagy
Kísérletek ionos vegyületek
EN-különbség esetén. Az ionos
képződésére. Animációk az
kötés, mint erős elektrosztatikus
ionvegyületek képződésekor
kölcsönhatás, és ennek
történő elektronátadásról.
következményei.

Biológia-egészségtan:
az idegrendszer
működése.
Fizika: elektrosztatikai
alapjelenségek,
áramvezetés.

A fémes kötés és a fémek

A fémek közös tulajdonságainak Fizika: hővezetés,
Fémes kötés kialakulása kis EN- értelmezése a fémrács jellemzői olvadáspont,
alapján.
forráspont,
ú atomok között. Delokalizált
elektronok, elektromos és
Animációk és kísérletek a fémek áramvezetés.
hővezetés, olvadáspont és
mechanikai tulajdonságok.

elektromos vezetéséről.

Másodrendű kémiai kötések

Tendenciák felismerése a
másodrendű kölcsönhatásokkal
jellemezhető molekularácsos
anyagok fizikai tulajdonságai
között.

Másodrendű kölcsönhatások
tiszta halmazokban. A
hidrogénkötés szerepe az élő
szervezetben. A „hasonló a
hasonlóban oldódik jól” elv és a
molekularácsos anyagok fizikai
tulajdonságainak anyagszerkezeti
magyarázata. A molekulatömeg
és a részecskék közötti
kölcsönhatások kapcsolata a
fizikai tulajdonságokkal, illetve a
felhasználhatósággal.
Az anyagi rendszerek és
csoportosításuk
A rendszer és környezte, nyílt és
zárt rendszer. A kémiailag tiszta
anyagok, mint egykomponensű, a
keverékek, mint többkomponensű
homogén, illetve heterogén
rendszerek.

Vizuális kultúra:
kovácsoltvas kapuk,
ékszerek.
Fizika: energia és
mértékegysége, forrás,
forráspont,
töltéseloszlás,
tömegvonzás.

Kísérletek a másodrendű kötések
fizikai tulajdonságokat
befolyásoló hatásának
szemléltetésére. A
„zsíroldékony”, „vízoldékony” és
„kettős oldékonyságú” anyagok
molekulapolaritásának
megállapítása.
Ismert anyagi rendszerek és
változások besorolása a
megismert típusokba.
Gyakorlati életből vett példák
keresése különböző számú
komponenst és fázist tartalmazó
rendszerekre.

Fizika:
halmazállapotok, a
halmazállapotváltozásokat kísérő
energiaváltozások,
belső energia, hő,
állapotjelzők: nyomás,
hőmérséklet, térfogat.

Halmazállapotok és
halmazállapot-változások
Az anyagok tulajdonságainak és
halmazállapot-változásainak
anyagszerkezeti értelmezése.
Exoterm és endoterm változások.

A valószínűsíthető halmazállapot
megadása az anyagot alkotó
részecskék és kölcsönhatásaik
alapján.
Számítógépes animációk a
halmazállapot-változások
modellezésére. Gyakorlati
példák.

Gázok és gázelegyek
A tökéletes (ideális) gáz,

A gázok moláris térfogatával és Biológia-egészségtan:
relatív sűrűségével, a gázelegyek légzési gázok, szén5

Magyar nyelv és
irodalom: szólások: pl.
„Eltűnik, mint a
kámfor”; Móra Ferenc:
Kincskereső
kisködmön.

Avogadro törvénye, moláris
térfogat, abszolút, illetve relatív
sűrűség és gyakorlati
jelentőségük. Gázok diffúziója.
Gázelegyek összetételének
megadása, robbanási
határértékek.

összetételével kapcsolatos
számolások.

dioxid-mérgezés.

Gázok diffúziójával kapcsolatos
kísérletek (pl. az ammónia- és a
hidrogén-klorid-gáz). Átlagos
moláris tömegek kiszámítása.

Fizika: sűrűség,
Celsius- és Kelvinskála, állapotjelző,
gáztörvények,
kinetikus gázmodell.

Folyadékok, oldatok
A molekulatömeg, a polaritás és
a másodrendű kötések
erősségének kapcsolata a
forrásponttal; a forráspont
nyomásfüggése. Oldódás,
oldódási sebesség, oldhatóság.
Az oldódás és kristályképződés;
telített és telítetlen oldatok. Az
oldáshő. Az oldatok
összetételének megadása (tömegés térfogatszázalék,
anyagmennyiség-koncentráció).
Adott töménységű oldat
készítése, hígítás. Ozmózis.

Egyszerű számolási feladatok
megoldása az oldatokra
vonatkozó összefüggések
alkalmazásával.

Szilárd anyagok
Kristályos és amorf szilárd
anyagok; a részecskék
rendezettsége.

Kristályos anyagok olvadásának Fizika: harmonikus
és amorf anyagok lágyulásának rezgés, erők
megkülönböztetése kísérletekkel. egyensúlya,
áramvezetés.

Kolloid rendszerek
A kolloidok különleges
tulajdonságai, fajtái és gyakorlati
jelentősége. Kolloidok
stabilizálása és megszüntetése,
háztartási és környezeti
vonatkozások. Az adszorpció
jelensége és jelentősége. Kolloid
rendszerek az élő szervezetben és
a nanotechnológiában.

A kolloidokról szerzett ismeretek Biológia-egészségtan:
alkalmazása a gyakorlatban.
biológiailag fontos
kolloidok, fehérjék.
Különféle kolloid rendszerek

Kb. 24,5 dm3 térfogatú
„Avogadro-kocka” készítése
kartonból 1 mól gáz térfogatának
szemléltetésére

A víz forráspontja
nyomásfüggésének bemutatása.
Modellkísérletek endoterm,
illetve exoterm oldódásra,
valamint kristály-kiválásra.
Kísérletek és gyakorlati példák
gyűjtése az ozmózis jelenségére
(gyümölcsök megrepedése
esőben, tartósítás sózással,
kandírozással).

létrehozása és vizsgálata.
nformációk a szmogról, a
ködgépekről, a
nanotechnológiáról.

6

Biológia-egészségtan:
diffúzió, ozmózis.
Fizika: hő és
mértékegysége,
hőmérséklet és
mértékegysége, a
hőmérséklet mérése,
hőleadás, hőfelvétel,
energia.
Matematika:
százalékszámítás,
aránypárok.

Fizika: nehézségi erő.

K ÉMIAI
Tematikai egység

Előzetes tudás

ÁTALAKULÁSOK

Kémiai átalakulások

Órakeret
20 óra

Fizikai és kémiai változás, reakcióegyenlet, tömegmegmaradás
törvénye, hőleadással és hőfelvétellel járó reakciók, sav-bázis reakció,
közömbösítés, só, kémhatás, pH-skála, égés, oxidáció, redukció,
vasgyártás, oxidálószer, redukálószer.
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 tömeg- és 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
A tematikai egység dinamikus egyensúly fogalmát, ismeri és alkalmazza az egyensúly
nevelési-fejlesztési eltolásának lehetőségeit Le Châtelier elve alapján;
céljai
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;
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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).
reakcióhő, Hess-tétel, dinamikus egyensúly, a legkisebb kényszer elve,
Kulcsfogalmak/fog
Brønsted-féle sav-bázis elmélet, amfoter vegyület, oxidáció, redukció,
almak:
redoxireakció, galvánelem, elektród, akkumulátor, elektrolízis

Ismeretek (tartalmak,
jelenségek, problémák,
alkalmazások)

Fejlesztési követelmények/
módszertani ajánlások

A kémiai reakciók feltételei és a
kémiai egyenlet
A kémiai reakciók és
lejátszódásuk feltételei, aktiválási
energia, aktivált komplex. A
kémiai egyenlet felírásának
szabályai, a megmaradási
törvények, sztöchiometria.

Kémiai egyenletek rendezése
készségszinten. Egyszerű
sztöchiometriai számítások.
Az aktiválási energia szerepének
bemutatása kísérletekkel.
Reakciók szilárd anyagok között
és oldatban. Információk a Davylámpa működéséről, az
atomhatékonyságról mint a „zöld
kémia” alapelvéről.

Kapcsolódási pontok
Biológia-egészségtan:
aktiválási energia.
Fizika: hőmérséklet,
mozgási energia,
rugalmatlan ütközés,
lendület, ütközési
energia, megmaradási
törvények.
Matematika:
százalékszámítás.

A kémiai reakciók
energiaviszonyai
Képződéshő, reakcióhő, a
termokémiai egyenlet. Hess
tétele. A kémiai reakciók
hajtóereje az energiacsökkenés és
a rendezettségcsökkenés.
Hőtermelés kémiai reakciókkal
az iparban és a háztartásokban.
Az energiafajták átalakítását
kísérő hőveszteség értelmezése.

Az energiamegmaradás
törvényének alkalmazása a kémiai
reakciókra.
Folyamatok ábrázolása
energiadiagramon (pl. a
mészégetés, mészoltás és a mész
megkötése mint körfolyamat).
Egyes tüzelőanyagok
fűtőértékének összehasonlítása,
gázszámlán található mennyiségi
adatok értelmezése.

Biológia-egészségtan:
ATP, lassú égés, a
biokémiai folyamatok
energiamérlege.

A reakciósebesség
A reakciósebesség fogalma és
szabályozása a háztartásban és az
iparban. A reakciósebesség
függése a hőmérséklettől, illetve
a koncentrációtól, katalizátorok.

Kémiai reakciók sebességének
befolyásolása a gyakorlatban.
A reakciósebesség
befolyásolásával kapcsolatos
kísérletek tervezése. Információk
a gépkocsikban lévő
katalizátorokról, az enzimek
alkalmazásáról.

Biológia-egészségtan:
az enzimek szerepe.

Kémiai egyensúly

A dinamikus kémiai

Biológia-egészségtan:
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Fizika: a hő és a belső
energia, II. főtétel,
energiagazdálkodás,
környezetvédelem.
Matematika:
műveletek negatív
előjelű számokkal.

Fizika: mechanikai
sebesség.

A dinamikus kémiai egyensúlyi
állapot kialakulásának feltételei
és jellemzői. A tömeghatás
törvénye. A Le Châtelier–Braunelv és a kémiai egyensúlyok
befolyásolásának lehetőségei,
ezek gyakorlati jelentősége.

egyensúlyban lévő rendszerre
gyakorolt külső hatás
következményeinek megállapítása
konkrét példákon.
Információk az egyensúly
dinamikus jellegének
kimutatásáról (Hevesy György).
A kémiai egyensúly
befolyásolását szemléltető
kísérletek, számítógépes
szimuláció.

homeosztázis,
ökológiai és biológiai
egyensúly.

Sav-bázis reakciók
A savak és bázisok fogalma
Brønsted szerint, sav-bázis párok,
kölcsönösség és viszonylagosság.
A savak és bázisok erőssége.
Lúgok. Savmaradék ionok. A pH
és az egyensúlyi oxóniumion,
illetve hidroxidion koncentráció
összefüggése. A pH változása
hígításkor és töményítéskor. A
sav-bázis indikátorok működése.
Közömbösítés és semlegesítés,
sók. Sóoldatok pH-ja, hidrolízis.
Teendők sav-,illetvelúgmarás
esetén.

A sav-bázis párok felismerése és
megnevezése.
Erős és gyenge savak és bázisok
vizes oldatainak páronkénti
elegyítése, a reagáló anyagok
szerepének megállapítása.
Kísérletek virág- és
zöldségindikátorokkal. Saját
tervezésű pH-skála készítése és
használata anyagok pH-jának
meghatározására. Információk a
testfolyadékok pH-járól, a
„lúgosítás”-ról, mint
áltudományról. Semlegesítéshez
szükséges erős sav, illetve lúg
anyagmennyiségének számítása.

Biológia-egészségtan:
a szén-dioxid
oldódása , sav-bázis
reakciók az élő
szervezetben,
kiválasztás, a
testfolyadékok
kémhatása, a zuzmók
mint indikátorok, a
savas eső hatása az
élővilágra.

Oxidáció és redukció
Az oxidáció és a redukció
fogalma oxigénátmenet, illetve
elektronátadás alapján. Az
oxidációs szám és kiszámítása.
Az elektronátmenetek és az
oxidációs számok változásainak
összefüggései redoxireakciókban.
Az oxidálószer és a redukálószer
értelmezése az elektronfelvételre
és -leadásra való hajlam alapján,
kölcsönösség és viszonylagosság.

Egyszerű redoxiegyenletek
rendezése az elektronátmenetek
alapján, egyszerű számítási
feladatok megoldása. Az
oxidálószer, illetve a redukálószer
megnevezése redoxireakciókban.
Redoxireakciókon alapuló
kísérletek (pl. magnézium égése,
reakciója sósavval, illetve réz(II)szulfát-oldattal). Oxidálószerek és
redukálószerek hatását bemutató
kísérletek. Információk a
puskapor és a robbanószerek
történetéről, az oxidálószerek
(hipó, hipermangán) és a
redukálószerek (kén-dioxid,
borkén) fertőtlenítő hatásáról.

Biológia-egészségtan:
biológiai oxidáció,
redoxireakciók az élő
szervezetben.

A redoxireakciók iránya

A reakciók irányának
A redukálóképesség (oxidálódási meghatározása fémeket és
fémionokat tartalmazó oldatok
hajlam). A redoxifolyamatok
között.
iránya. Fémes és elektrolitos
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Fizika: egyensúly,
energiaminimumra
való törekvés, a
folyamatok iránya, a
termodinamika II.
főtétele.

Matematika:
logaritmus.

Fizika: a töltések
nagysága, előjele,
töltésmegmaradás.
Történelem,
társadalmi és
állampolgári
ismeretek: tűzgyújtás,
tűzfegyverek.

Biológia-egészségtan:
ingerületvezetés.
Fizika: galvánelem,

vezetés.

Na, Al, Zn, Fe, Cu, Ag tárolása,
változása levegőn, reakciók
egymás ionjaival, savakkal,
vízzel.

Galvánelem
A galvánelemek (Daniell-elem)
felépítése és működése, anód- és
katódfolyamatok.

Különféle galvánelemek
pólusainak megállapítása.

A redukálóképesség és a
standardpotenciál. Standard
hidrogénelektród.
Elektromotoros erő. A
galvánelemekkel kapcsolatos
környezeti problémák.
Elektrolízis
Az elektrolizálócella és a
galvánelemek felépítésének és
működésének összehasonlítása.
Ionvándorlás. Anód és katód az
elektrolízis esetén. Oldat és
olvadék elektrolízise. Az
elektrolízis gyakorlati
alkalmazásai.

soros és párhuzamos
kapcsolás,
elektromotoros erő.

Daniell-elem készítése, a sóhíd,
illetve a diafragma szerepe. Két
különböző fém és gyümölcsök
felhasználásával készült
galvánelemek. Információk
Galvani és Volta kísérleteiről, az
egyes galvánelemek
összetételéről, a tüzelőanyagcellákról.
Akkumulátorok szabályos
feltöltése.
Ismeretek a ma használt
galvánlemekről és
akkumulátorokról, felirataik
tanulmányozása. Elektrolízisek
(pl. cink-jodid-oldat), a vízbontókészülék működése. A Faradaytörvények használata számítási
feladatokban, pl.
alumíniumgyártás esetén.
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Fizika: feszültség,
Ohm-törvény,
ellenállás,
áramerősség,
elektrolízis.

A
Tematikai egység

SZÉN EGYSZERŰ SZERV ES VEGYÜLETEI

A szén egyszerű szerves vegyületei

Órakeret
25 óra

A szén, a hidrogén, az oxigén és a nitrogén elektronszerkezete.
Egyszeres és többszörös kovalens kötés, a molekulák alakja és
polaritása, másodrendű kötések. Kémiai reakció, égés, reakcióhő,
halogének, savas eső, „ózonlyuk”.
Előzetes tudás

Hidrogénkötés, „hasonló a hasonlóban oldódik jól” elv, sav-bázis
reakciók, erős és gyenge savak, hidrolízis, redoxireakciók. A szerves
vegyületek csoportosítása, a szénhidrogének elnevezése, homológ sor,
funkciós csoport, izoméria, szubsztitúció, addíció, polimerizáció.
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
A tematikai egység reakcióegyenletekkel leírja a telítetlen szénhidrogének jellemző
nevelési-fejlesztési reakciótípusait, az égést, az addíciót és a polimerizációt;
céljai
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
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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.

A telített- és telítetlen szénhidrogének, a halogéntartalmú szerves vegyületek
Ismeretek (tartalmak,
jelenségek, problémák,
alkalmazások)

Fejlesztési követelmények/
módszertani ajánlások

Kapcsolódási pontok

Bevezetés a szerves kémiába
A szerves kémia tárgya
(Berzelius, Wöhler), az
organogén elemek (Lavoisier).
A szerves vegyületek nagy
száma, a szénatom különleges
sajátosságai, funkciós csoport,
konstitúció, izoméria.
Összegképlet (tapasztalati és
molekulaképlet), a szerkezeti
képlet, a konstitúciós képlet és
az egyszerűsített jelölési formái.
A szénváz alakja. A szerves
vegyületek elnevezésének
lehetőségei: tudományos és
köznapi nevek.

Az anyagi világ egységességének Biológia-egészségtan:
elfogadása. A modell és képlet
biogén elemek.
kapcsolatának rögzítése,
képletírás. A nevek értelmezése.
C, H, és O és N kimutatása
szerves vegyületekben.
Molekulamodellek, szerves
molekulákról készült ábrák,
képek és képletek
összehasonlítása, animációk
bemutatása. Az izomer
vegyületek tulajdonságainak
összehasonlítása. A szerves
vegyületek elnevezése néhány
köznapi példán bemutatva,
rövidítések, pl. E-számok.

A telített szénhidrogének
Alkánok (paraffinok),
cikloalkánok, 1-8 szénatomos
főlánccal rendelkező alkánok
elnevezése, metil- és etilcsoport,
homológ sor, általános képlet.
A nyílt láncú alkánok
molekulaszerkezete, a
ciklohexán konformációja.
Apoláris molekulák, olvadás- és
forráspont függése a moláris
tömegtől. Égés, szubsztitúciós
reakció halogénekkel, hőbontás.

Veszélyes anyagok
környezetterhelő felhasználása
szükségességének belátása. A
földgáz fűtőértékével kapcsolatos
számolások.
A vezetékes gáz, PB-gáz,
sebbenzin, motorbenzin,
lakkbenzin, dízelolaj, kenőolajok.
Molekulamodellek készítése.
Információk a kőolajfeldolgozásról, az
üzemanyagokról, az
oktánszámról, a cetánszámról, a
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Biológia-egészségtan:
etilén mint növényi
hormon, rákkeltő és
mutagén anyagok,
levegőszennyezés,
szmog, üvegházhatás,
ózonpajzs, savas esők.
Fizika: olvadáspont,
forráspont, forrás,
kondenzáció,
forráspontot
befolyásoló külső

A telített szénhidrogének
előfordulása és felhasználása. A
fosszilis energiahordozók
problémái.
Az alkének (olefinek)
Elnevezésük 2-4 szénatomos
főlánccal, általános képlet,
molekulaszerkezet, geometriai
izoméria. Égésük, addíciós
reakciók, polimerizáció, PE és
PP, tulajdonságaik. Az olefinek
előállítása.

Az acetilén
Acetilén (etin) szerkezete,
tulajdonságai. Reakciói: égés,
addíciós reakciók, előállítása,
felhasználása.

megújuló és a meg nem újuló
energiaforrások előnyeiről és
hátrányairól, a szteránvázas
vegyületekről.

tényezők, hő,
energiamegmaradás,
elektromágneses
sugárzás, poláros fény,
a foton frekvenciája,
A háztartási műanyaghulladékok
szín és energia,
szelektív gyűjtése és
üvegházhatás.
újrahasznosítása fontosságának
megértése.
Technika, életvitel és
Az etén előállítása, égése,
gyakorlat: fűtés,
oldódás (hiánya) vízben,
tűzoltás,
reakciója brómos vízzel. PE vagy
energiatermelés.
PP égetése, használatuk
problémái. Geometriai izomerek
Földrajz: kőolaj- és
tanulmányozása modellen.
földgázlelőhelyek,
Balesetvédelmi és
keletkezésük,
munkabiztonsági szabályok
energiaipar,
betartása hegesztéskor.
kaucsukfaAcetilén előállítása (filmen),
ültetvények,
égetése, oldódás (hiánya) vízben, levegőszennyezés,
oldása acetonban, reakció brómos szmog, globális
vízzel. Információk a
problémák,
karbidlámpa és a disszugáz
üvegházhatás,
használatáról.
ózonlyuk, savas eső.

Az aromás szénhidrogének
A benzol szerkezete (Kekulé),
tulajdonságai, szubsztitúciója,
(halogénezés, nitrálás), égése. A
benzol előállítása. Aromás
szénhidrogének felhasználása,
biológiai hatása.

Az értéktelen kőszénkátrányból
nyert értékes vegyipari
alapanyagul szolgáló aromás
szénhidrogének felhasználása,
előnyök és veszélyek
mérlegelése.
Polisztirol égetése. Információk a
TNT-ről és a dohányfüstben lévő
aromás vegyületekről.

A halogéntartalmú
szénhidrogének
A halogéntartalmú
szénhidrogének elnevezése, kis
molekulapolaritás, nagy moláris
tömeg, gyúlékonyság hiánya,
erős élettani hatás.
A halogénszármazékok
jelentősége.

A szerves halogénvegyületek
környezetszennyezésével
kapcsolatos szövegek, hírek
kritikus, önálló elemzése.
Információk a
halogénszármazékok
felhasználásáról és problémáiról
(teflon, DDT, HCH, PVC,
teratogén és mutagén hatások,
lassú lebomlás, bioakkumuláció,
savas eső, a freonok kapcsolata
az ózonréteg vékonyodásával).
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Az oxigéntartalmú szerves vegyületek
Ismeretek (tartalmak,
jelenségek, problémák,
alkalmazások)

Fejlesztési követelmények/
módszertani ajánlások

Az alkoholok
Az alkoholok csoportosítása,
elnevezésük. A metanol, az
etanol, az etilén-glikol és a
glicerin szerkezete és
tulajdonságai, élettani hatása.
Égésük, részleges oxidációjuk,
semleges kémhatásuk,
észterképződés. Alkoholok,
alkoholtartalmú italok előállítása.
Denaturált szesz.

Alkoholos italok összetételére,
véralkoholszintre,
metanolmérgezésre vonatkozó
számolások, egészségtudatos
magatartás.
Metanol vagy etanol égetése,
oxidációja réz(II)-oxiddal,
alkoholok oldhatósága vízben,
oldat kémhatása, etanol mint
oldószer. Információk a
bioetanolról, a glicerin biológiai
és kozmetikai jelentőségéről, az
etilén-glikol mint fagyálló
folyadék alkalmazásáról,
mérgezésekről és borhamisításról.

Biológia-egészségtan:
az alkohol hatásai,
erjedés.

Az éterek
Az éterek elnevezése, szerkezete.
A dietil-éter tulajdonságai,
élettani hatása, felhasználása
régen és most.

Munkabiztonsági szabályok
ismerete és betartása.
A dietil-éter mint oldószer.
Információk az éteres altatásról.

Az oxovegyületek
Az aldehidek és a ketonok
elnevezése, szerkezete,
tulajdonságai, oxidálhatósága.
A formaldehid felhasználása
(formalin), mérgező hatása.
Aceton, mint oldószer.

A formilcsoport és a ketocsoport
reakciókészségbeli
különbségének megértése.
Ezüsttükör-próba és Fehlingreakció formalinnal és acetonnal.
Oldékonysági próbák acetonnal.
Információ a formaledhid
előfordulásáról dohányfüstben és
a nemi hormonokról.
Információk Szent-Györgyi
Albert és Görgey Artúr
munkásságával, a C-vitaminnal, a
karbonsavak élelmiszer-ipari
jelentőségével, E-számaikkal és
az ecetsavas ételek rézedényben
való tárolásával kapcsolatban.

Biológia-egészségtan:
dohányzás,
cukorbetegség,
biológiai oxidáció
(citromsavciklus),
Szent-Györgyi Albert.

A karbonsavak és sóik
A karbonsavak előfordulása,
felhasználása, jelentősége.
Hangyasav, ecetsav szerkezete,
tulajdonságai. Zsírsavak
tulajdonságai.
Az észterek
Észterképződés alkoholokból és
karbonsavakból. A
gyümölcsészterek mint
oldószerek, természetes és
mesterséges íz- és illatanyagok.

Egészséges táplálkozási szokások
alapjainak megértése.
Észter mint oldószer. Zsírok és
olajok reakciója brómos vízzel.
Gyümölcsészterek szagának
bemutatása. Állati zsiradékokkal,
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Kapcsolódási pontok

Fizika: felületi
feszültség.

Ezil-acetát tulajdonságai.
Viaszok és biológiai funkcióik.
Zsírok és olajok szerkezete.
Foszfatidok.

olajokkal, margarinokkal, transzzsírsavakkal, többszörösen
telítetlen zsírsavakkal és
olesztrával, az aszpirinnel és a
kalmopyrinnel (Richter Gedeon),
a biodízellel, a PET-palackokkal,
a nitroglicerinnel kapcsolatos
információk.

A nitrogéntartalmú szerves vegyületek
Ismeretek (tartalmak,
jelenségek, problémák,
alkalmazások)

Fejlesztési követelmények/
módszertani ajánlások

Az aminok
Funkciós csoport, a telített, nyílt
láncú aminok és az anilin
elnevezése. Szerkezet és savbázis tulajdonságok.
Előfordulás és felhasználás.

Az aminocsoport és bázisos
jellegének felismerése élettani
szempontból fontos
vegyületekben.
Aminok kémhatása, sóképzése.
Információk a hullamérgekről, az
amfetaminról, a morfinról
(Kabay János), aminocsoportot
tartalmazó gyógyszerekről.

Az amidok
Funkciós csoport, elnevezés.
Sav-bázis tulajdonságok,
hidrolízis.
A karbamid tulajdonságai,
előfordulása, felhasználása.
A poliamidok szerkezete,
előállítása, tulajdonságai.

Az amidkötés különleges
stabilitása szerkezeti okának és
jelentőségének megértése.
Információk amidcsoportot
tartalmazó gyógyszerekről,
műanyagokról és a karbamid
vizeletben való előfordulásáról,
felhasználásáról (műtrágya,
jégmentesítés, műanyaggyártás).
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Kapcsolódási pontok
Biológia-egészségtan:
vitaminok,
nukleinsavak, színtest,
vér, kiválasztás.

AZ

ÉLETMŰKÖDÉS KÉMIAI ALAPJAI

Tematikai egység
Előzetes tudás

Az életműködés kémiai alapjai

Órakeret
9 óra

Glicerin, zsírsavak, másodrendű kötések, hidrolízis, karboxilcsoport,
aminocsoport.
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 egy-két képviselőre, ismeri a szőlőcukor
A tematikai egység képletét, összefüggéseket talál a szőlőcukor szerkezete és
nevelési-fejlesztési tulajdonságai között, ismeri a háztartásban található szénhidrátok
céljai
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.

Egyszerű tanulókísérletek a
Biológia-egészségtan:
növényi
eredetű
olajok
és
az
állati
lipidek, sejthártya,
A lipidek legfontosabb
eredetű
zsírok
tulajdonságainak
táplálkozás.
képviselői, fontos szerepük az élő
megfigyelésére
szervezetben.
A lipidek

A szénhidrátok
A szénhidrátok előfordulása,
összegképlete, csoportosítása:
mono-, di- és poliszacharidok.
Szerkezet, íz és oldhatóság
kapcsolata.

Felismerés: a kémiai szempontból
hasonló összetételű anyagoknak
is lehetnek nagyon különböző
tulajdonságaik és fordítva.
Kristálycukor és papír
elszenesítése kénsavval. A
kiralitás modellezése, kezek és
kesztyűk viszonya. Információk a
cukorpótló édesítőszerekről és a
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Biológia-egészségtan:
lipidek, sejthártya,
táplálkozás.
Történelem,
társadalmi és
állampolgári
ismeretek: Alfred
Nobel.

A monoszacharidok
A monoszacharidok funkciós
csoportjai, szerkezetük,
tulajdonságaik. A ribóz és
dezoxi-ribóz, a szőlőcukor és a
gyümölcscukor nyílt láncú és
gyűrűs konstitúciója,
előfordulása.
A diszacharidok
A diszacharidok keletkezése
kondenzációval, hidrolízisük (pl.
emésztés során). A redukáló és
nem redukáló diszacharidok és
ennek szerkezeti oka. A maltóz, a
cellobióz, a szacharóz és a laktóz
szerkezete, előfordulása.
A poliszacharidok
A keményítő és a cellulóz
szerkezete, tulajdonságai,
előfordulása a természetben,
biológiai jelentőségük és
felhasználásuk a háztartásban, az
élelmiszeriparban, a
papírgyártásban, a textiliparban.

kiralitás jelentőségéről (pl.
cukrok, aminosavak, Contergankatasztrófa).
Oldási próbák glükózzal.
Szőlőcukor oxidációja
(ezüsttükör-próba és Fehlingreakció, kísérlettervezés
glükóztartalmú és édesítőszerrel
készített üdítőital
megkülönböztetésére, „kék
lombik” kísérlet). Információk
Emil Fischerről.
A redukáló és nem redukáló
diszacharidok
megkülönböztetése.
Információk a maltózról
(sörgyártás, tápszer), a
szacharózról (répacukor,
nádcukor, cukorgyártás,
invertcukor) és a laktózról
(tejcukor-érzékenység).

Biológia-egészségtan:
a szénhidrátok
emésztése, biológiai
oxidáció és
fotoszintézis, növényi
sejtfal, tápanyag,
ízérzékelés,
vércukorszint.

Történelem,
A keményítő tartalék-tápanyag és
társadalmi és
a cellulóz növényi vázanyag
állampolgári
funkciója szerkezeti okának
ismeretek: a papír.
megértése.
Információk a keményítő
felhasználásáról, az izocukorról, a
növényi rostok táplálkozásban
betöltött szerepéről, a
nitrocellulózról, a papírgyártás
környezetvédelmi problémáiról.

Az aminosavak
Az aminosavak funkciós
csoportjai, ikerionos szerkezet és
következményei. Előfordulásuk
és funkcióik.

Felismerés: az aminosavak két
funkciós csoportja alkalmassá
teszi ezeket stabil láncok
kialakítására, míg az oldalláncaik
okozzák a változatosságot.

A fehérjealkotó α-aminosavak.

Az esszenciális aminosavakkal, a
vegetarianizmussal, a nátriumglutamáttal, a γ-amino-vajsavval,
a D-aminosavak biológiai
szerepével kapcsolatos
információk.

Peptidek, fehérjék
A peptidcsoport kialakulása és a
peptidek szerkezete (Emil
Fischer). A fehérjék szerkezeti
szintjei (Sanger, Pauling) és a

Felismerés: a fehérjéket egyedi
(általában sokféle kötéssel
rögzített) szerkezetük teszi
képessé sajátos funkcióik
ellátására.
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Biológia-egészségtan:
aminosavak és
fehérjék tulajdonságai,
peptidkötés, enzimek
működése.

szerkezetet stabilizáló kötések.
A peptidek és fehérjék
előfordulása, biológiai
jelentősége. A fehérjék által
alkotott makromolekulás
kolloidok jelentősége a
biológiában és a háztartásban.

Peptideket és fehérjéket bemutató
ábrák, modellek, képek,
animációk értelmezése, elemzése,
és/vagy készítése. Tojásfehérje
kicsapási reakciói és ezek
összefüggése a mérgezésekkel,
illetve táplálkozással.
Információk az aszpartámról, a
zselatinról, a haj dauerolásáról, az
enzimek és a peptidhormonok
működéséről.
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10. évfolyam
Tematikai egység

Órakeret

1. Elemek és szervetlen vegyületeik

18 óra

2. Kémia az ipari termelésben és a mindennapokban

12 óra

3. Környezeti kémia és környezetvédelem

6 óra
Összesen:

36 óra

ELEMEK ÉS SZERVETLEN VEGYÜLETEIK
Tematikai egység

Fogalmak

Elemek és szervetlen vegyületeik

Órakeret
18 óra

Izotóp, magfúzió, diffúzió, nemesgáz-elektronszerkezet,
reakciókészség, az oldhatóság összefüggése a molekulaszerkezettel,
apoláris és poláris molekula, redukálószer, oxidálószer, sav.
Ismer megbízható magyar és idegen nyelvű internetes forrásokat
kémiai tárgyú, elemekkel és vegyületekkel kapcsolatos képek és
szövegek gyűjtésére. Anyagismereti kártyák készítése 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
A tematikai egység anyagok tulajdonságainak megismeréséhez, a megszerzett
nevelési-fejlesztési
információk kritikus kezelése, pontosítások elvégzése szakkönyvek,
céljai
tankönyvek segítségével.
Egyszerű, lehetőleg tanulókísérletek elvégzése a tananyagban
előkerülő nemfémes elemek és vegyületeik előállítására,
tulajdonságaik bemutatására.
Egyszerű tanulókísérlet a durranógáz összetételének igazolására, a
kísérlet mozgóképes dokumentálása.
Összefoglaló táblázat készítése a nemfémes elemekről, hidrogénnel
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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 egyes nemfémes elemek és vegyületeik köznapi életben
betöltött szerepéről (pl. „A klór és a víztisztítás”, „A kén használata a
borászatban”, „Az aktív szén és az adszorpció”, „A néma gyilkos – a
szén-monoxid”, „Miért nevezik a szén-dioxidot mustgáznak?”
címekkel).
Bemutatók készítése tudománytörténeti témákban (pl. „Irinyi János és
a gyufa”, „Haber és Bosch ammóniaszintézise”, „Semmelweis Ignác
és a klórmeszes fertőtlenítés”).
Színes molekulamodellek készítése polisztirolgolyókból a
molekulaszerkezeti ismeretek elmélyítése céljából.
Folyamatábrák készítése a nemfémes elem – nemfém-oxid – oxosav,
valamint a fémes elem – fém-oxid – lúg előállítási/levezetési sorokra.
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 – fémek reakciója oxigénnel, savakkal, vízzel, valamint más
fémionok vizes oldatával.
A korrózió folyamatának egyszerű kísérletes szemléltetése (pl.
vashuzal nedves levegőn.
Egyszerű kísérletek elvégzése a tanult fémvegyületekkel, majd
„ismeretlen fehér por” meghatározása a tanult információk és a
kísérleti tapasztalatok alapján.
Összehasonlító táblázat készítése a tanult fémekről, fémvegyületekről,
azok tulajdonságairól.

Ismeretek (tartalmak,
jelenségek, problémák,
alkalmazások)
Hidrogén
Atomos állapotban egy
párosítatlan elektron (stabilis

Fejlesztési követelmények/
módszertani ajánlások
A médiában megjelenő
információk elemzése, kritikája,
megalapozott véleményalkotás
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Kapcsolódási pontok
Fizika:
hidrogénbomba,
magfúzió, a

oxidációs száma: +1) megfelelő
katalizátorral jó redukálószer.
Nagy elektronegativitású atomok
(oxigén, nitrogén, klór)
molekuláris állapotban is
oxidálják. Kicsi, apoláris
kétatomos molekulák, alacsony
forráspont, kis sűrűség, nagy
diffúziósebesség. Előállítás.

(pl. a „vízzel hajtott autó”
téveszméjének kapcsán).

tömegdefektus és az
energia kapcsolata.

A hidrogén laboratóriumi
előállítása, durranógáz-próba,
égése, redukáló hatása réz(II)oxiddal, diffúziója. Információk a
hidrogénbombáról, a nehézvízről
és felhasználásáról, a Hindenburg
léghajó katasztrófájáról, a
hidrogénalapú tüzelőanyagcellákról.

Történelem,
társadalmi és
állampolgári
ismeretek: II.
világháború, a
Hindenburg léghajó
katasztrófája.

Halogének

A halogének és a halogenidek
élettani hatása közötti nagy
különbség okainak megértése.

Fizika: az
energiafajták
egymásba való
átalakulása,
elektrolízis.

Élelmiszerek sótartalmával, a
napi sóbevitellel kapcsolatos
számítások, szemléletformálás.

Földrajz: sóbányák.

Atomjaikban egy elektronnal
kevesebb van a nemesgázokénál,
legstabilisabb oxidációs szám:
Bróm bemutatása, kioldása
brómos vízből benzinnel.
(-1), oxidáló (mérgező) hatás a
Információk Semmelweis
csoportban lefelé az EN-sal
Ignácról, a hipó összetételéről,
csökken. Kétatomos apoláris
felhasználásáról és annak
molekulák, rossz (fizikai)
veszélyeiről, a halogénizzókról, a
vízoldhatóság. Jellemző
jódoldatok összetételéről és
halmazállapotaik, a jód
felhasználásáról (pl. fertőtlenítés,
szublimációja. Reakcióik vízzel, a keményítő kimutatása).
fémekkel, hidrogénnel, más
halogenidekkel. Előfordulás:
halogenidek. Előállítás.
Felhasználás.
Nátium-klorid
Stabil, nemesgázelektronszerkezetű ionok,
kevéssé reakcióképes. Ionrács,
magas olvadáspont, jó
vízoldhatóság, fehér szín.
Előfordulás. Felhasználás.

Hidrogén-klorid
Poláris molekula, vízben
disszociál, vizes oldata a sósav.
Reakciói különböző fémekkel.
Előfordulás. Előállítás.
Felhasználás.

Információk a jódozott sóról, a
fiziológiás sóoldatról, a túlzott
sófogyasztásról (a magas
vérnyomás rizikófaktora), az
útsózás előnyös és káros
hatásairól.
A gyomorsav sósavtartalmával és Biológia-egészségtan:
gyomorégésre alkalmazott
gyomornedv.
szódabikarbóna mennyiségével,
valamint a belőle keletkező széndioxid térfogatával, illetve
vízkőoldók savtartalmával
kapcsolatos számítások.
Sósav-szökőkút bemutatása.
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Oxigén
2 elektron felvételével nemesgáz
elektronszerkezetű, nagy EN,
stabilis oxidációs száma (-2),
oxidálószer. Kis, kétatomos
apoláris molekulák, gáz,
vízoldhatósága rossz. Szinte
minden elemmel reagál (oxidok,
hidroxidok, oxosavak és sóik).
Előállítás. Felhasználás.
Ózon
Molekulájában nem érvényesül az
oktettszabály, bomlékony, nagy
reakciókészség, erős oxidálószer,
mérgező gáz. A magaslégkörben
hasznos, a földfelszín közelében
káros. Előállítás. Felhasználás.

Környezet- és egészségtudatos
magatartás, médiakritikus
attitűd.

Víz
Poláris molekulái között
hidrogénkötések, magas
olvadáspont és forráspont, nagy
fajhő és felületi feszültség (Eötvös
Loránd), a sűrűség függése a
hőmérséklettől. Poláris
anyagoknak jó oldószere. Redoxiés sav-bázis reakciókban betöltött
szerepe.

Az ivóvízre megadott
egészségügyi határértékek
értelmezése, ezzel kapcsolatos
számolások, a vízszennyezés
tudatos minimalizálása.

Hidrogén-peroxid
Az oxigén oxidációs száma nem
stabilis (-1), bomlékony,
oxidálószer és redukálószer is
lehet. Felhasználás.

Kén
Az oxigénnél több elektronhéj,
kisebb EN, nagy molekuláiban
egyszeres kötések, szilárd, rossz
vízoldhatóság. Égése. Előfordulás.
Felhasználás.
Kén-dioxid, kénsav és sói a
szulfátok.

Biológia-egészségtan:
légzés és fotoszintézis
kapcsolata.

Az oxigén előállítása, egyszerű
Földrajz: a légkör
kimutatása. Oxigénnel és
szerkezete és
levegővel felfújt PE-zacskók
összetétele.
égetése. Az oxigén
vízoldhatóságának
hőmérsékletfüggését mutató
grafikon elemzése. A vizek
hőszennyezése, az ózon
magaslégkörben való
kialakulása és bomlása
(freonok, spray-k). Információk
a napozás előnyeiról és
hátrányairól, a felszínközeli
ózon veszélyeiről (kapcsolata a
kipufogógázokkal, fotokémiai
szmog, fénymásolók,
lézernyomtatók).
Biológia-egészségtan:
a víz az élővilágban.
Fizika: a víz
különleges
tulajdonságai, a
hőtágulás és szerepe a
természeti és technikai
folyamatokban.

A H2O2 bomlása katalizátorok
hatására, oxidáló- és redukáló
hatásának bemutatása
Információk az ásványvizekről
és gyógyvizekről (Than
Földrajz: a Föld
Károly), a szennyvíztisztításról, vízkészlete, és annak
szennyeződése.
a házi víztisztító
berendezésekről, a H2O2
fertőtlenítőszerként (Hyperol,
Richter Gedeon) és
rakétahajtóanyagként való
alkalmazásáról.
A kén és szén égésekor
keletkező kén-dioxid
térfogatával, a levegő kéndioxid tartalmával, az
akkumulátorsav
koncentrációjával kapcsolatos
számolások.
Kén égetése, a keletkező kéndioxid színtelenítő hatásának
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Biológia-egészségtan:
zuzmók mint
indikátorok, a levegő
szennyezettsége.

kimutatása, oldása vízben, a
keletkezett oldat kémhatásának
vizsgálata.
Nitrogén
Kicsi, kétatomos, apoláris
molekula, erős háromszoros kötés,
kis reakciókészség, vízben rosszul
oldódik.
Ammónia és sói
Molekulái között hidrogénkötések,
könnyen cseppfolyósítható, nagy
párolgáshőjű gáz. Nemkötő
elektronpár, gyenge bázis, savakkal
ammóniumsókat képez. Szerves
anyagok bomlásakor keletkezik.
Ammóniaszintézis, salétromsav- és
műtrágyagyártás.
A nitrogén-dioxid
NO2: párosítatlan elektronok miatt
nagy reakciókészség, NO a levegőn
önként oxidálódik mérgező NO2dá, amelyből oxigénnel és vízzel
salétromsav gyártható.
Salétromossav, salétromsav, sóik
A salétromossavban és sóiban a
nitrogén oxidációs száma (+3),
redukálószerek. A salétromsavban
és sóiban a nitrogén oxidációs
száma (+5), erős oxidálószerek.
Felhasználás.
Foszfor és vegyületei
A nitrogénnél több elektronhéj,
kisebb EN, atomjai között
egyszeres kötések; a fehérfoszfor és
a vörösfoszfor szerkezete és
tulajdonságai. Égésekor difoszforpentaoxid, abból vízzel foszforsav
keletkezik, melynek sói a foszfátok.
Felhasználás a háztartás-ban és a
mezőgazdaságban.
A foszforvegyületek szerepe a
fogak és a csontok felépítésében.

A levegő NOx-tartalmára
vonatkozó egészségügyi
határértékekkel, a műtrágyák
összetételével kapcsolatos
számolások. Helyi környezeti
probléma önálló vizsgálata.
Ammónia-szökőkút, híg és
tömény salétromsav reakciója
fémekkel. A nitrátok oxidáló
hatása.
Információk a
keszonbetegségről, az ipari és
biológiai nitrogénfixálásról, az
NO keletkezéséről villámláskor
és belső égésű motorokban,
értágító hatásáról
(nitroglicerin), a gépkocsikatalizátorokról, a nitrites
húspácolásról, a savas esőről, a
kéjgázról (Davy), a
választóvízről és a királyvízről,
a műtrágyázás
szükségességéről, az
eutrofizációról, a vizek nitrit-,
illetve nitráttartalmának
következményeiről, az
ammónium-nitrát
felrobbantásával elkövetett
terrorcselekményekről, a
nitrogén körforgásáról a
természetben.
A vörös- és fehérfoszfor
gyulladási hőmérsékletének
összehasonlítása, a difoszforpentaoxid oldása vízben,
kémhatásának vizsgálata. A
trisó vizes oldatának kémhatásvizsgálata. Információk Irinyi
Jánosról, a gyufa történetéről, a
foszforeszkálásról, a foszfátos
és a foszfátmentes mosóporok
környezeti hatásairól, az
üdítőitalok foszforsavtartalmáról és annak fogakra
gyakorolt hatásáról, a foszfor
körforgásáról a természetben.
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Biológia-egészségtan:
a nitrogén körforgása,
a baktériumok szerepe
a nitrogén
körforgásban, a levegő
és a víz
szennyezettsége, a
foszfor körforgása a
természetben, ATP, a
műtrágyák hatása a
növények fejlődésére,
a fogak felépítése, a
sejthártya szerkezete.
Fizika: II. főtétel, fény.
Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek: Irinyi
János.

Szén
A gyémánt atomrácsa, a grafit
rétegrácsa és következményeik.
Kémiai tulajdonságok.
Bányászatuk. Felhasználás.
Szén-monoxid

Érvek és ellenérvek
tudományos
megalapozottságának
vizsgálata és vitákban való
alkalmazása a klímaváltozás
kapcsán. A szén-monoxid és a
szén-dioxid térfogatával
kapcsolatos számolások.

Biológia-egészségtan:
a szén-dioxid az
élővilágban,
fotoszintézis,
sejtlégzés, a szénmonoxid és a széndioxid élettani hatása.

Fizika: félvezetőAdszorpciós kísérletek aktív
elektronikai alapok.
szénen. Szárazjég szublimálása
(felvételről). Vita a
Földrajz:
klímaváltozásról. Karbonátok
karsztjelenségek.
és hidrogén-karbonátok
reakciója savval, vizes oldatuk
kémhatása. Információk a
természetes szenek
keletkezéséről,
Szén-dioxid, szénsav és sói
felhasználásukról és annak
Molekularácsos, vízben fizikailag környezeti problémáiról, a
mesterséges szenek (koksz,
rosszul oldódó gáz. A szén
faszén, orvosi szén)
oxidációs száma stabilis,
redoxireakcióra nem hajlamos, nem előállításáról és
felhasználásáról, a „véres
éghető. Vízzel egyensúlyi
gyémántokról”, a mesterséges
reakcióban gyenge savat képez,
gyémántokról, a fullerénekről
ennek sói a karbonátok és a
és a nanocsövekről, az
hidrogén-karbonátok. Nem
üvegházhatás előnyeiről és
mérgező, de életveszélyes.
Lúgokban karbonátok formájában hátrányairól, a szén-monoxid
és a szén-dioxid által okozott
megköthető. Előfordulás (szénhalálos balesetekről, a
dioxid kvóta). Felhasználás.
szikvízről (Jedlik Ányos), a
szén körforgásáról
(fotoszintézis, biológiai
oxidáció).
Kicsi, közel apoláris molekulák,
vízben rosszul oldódó, a levegővel
jól elegyedő gáz. A szén oxidációs
száma (+2), jó redukálószer
(vasgyártás), éghető. Széntartalmú
anyagok tökéletlen égésekor
keletkezik. Életveszélyes, mérgező.

A fémek általános jellemzése
A fémek csoportosítása és kémiai
tulajdonságaik

Ismeri a fémrács szerkezetét és
az ebből adódó alapvető fizikai
tulajdonságokat;

Alkálifémek, nátrium és a kálium
Kis EN, tipikus fémek, oxidációs
szám (+1), erős redukálószerek,
vízből lúgképzés közben
hidrogénfejlesztés, nemfémekkel
sóképzés. Nagy reakciókészség
miatt előfordulás csak
vegyületeikben, előállítás
olvadékelektrolízissel.

Az alkálifémekről és
vegyületeikről korábban
tanultak rendszerezése, az
alkálifém-ionok élettani
szerepéről (pl.
ingerületvezetés).
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Biológia-egészségtan:
kiválasztás,
idegrendszer,
ízérzékelés.

Alkáliföldfémek, magnézium és
kalcium
Kicsi (de az alkálifémeknél
nagyobb) EN, tipikus fémek,
oxidációs szám (+2), erős (de az
alkálifémeknél gyengébb)
redukálószerek (reakció vízzel),
nemfémekkel sóképzés. Nagy
reakciókészség miatt előfordulás
csak vegyületeikben, előállítás
olvadékelektrolízissel.
Alumínium
Stabilis oxidációs száma (+3), jó
redukálószer, de védő oxidréteggel
passziválódik. Könnyűfém.
Előfordulás. Előállítás.
Felhasználás.

Mészégetéssel, mészoltással, a Biológia-egészségtan:
mész megkötésével kapcsolatos a csont összetétele.
számolások, balesetvédelem.
Az alkáli-, illetve
alkáliföldfémek és vegyületeik
összehasonlítása. Információk
az alkáliföldfém-ionok élettani
szerepéről, a csontritkulásról, a
kalcium-tablettákról,
építőanyagokról.

Vascsoport, a vas
Fe: nehézfém, nedves levegőn laza
szerkezetű rozsda. Vas- és
acélgyártás, edzett acél,
ötvözőanyagok, rozsdamentes acél.
Újrahasznosítás, szelektív gyűjtés,
korrózióvédelem.
.

Biológia-egészségtan:
a vér.

Félnemes és nemesfémek, réz ezüst,
arany
Jó elektromos és hővezetés, jó
megmunkálhatóság, tetszetős
megjelenés, kis reakciókészség.
Viselkedésük levegőn, oldódásuk
(hiánya) savakban. Felhasználás.
Vegyületeik
Réz: nyomelem, de nagyobb
mennyiségben mérgező. Ezüst-ion:
mérgező, illetve fertőtlenítő hatású.
Felhasználás.

A reakciók ipari méretekben
való megvalósítása által
okozott nehézségek megértése.
Alumínium reakciója
oxigénnel, vízzel, sósavval és
nátrium-hidroxiddal.
Információk az alumínium
előállításának történetéről és
magyar vonatkozásairól
(„magyar ezüst”, vörösiszapkatasztrófa).
A hulladékhasznosítás
környezeti és gazdasági
jelentőségének felismerése.
Vassal, acéllal és korróziójával
kapcsolatos számolások.
Pirofóros vas, vas reakciója
savakkal. A régi alkoholszonda
modellezése. Információk
acélokról, a korrózió által
okozott károkról, a
korrózióvédelemről, a vas
biológiai jelentőségéről
A félnemes- és nemesfémek
tulajdonságai, felhasználása és
értéke közötti összefüggések
megértése.
Rézdrót lángba tartása, patinás
rézlemez és malachit
bemutatása. Információk a
nemesfémek bányászatáról
(tiszai cianidszennyezés),
felhasználásáról,
újrahasznosításáról, a karátról,
a fényképezés történetéről, a
rézgálicot tartalmazó
növényvédőszerekről, a
rézedények használatáról, a
kolloid ezüst spray-ről.
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Fizika: elektrolízis.
Biológia-egészségtan:
Alzheimer-kór.
Földrajz: timföld- és
alumíniumgyártás.

Fizika: fényelnyelés,
fényvisszaverés,
ferromágnesség,
modern fényforrások.
Földrajz: vas- és
acélgyártás.
Magyar nyelv és
irodalom: szólások.
Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek: rézkor,
bronzkor, vaskor.

Cink
Fémes tulajdonságok, a cink híg
savakkal reagál. Felhasználás: Zn,,
ZnO. Élettani hatás. Szelektív
gyűjtés.

A mérgező, de kedvező
tulajdonságú anyagok
használati szabályainak
betartása.
Információk a horganyzott
bádogról, veszélyes
hulladékok).

KÉMIA AZ IPARI TERMELÉSBEN ÉS A MINDENNAPOKBAN
Tematikai egység

fogalmak

Elemek és szervetlen vegyületeik

Órakeret
12 óra

mész, érc, fosszilis energiahordozók, természetes és mesterséges
alapú műanyag, vízkeménység, felületaktív anyag, toxikus anyag,
tudomány, áltudomány
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. Ötletek gyűjtése, miként csökkenthető a
mindennapi életünk során használt műanyag termékek mennyisége.
Példákkal szemlélteti egyes kémiai technológiák, illetve bizonyos
anyagok felhasználásának környezetre gyakorolt pozitív és negatív
hatásait.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési Ismeri a tudományos megközelítés lényegét (objektivitás,
céljai
reprodukálhatóság, ellenőrizhetőség, bizonyíthatóság.
Magabiztosan használ magyar és idegen nyelvű
mobiltelefonos/táblagépes applikációkat kémiai tárgyú információk
keresésére.
A gyógyszerek lejárati ideje betartásának fontosságáról, a lehetséges
veszélyek áttekintése.
Ismeri a szelektív hulladékgyűjtés jelentőségét, az újrahasznosítható
hulladék feldolgozásának formáit.
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Ismeretek (tartalmak,
jelenségek, problémák,
alkalmazások)

Az építőanyagok kémiája

Fejlesztési követelmények/
módszertani ajánlások

Kapcsolódási pontok

Ismeri a természetben
megtalálható legfontosabb
nyersanyagokat. Érti a
mészkőalapú építőanyagok
kémiai összetételét és
földrajz, ásványok és
átalakulásait (mészkő, égetett
kőzetek
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
földrajz, ércek, fémek
A fémek előállításának módszerei
eljárásokat (szenes, elektrokémiai előállítása
redukció), ismeri a legfontosabb
ötvözeteket, érti az ötvözetek
felhasználásának előnyeit;
Ismeri a legfontosabb (N-, P-, Ktartalmú) műtrágyák kémiai
összetételét, előállítását és
felhasználásának szükségességét.
Ismeri a mindennapi életben
előforduló növényvédő szerek
használatának alapvető
biológia, a növények
Növényvédő szerek és műtrágyák
szabályait, értelmezi a
táplálkozása
növényvédő szerek leírását,
felhasználási útmutatóját, példát
mond a növényvédő szerekre a
múltból és a jelenből (bordói lé,
korszerű peszticidek), ismeri
ezek hatásának elvi alapjait

A kőolaj feldolgozása

Ismeri a fosszilis
energiahordozók fogalmát és
azok legfontosabb képviselőit,
földrajz, ásványok,
érti a kőolaj ipari lepárlásának
kőzetek
elvét, ismeri a legfontosabb
párlatok nevét, összetételét és
felhasználási lehetőségeit, példát
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mond motorhajtó anyagokra,
ismeri a töltőállomásokon
kapható üzemanyagok típusait és
azok felhasználását. Ismeri a
bioüzemanyagok legfontosabb
típusait.

Műanyagok

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 kémia, szerves kémia
a polimerizáció fogalmát, példát
ad monomerekre és polimerekre,
ismeri a műanyagok
felhasználásának előnyeit és
hátrányait, környezetre gyakorolt
hatásukat.

Élelmiszereink és összetevőik

Ismeri az élelmiszereink
legfontosabb összetevőinek, a
szénhidrátoknak, a fehérjéknek,
valamint a zsíroknak és
olajoknak a molekulaszerkezetét
és tulajdonságait, felsorolja a
háztartásban megtalálható
legfontosabb élelmiszerek
biológia, az ember
tápanyagait, példát mond
táplálkozása
bizonyos összetevők (fehérjék,
redukáló cukrok, keményítő)
kimutatására, ismeri a
legfontosabb élelmiszeradalékcsoportokat, alapvető szinten
értelmezi egy élelmiszertájékoztató címkéjét.

Gyógyszerek, drogok,
doppingszerek

Ismeri a leggyakrabban használt
élvezeti szerek (szeszes italok,
dohánytermékek, kávé,
energiaitalok, drogok)
hatóanyagát, ezen szerek
használatának veszélyeit, érti az
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biológia, az ember
életműködései

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.

Veszélyes anyagok, mérgek,
mérgezések

Mosó-, tisztító- és
fertőtlenítőszerek

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, penészgombatoxinok, gombamérgezések,
helytelen égetés során keletkező
füst anyagai, drogok,
nehézfémek), tudja, hogy a
mérgező hatás nem az anyag
szintetikus eredetének a
következménye.

biológia, az ember
életműködései

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

kémia, szerves kémia,
biológia a társulások
élete
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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.
Információgyűjtés a szintetikus
mosószerek összetételéről, a
kemény és lágy vízben való
alkalmazhatóságukról, a vizes
oldataik kémhatásáról, az
intelligens molekulák
működéséről.

Tudomány és áltudomány

Látja az áltudományos
megközelítés lényegét
(feltételezés, szubjektivitás,
bizonyítatlanság), felismeri az
áltudományosságra utaló
legfontosabb jeleket.

KÖRNYEZETI KÉMIA ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM
Tematikai egység
Fogalmak

Környezeti kémia és környezetvédelem

Órakeret
6 óra

hulladék, zöld kémia, fenntartható fejlődés
Példákon keresztül szemlélteti az antropogén tevékenységek kémiai
vonatkozású környezeti következményeit

Az ipari (vegyipari) termelés során különféle, akár a környezetre vagy
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési szervezetre káros anyagok is keletkezhetnek, amelyek közömbösítése,
illetve kezelése fontos feladat.
céljai
Az ismeretein alapuló tudatos vásárlással és tudatos életvitellel képes
a környezetének megóvására. Ötletek gyűjtése, miként csökkenthető a
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mindennapi életünk során használt műanyag termékek mennyisége.
Példákkal szemlélteti egyes kémiai technológiák, illetve bizonyos
anyagok felhasználásának környezetre gyakorolt pozitív és negatív
hatásait.
Kiselőadás vagy projektmunka keretében mutatja be a XX. század
néhány nagy környezeti katasztrófáját, és azt, hogy milyen
tanulságokat vonhatunk le azok megismeréséből.
Magabiztosan használ magyar és idegen nyelvű
mobiltelefonos/táblagépes applikációkat kémiai tárgyú információk
keresésére.
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).

Ismeretek (tartalmak,
jelenségek, problémák,
alkalmazások)

Fejlesztési követelmények/
módszertani ajánlások

Kapcsolódási pontok

Ismeri a legfontosabb
környezetszennyező forrásokat és
anyagokat, valamint ezeknek az
anyagoknak a környezetre
gyakorolt hatását.

A légkör kémiája

Ismeri a légkör kémiai
összetételét és az azt alkotó
gázok legfontosabb
tulajdonságait, példákat mond a földrajz, a légkör
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
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hátterét és ezen problémák
megoldására tett erőfeszítéseket.
Javaslatok gyűjtése a
légszennyezettség csökkentésével
kapcsolatban.

A természetes vizek kémiája

A talaj kémiája

A hulladékok

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
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).

földrajz, a vízburok

földrajz, a talaj,
biológia, a talaj

kémia, szerves kémia

Érti a környezetünk
megóvásának jelentőségét az
Új kihívások: ember, társadalom,
emberi civilizáció fennmaradása földrajz,
környezet és kémia
szempontjából. Környezettudatos társadalomföldrajz
szemlélet fejlesztése.
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