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HELYI TANTERVI ÓRASZÁMOK 

Évfolyam: 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

6 évfolyamos gimnázium – 7-12. évfolyam 

Heti óraszám: 1,5 1,5 2 2 - - 

Évi óraszám: 54 54 72 72 - - 

4 évfolyamos gimnázium 9-12. évfolyam 

Heti óraszám: 2 2 - - 

Évi óraszám: 72 72 - - 

szakközépiskola 

Heti óraszám: 2 1 - - 

Évi óraszám: 72 36 - - 

5 évfolyamos gimnázium 

Évfolyam: 
Nyelvi 

előkészítő 
9. 10. 11. 12. 

5 évfolyamos gimnázium – matematika fizika irányultság 

Heti óraszám: - 2 2 - - 

Évi óraszám: - 72 72 - - 

5 évfolyamos gimnázium – biológia kémia irányultság 

Heti óraszám: 0,5 3 3 - 1 

Évi óraszám: 18 108 108 - 32 

 

Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 

Székesfehérvár 

Helyi tanterv 
Kémia 



2 

 

1. Bevezetés 

1.1 A kémia tantárgy pedagógiai céljai, feladatai 

A kémiai alapműveltség az anyagi világ megismerésének és megértésének egyik fontos eszköze. A 

kémia tanulása olyan folyamat, amely – tartalmain és tevékenységein keresztül – az alapismeretek 

elsajátításán, illetve az alapvető logikai összefüggések felismerésén túl arra motiválja a tanulókat, 

hogy tudásukat a napi életüket érintő kémiai problémák kritikus végiggondolására alkalmazzák, és 

igényt alakít ki arra, hogy azt a későbbiekben gyarapítsák. A kémiai alapműveltség birtokosaként a 

tanuló érzékennyé válik az anyagokkal kapcsolatos természettudományos problémákra, és ezek 

értelmezésében képes kémiai ismeretekkel kapcsolatos információk értelmezésére, érti a kémiai 

gondolkodásmód és a tudományos kutatások alapvető szemléletmódját. A kémia tanulása abban 

segít, hogy a tanuló felnőttként életvezetésével, otthona és környezete állapotával kapcsolatban 

megalapozott döntéseket hozzon, tudatos fogyasztóvá, felelős és kritikus állampolgárrá váljon, aki 

tudása révén védett az áltudományos, gyakran manipulatív információkkal, illetve a téves vagy 

hiányos tájékoztatással szemben. A kémiai alapműveltség révén érthető és értékelhető, hogy a 

kémiával kapcsolatos területek (egyebek mellett a kémiai alapkutatások, a vegyipar, a gyógyszer-, 

élelmiszer- és kozmetikai ipar) művelése milyen perspektívát jelent globális és nemzeti szinten, az 

egyéni életminőség változása, illetve a személyes karrier szempontjából. 

Célunk és feladatunk, hogy a program végére a tanuló tudja, mivel foglalkozik a kémia 

tudománya, milyen kérdésekre, milyen módszerekkel keres válaszokat. Tanulmányai révén 

fogékonnyá válik arra, hogy egyes problémák kémiai vetületeivel foglalkozzon, kritikus szemlélettel 

közelít az ezekkel kapcsolatos információkra. Pozitív környezeti attitűdje révén aktívan gyakorolja 

közösségi szerepét, illetve állampolgári jogait abban, hogy kémiai tudását alkalmazva felelős 

döntéseket hozzon. Képes rendszerszemlélettel gondolkodni kémiai problémákról, igénye van az 

oksági kapcsolatok feltárására, megértésére. Saját élményei vannak az anyagok megismeréséről, 

alkalmazza az alapvető biztonsági előírásokat és szabályokat, képes szabatosan kifejezni 

tapasztalatait. 

Ezért ez a kerettanterv a tanulók számára releváns problémák, jelenségek, folyamatok 

megfigyeltetésén, feltárásán alapul, és csak az alapvető anyagismeret, fogalmak és jártasságok 

elsajátítása után kerül sor a tudományos rendszerezés megismerésére – ily módon alakítva ki a 

kémiával kapcsolatos természettudományos műveltséget. A tanterv tartalmi elemei gyakran 

összetettek, integrált szemléletűek, számos tantárgyközi kapcsolatot tárnak fel.  

A mennyiségi szemlélet kialakítása és fejlesztése a kémiai alapműveltség fontos eleme. Ezt 

elsősorban a mértékegységek és nagyságrendek értelmezésén és a gyakorlati élet szempontjából 

legjelentősebb problémák kapcsán alapozzuk meg. Ezzel lehetőséget teremtünk arra, hogy a 

kémiával elmélyültebben foglalkozó tanulók biztos alapokkal kezdjék a komolyabb számítások 

megoldását. Noha – különösen az alapozó szakaszban – összetett számítási feladatok gyakoroltatása 

nem célunk, hangsúlyozzuk a differenciálás szerepét a különböző mélységű (mennyiségi jellegű) 

problémák megoldásában. Ezzel elkerülhetjük, hogy az általános képzésben részt vevő tanulók 

felesleges és elkedvetlenítő kudarcélményeket szerezzenek, ugyanakkor az érdeklődő és tehetséges 

növendékek elé is megfelelő kihívásokat állítsunk. 
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A kémiaoktatás a fenntarthatóságra nevelés fontos eszköze. Általában is, de konkrét 

anyagokhoz kötötten is bemutatja a természeti erőforrások véges voltát, a felelős, takarékos, 

balesetmentes anyaghasználat és hulladékkezelés fontosságát. A tudománytörténeti példák arra 

világítanak rá, hogy egy-egy felfedezés hosszú, kitartó, következetes munka eredménye, és hogy egy-

egy tudományos felismerés vagy technikai újítás az élet számos területén gyökeres változásokat, 

alkalmazásuk pedig közös felelősséget jelent. 

Ajánlott minél változatosabb tevékenységformák alkalmazása a feldolgozott témákhoz. Az 

egyes tevékenységformák megfelelő alkalmazásához elengedhetetlen a fejlesztő értékelés, amely 

számos formában alkalmazható. A fejlesztő értékelés során a tanulói csoportok egymást is megítélik 

(a pedagógus segítő támogatásával), illetve a tanulók önértékelésére is sor kerülhet. A 

folyamatorientált értékelés különösen vizsgálatok, csoportos tevékenységek során lényeges. A 

pedagógiai értékelés nemcsak érdemjegyekkel, hanem rövid írásbeli formában, verbálisan vagy 

csoporton belüli egyezményes jelekkel (akár játékosan) is történhet. 

A kerettanterv a kémia tanulását egyetlen ívként jeleníti meg, mégsem teljesen lineáris 

szerkezetű. Ennek oka, hogy az érés-fejlődés révén a tanulók egyre inkább képesek absztrakcióra, és 

egyre összetettebb modellekben gondolkodnak: ezért néhány alapvető jelenséget célszerű 

ismételten feldolgozni, finomítva és mélyítve az addig megszerzett tudást. Ugyanakkor erősen épít 

arra, hogy a tanulók egyetlen intézményben végzik kémiai tanulmányaikat, így a részleges lezárás 

igénye nélkül, szabadabban építkezhetünk a folyamat során. 

1.2 A kémia tantárgy fejlesztési területei és nevelési céljai 

Önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése 

A tanuló megismeri az önmegfigyelés jelentőségét, vagyis cselekedetei, reakciói, viselkedése 

alapján véleményt tud mondani önmagáról, ismeri a stressz és stresszkezelés lényegét. Képes 

különbséget tenni a valódi és virtuális társas kapcsolatok természete között, be tud 

kapcsolódni különböző kisközösségekbe. Kialakul benne a személyiségének megfelelő 

humánus magatartás az önkritika és a környezeti visszajelzések egységében, képes elemezni, 

feltárni a jóra ösztönző, illetve a destruktív csoportok eltérő jellemzőit. Több szempontból is 

rálát egy vitás helyzetre, konfliktusra, képes vitatkozni. Felismeri társadalmi szerepeit (férfi-

nő, gyerek-szülő, diák-tanár). Képes felismerni bizonyos előítéletes magatartásformákat és a 

sztereotípia megnyilvánulásait. 

Gimnáziumi tanulmányai végére a tanuló képes különbséget tenni az ideális és a reális 

énkép között, és tisztában van azzal, hogyan befolyásolhatja a társas környezet az önmagáról 

alkotott képet. Tudatosítja, hogy az önismeret természetes szükségleteink közé tartozik, és 

próbál ismeretet szerezni arról, milyen eszközök állnak rendelkezésünkre, hogy megismerjük, 

megmagyarázzuk önmagunkat. Tisztában van azzal, hogyan aknázhatja ki saját erőforrásait a 

mindennapi életben, és hogyan létesíthet, tarthat fenn kiegyensúlyozott társas kapcsolatokat. 

Rendelkezik a harmonikus (társas) kapcsolatok kialakításához megfelelő ismeretekkel, 

készségekkel, empátiával; ez jellemzi a tőle különböző embertársaival való kapcsolatát is. Érti 

az egyén felelősségét a közösség fenntartásában és a normakövetésben. 

 

A családi életre nevelés 

A 8. évfolyam végére a tanuló képes felismerni és megfogalmazni családban betöltött 

szerepeket, feladatokat, megtalálja és elvégzi a rá háruló feladatokat. Tisztában van a nemi 

szerepek biológiai funkcióival, társadalmi hagyományaival. Felismeri a családi élet és a 

párkapcsolatok során előforduló súlyos problémahelyzeteket, és ezek megoldásához 
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megfelelő segítséget tud kérni. A 8. évfolyam végére a tanuló értéknek tekinti a gondosan 

kiválasztott, mély társas kapcsolatot. Tisztában van azzal, hogy a szexualitás a párkapcsolatok 

fontos eleme, és érti az ezzel kapcsolatos felelősséget is. Tud a pozitív és negatív 

családtervezés különböző lehetőségeiről, ismeri a művi terhességmegszakítás lelki és fizikai 

veszélyeit. A tanuló alkalmazás szinten ismeri a csecsemőgondozás néhány alapvető lépését. 

Gimnáziumi tanulmányai végére a tanuló tisztában van azzal, hogy az ember 

magatartását szocializációja, társas környezete hogyan befolyásolja. Tudatosan készül az 

örömteli, felelősségteljes párkapcsolatra, a családi életre. Jártas a munkaeszközök célszerű, 

gazdaságos használatában, kialakítja egyéni, eredményes munkamódszereit. Megismeri a 

háztartásban, közvetlen környezetében alkalmazott, felhasznált anyagokat (különös tekintettel 

az egészségkárosító anyagokra). Képes önálló életvitelét, önmaga ellátását megszervezni. 

Képes szükségletei tudatos rendszerezésére, rangsorolására, megismeri a takarékosság-

takarékoskodás alapvető technikáit. Ismeri a családtervezési módszerek alkalmazásának 

módját, ezek előnyeit és kockázatait, tud ezzel kapcsolatban információkat keresni és azokat 

döntéseiben felhasználni. Tud információkat szerezni a szexuális problémákkal kapcsolatban, 

ugyanakkor képes felismerni egyes információforrások veszélyeit. Tudja, hová fordulhat 

krízishelyzetekben. Képes tájékozódni a gyermekszülést és az örökbefogadást érintő 

kérdésekről. Érti a családnak a társadalomban betöltött szerepét. Érti a családtagok 

felelősségét a család egységének megtartásában, belátja a szerepek és faladatok 

megosztásának módjait, jelentőségét. Értelmezi a szülői és gyermeki felelősség fogalmát, 

tiszteli a különböző generációk tagjait. 

 

A testi és lelki egészségre nevelés 

A tanuló a gimnázium első szakaszának végére fel tudja sorolni az egészséges táplálkozás 

néhány alapvető szabályát, tudatosan ápolni személyes higiénéjét. Tudja, hogy a rendszeres 

testmozgás és a művészeti tevékenység hozzájárul lelki egészségünk megőrzéséhez, így 

fokozatosan kialakul az igénye ezek iránt. A tanuló (az iskola és szülei segítségével) 

igyekszik olyan kikapcsolódást, hobbit találni, amely hozzásegíti lelki egészségének 

megőrzéséhez. Ismeri az aktív pihenés fogalmát, meg tud nevezni aktív pihenési formákat. 

Tisztában van a feltöltődés és kikapcsolódás jelentőségével. Tudatosan figyel testi 

egészségére, képes szervezetének jelzéseit szavakkal is kifejezni. Ismer és alkalmaz 

stresszoldási technikákat, tisztában van a nem megfelelő stresszoldás következményeivel, 

ennek kockázataival (különösen az alkohol, a dohányzás és a drogok használatának 

veszélyeivel), és tudatosan kerüli ezeket. Ismeri a stressz okozta ártalmakat, a civilizációs 

betegségeket és ezek megelőzésének módját. 

Gimnáziumi tanulmányainak végére a tanuló tudja, hogy környezetünk is hatással van 

testi és lelki egészségünkre, ezért igényévé válik környezetének tisztán tartása, szépítése és a 

személyes higiéné. Képes egészséges étrend összeállítására, ismeri a mennyiségi és minőségi 

éhezés, valamint az elhízás kockázatait. Tájékozott az e témakörben meglévő elemi lakossági 

szolgáltatásokról, azok használatáról. Ismeri a kultúra szerepét a lelki egészség megőrzésében. 

Képes stresszoldó módszereket alkalmazni, választani. Tudatában van annak, hogy életvitelét 

számos minta alapján, saját döntéseinek sorozataként alakítja ki, és hogy ez a folyamat 

hatással van testi és lelki egészségére. Ismeri az egészségre káros, szenvedélybetegségek 

kialakulásához vezető élvezeti szerek használatának kockázatait, tudatosan tartózkodik 

ezektől. Ismeri a rizikófaktor fogalmát, képes értelmezni erre vonatkozó információkat. 

Tudja, milyen szakemberek segítenek testi és lelki egészségünk megőrzésében és 

helyreállításában. Tud a gyász szakaszairól és az ilyenkor alkalmazható segítő technikákról, 

ismeri a hospice-szolgáltatás fogalmát. Képes értelmezni a gyógyszerekhez tartozó 

betegtájékoztatót. Ismeri az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés módját, képes 



5 

 

tájékozódni a betegjogokról és az orvosválasztás lehetőségeiről. Tisztában van a védőoltások 

szerepével, ismeri ezek alapvető hatásmechanizmusát, tud példákat sorolni védőoltásokra. 

 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

A középiskola első éveiben a tanulóban fokozatosan tudatosul, hogy társaival kölcsönösen 

egymásra vannak utalva. Bizonyos helyzetekben kérésre képes felelősséget vállalni másokért 

(társaiért, a környezetében élő rászorultakért), és vállalásaiért helyt is áll. Felismeri, hogy a 

beteg, sérült, fogyatékkal élő embereken egyes helyzetekben ő is képes segíteni. Az iskola 

lehetőséget biztosít arra, hogy a tanuló tapasztalatot szerezzen a fogyatékkal élőkkel való 

együttélésről, amelynek során felismeri a segítő tevékenység fontosságát és szükségességét 

alkalmanként és a mindennapokban is.  

A középiskola második szakaszában a tanuló felismeri, ha szűkebb vagy tágabb 

környezetében egyes emberek vagy csoportok segítségre szorulnak. Az adott helyzethez és 

lehetőségeihez mérten kötelességének érzi a segítségnyújtást és próbálja ebbe társait is 

bevonni. Egyre több helyzetben képes felelősséget vállalni másokért (társaiért, a 

környezetében élő rászorultakért), és vállalásaiért helyt is áll. Felismeri, hogy a beteg, sérült, 

fogyatékkal élő embereken egyes helyzetekben kötelessége segíteni. Tisztában van az 

önkéntesség értékével, jelentőségével, formáival. 

 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A középiskola első éveiben a tanulóban kifejlődnek a környezetharmonikus, környezetkímélő 

életvezetéshez szükséges szokások, mozgósítható a környezet védelmét célzó együttes 

cselekvésre. Érti a mennyiségi és minőségi változás, fejlődés fogalmát, valamint, hogy a 

fogyasztás önmagában sem nem cél, sem nem érték. Egyre érzékenyebbé válik környezete 

állapota iránt, képes annak változását elemi szinten értékelni. Felismeri a mindennapi életben 

előforduló, a környezetet szennyező anyagokat, a környezetre káros tevékenységeket és kerüli 

ezeket. Képes társaival együttműködésben tudatosan, a környezeti szempontokat is 

figyelembe véve alakítani az iskola belső és külső környezetét. Nem hagyja figyelmen kívül 

személyes élettereinek kialakításában a környezetbarát módokat, előnyben részesítve a 

természetes, újrahasznosítható, illetve újrahasznosított anyagokat. Érzékennyé válik az anyag- 

és energiatakarékos életvitelre és ismeri ezek gyakorlati technikáit. Érti a fenntarthatóság 

fogalmát. 

A középiskola második szakaszának végére a tanuló érti a fenntarthatóság, illetve a 

fenntartható fejlődés különbözőségeit, képes az ezzel kapcsolatos különböző szakpolitikák, 

törekvések és folyamatok egyes hatásainak megértésére. Konkrét példákon keresztül érti, 

hogyan függ össze a fenntarthatóság három vetülete (a gazdaságossági, a környezeti és a 

szociális fenntarthatóság) globális problémákkal. Érti, hogyan vezetett az emberiség 

tevékenysége környezeti problémák kialakulásához, érti ezek kockázatát, és látja ezzel 

kapcsolatos felelősségét. Képes fokozatosan megérteni és értelmezni egyes globális 

problémák és a lokális cselevések, valamint az egyéni életvitel közötti összefüggéseket. A 

tanulóban felelősség ébred abban, hogy saját életvitelével legyen tekintettel a fenntarthatóság 

kritériumaira. Érti a hagyományok szerepét a harmonikus és fenntartható életvitel 

megalapozásában. A tanuló képes a fenntarthatósággal kapcsolatban információkat keresni és 

értelmezni. Ismeri egyes hazai és nemzetközi szervezetek, intézmények fenntarthatósággal 

kapcsolatos munkáját. 

 

Pályaorientáció 

A 8. évfolyam végére a tanuló képes megfogalmazni, hogy mi érdekli őt leginkább, és 

felismeri, hogy érdeklődési körét, motivációját, saját adottságait mely területeken tudná 

hasznosítani. Ismeri az élethosszig tartó tanulás fogalmát. Tud célokat kitűzni és jövőképet 
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felállítani. Van önkritikája, képes különbséget tenni a társas befolyásolás és saját elképzelése 

között. Érti a tanulás és a karriercél elérésének összefüggéseit. 

A gimnázium végére tudatosul a tanulóban, hogy élete során többször 

pályamódosításra kerülhet sor, ezért is van jelentősége a folyamatos tanulásnak, önképzésnek. 

Reális ismeretekkel rendelkezik saját képességeiről, adottságairól tervezett szakmájával, 

hivatásával összefüggésben, továbbá munkaerő-piaci lehetőségeiről, munkavállalói 

szerepéről. Tisztában van azzal, milyen személyes tulajdonságokkal, ismeretekkel, 

gyakorlatokkal és képességekkel rendelkezik. Képes önéletrajzot készíteni, vagyis képes 

írásban összegezni céljait, képességeit, végzettségét, felkészültségét és mindazt, amit az 

alkalmazónak egy konkrét állással kapcsolatban nyújtani tud. 

 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A középiskola első felének végére a tanuló történelmi ismeretei alapján felismeri a gazdasági 

rendszerek változását, viszonylagosságát, hibáit és fejlődését. Ismeri az unió közös fizetési 

eszközét, belátja, hogy az egyes országok eltérő mértékben és szerepben kapcsolódnak be a 

világgazdaság folyamatiba. Érzékeli az anyagi és kapcsolati tőke szerepét és értékét saját 

életében. Érzékeli, hogy mi a fenntartható gazdaság és hogyan valósítható ez meg globális és 

lokális szinten. Matematikai ismereteit alkalmazza pénzügyekkel kapcsolatos feladatokban. 

Képes összehasonlítani, hogy különböző országokban milyen életszínvonalon élnek az 

emberek, és felismer néhány összefüggést az életszínvonal, a globális problémák és a 

fenntarthatóság kérdései között. 

A második szakaszban a tanuló rendelkezik ismeretekkel az euroövezetről, a 

valutaforgalomról, a tőzsdeindexről, a GDP-ről és ezek hatásairól az ő személyes életében. 

Törekszik arra, hogy a fejlődési, megélhetési, biztonsági, önérvényesítési, társas szükségleteit 

minél magasabb szinten, tartalmasabb életvitelben elégítse ki. Felismeri, hogy az egyén 

életútját a külső tényezők, hatások is nagymértékben befolyásolják, alakítják, melyek végig 

jelen vannak az emberi élet során. Érti a gazdasági folyamatok összefüggéseit különböző 

globális problémákkal is. Képes információkat keresni és értelmezni különböző egyéni 

pénzügyi döntésekkel (pl. befektetések, hitelek) kapcsolatban. Kellő ismerettel rendelkezik 

ahhoz, hogy számlát nyisson, és azt használja. 

 

Médiatudatosságra nevelés 

A középiskola első éveiben a tanuló már mind hatékonyabban tud keresni a világhálón, 

kulcsszavak segítségével, majd képessé válik elektronikus gyűjtőmunkát végezni. Tisztában 

van a videojátékok használatának helyes mértékével. Egyre inkább látja a közösségi oldalak, 

valamint az információk megosztásának esetleges veszélyeit. A közösségi oldalakon 

megjelenő verbális agresszió elhárítására megfelelő kommunikációs stratégiával rendelkezik. 

Odafigyel arra, hogy magánszférájába ne engedjen be nem kívánatos médiatartalmakat. 

Kialakulóban van kritikai érzéke a médiatartalmak hitelességét illetően. 

A második szakaszban a tanuló egyre tudatosabban választ a tanulását, művelődését és 

szórakozását segítő médiumok között. Képes a média által alkalmazott figyelemfelkeltő 

eszközöket, képi és hangzó kifejezőeszközöket értelmezni, médiatartalmakat használni, 

megfelelő kommunikációs stratégiával rendelkezik a nem kívánatos tartalmak elhárítására. 

 

A tanulás tanítása 

A tanuló a gimnázium első éveiben megismer olyan alapvető tanulást segítő technikákat, 

amelyek segítségével hatékonyabbá teszi az önálló felkészülését, pl. a tanuláshoz szükséges 

külső (rend, fény, csend) és belső (munkakedv, jutalom, kíváncsiság, elérendő cél) 

feltételeket. Tud a tanult témák kapcsán tájékozódni a könyvtárban (a gyermekirodalomban, 

egyszerűbb kézikönyvekben) és a világhálón. Ismer tudásmegosztó és tudásépítő 
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platformokat. Képes gondolatait, megállapításait kifejezni, nyelvileg szabatosan indokolni. 

Felismeri saját tanulási stílusát, tudatában van, hogy tanulási módszereiben mely területeken 

kell fejlődnie. Elegendő önismerettel, önértékeléssel, önbizalommal rendelkezik ahhoz, hogy 

megfelelő teljesítményt nyújtson, de tisztában van vele, hogy ehhez megfelelő fizikai 

állapotban kell lennie. Ismer olyan módszereket, amelyekkel ezt megteremtheti.  

A középiskola végére a tanuló megtanul jegyzetelni, rendszeresen használja az önálló, 

áttekinthető, lényegkiemelő jegyzetelési technikát hallott vagy olvasott szöveg alapján. 

Tisztában van azzal, hogy a jegyzetelés alkotás, hogy a gondolkodás által a meglévő 

ismeretekből egy új gondolatot hozhat létre. Képes saját tanulási stílusának, erősségeinek és 

gyengeségeinek megfelelő tanulási stratégiák kialakításával önálló tanulásra. Ismeri az 

időmenedzsment jelentőségét, alkalmaz ezt segítő technikákat. Képes a különböző 

információkat különböző formában feldolgozni és rendszerezni, használ tudásmegosztó és 

tudásépítő platformokat. A tanulás folyamatában gyakorolja a szóbeli, az írásbeli és a képi 

kifejezés különböző formáit. Tud különböző természeti és társadalmi jelenségeket 

megkülönböztetni, összehasonlítani; alkalmazza a különböző tantárgyakban szerzett 

ismereteit ezek értelmezésében. 

 

1.3 A kémia tantárgy szerepe a kulcskompetenciák fejlesztésében 

Természettudományos és technikai kompetencia 

A tanuló a középiskola első szakaszában képes felismerni a természet működési alapelveit, 

illetve az egyszerűbb technológiai folyamatokat és azok kapcsolatait. Egyre önállóban 

használja, illetve alkalmazza az alapvető tudományos fogalmakat és módszereket problémák 

megoldása során. Tudása és megfigyelési képességei fejlődésének köszönhetően tanári 

irányítás mellett, de mind önállóbban hajt végre kísérleteket, megfigyeléseket, amelynek 

eredményeit értelmezni is tudja. Technikai ismereteit és kompetenciáit kezdetben még 

irányítással, majd egyre önállóbban alkalmazza az iskolai és iskolán kívüli környezetben. 

Felismeri az emberi tevékenység környezetre gyakorolt káros hatásait, belátja, hogy 

erőforrásaink döntően végesek, és ezeket körültekintően, takarékosan kell hasznosítanunk. 

Nyitottá válik a környezettudatos gondolkodás és cselekvés iránt, képes környezettudatos 

döntések meghozatalára. 

A tanuló középiskolai tanulmányainak végén ismeretei birtokában megérti a 

természettudományos-technikai eredmények alkalmazásának szerepét a társadalmi-gazdasági 

és környezeti folyamatok, jelenségek formálódásában. A technikai fejlődés fontosságának 

felismerése mellett belátja az alkalmazott technikák és technológiák előnyeit, korlátait és 

kockázatait. Bővülő ismeretei segítségével, illetve a megfelelő módszerek, algoritmusok 

kiválasztásával és alkalmazásával képes leírni és magyarázni a természet jelenségeit és 

folyamatait, felismeri a folyamatok közötti összefüggéseket. Természettudományos 

tanulmányai végére a tanuló képessé válik arra is, hogy bizonyos feltételek mellett 

megfogalmazza a természeti-környezeti folyamatok várható kimenetelét. Képes 

meghatározott szempontoknak megfelelően megtervezni és végrehajtani megfigyeléseket, 

kísérleteket, és azok eredményeiből reális és helyes következtetéseket levonni. A tanuló képes 

mozgósítani és alkalmazni természettudományos és műszaki műveltségét a tanulásban és a 

hétköznapi életben felmerülő problémák megoldása során. Belátja a fenntarthatóságot 

középpontba állító környezeti szemlélet fontosságát, képes és akar is cselekedni ennek 

megvalósulása érdekében. Egyre jobban megérti a lokális folyamatok és döntések egyes 

regionális és globális következményeit. 
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Digitális kompetencia 

A tanuló középiskolai tanulmányai első éveiben mind motiváltabbá válik az IKT-eszközök 

használata iránt. Képes alapvető számítógépes alkalmazásokat (szövegszerkesztés, 

adatkezelés) felhasználni a tanórai és a tanórán kívüli tanulási tevékenységek során, illetve a 

hétköznapi életben. Egyre nagyobb biztonsággal és mind önállóbban képes felhasználni a 

számítógép és az internet által biztosított információkat, akár megadott szempontok szerinti 

gyűjtőmunkában is. A megszerzett információkból irányítással, majd egyre önállóbban képes 

összeállítani prezentációkat, beszámolókat. Ismeri az elektronikus kommunikáció (e-mail, 

közösségi portálok) nyújtotta lehetőségeket és használja is ezeket. Felismeri az elektronikus 

kommunikációban rejlő veszélyeket és törekszik ezek elkerülésére. Látja a valós és a virtuális 

kapcsolatok közötti különbségeket, kellő óvatossággal kezeli a világhálóról származó 

tartalmakat és maga is felelősséggel viszonyul a világháló használóihoz. 

A gimnázium második szakaszában a tanuló képessé válik a számítógép nyújtotta 

lehetőségek (pl. szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentációkészítés) igényes, esztétikus, 

önálló alkalmazására a tanulásban és a mindennapi életben. Nyitott és motivált az IKT 

nyújtotta lehetőségek kihasználásában. Gyakorlottan kapcsolódik be az 

információmegosztásba, képes részt venni az érdeklődési körének megfelelő együttműködő 

hálózatokban a tanulás, a művészetek és a kutatás terén. Felismeri és ki is használja az IKT 

nyújtotta lehetőségeket a kreativitást és innovációt igénylő feladatok, problémák 

megoldásában. Kialakul a tanulóban az IKT alkalmazásához kapcsolódó helyes magatartás, 

elfogadja és betartja a kommunikáció és az információfelhasználás etikai elveit. Felismeri az 

IKT interaktív használatához kapcsolódó veszélyeket, tudatosan törekszik ezek mérséklésére. 

Ismeri a szerzői jogból és a szoftvertulajdonjogból a felhasználókra vonatkozó jogi elveket, 

figyelembe veszi ezeket a digitális tartalmak felhasználása során. 

 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

A középiskola első éveiben ismert élethelyzetekben a tanuló egyre inkább képes mérlegelni, 

döntéseket hozni és felmérni döntései következményeit. Képes a korának megfelelő 

élethelyzetekben felismerni a számára kedvező lehetőségeket és élni azokkal. Terveket készít 

céljai megvalósításához, és – esetenként segítséggel - meg tudja ítélni ezek realitását. 

Csoportos feladathelyzetekben részt tud venni a végrehajtás megszervezésében, a feladatok 

megosztásában. Céljai elérésében motivált és kitartó. 

A középiskola második felében a tanuló képes csoportos munkavégzésben részt venni, 

a közös feladatok, az iskolai élethez kapcsolódó problémák megoldása során képes a munka 

megtervezésére és irányítására, társai vezetésére. Együttműködik társaival, igényli és képes a 

feladatmegoldást segítő információk megosztására. Vannak elképzelései az egyén társadalmi-

gazdasági feladataival, boldogulásával kapcsolatban. Nyitott a gazdaság működéséhez, az 

egyén gazdasági szerepéhez (pl. vállalkozás) kapcsolódó témák iránt, egyre reálisabb 

elképzelései vannak saját jövőjét illetően. A pénz, a gazdaság, a vállalkozások világához 

kapcsolódó témákról szóló vitákban képes ismereteit felhasználva érvelni. Nyitott és 

érdeklődő a mindennapi életét érintő pénzügyi és jogi kérdések iránt. Mind reálisabban méri 

fel tevékenysége kockázatait, adott esetben képes ezek vállalására. Problémamegoldó 

tevékenységét egyre inkább a függetlenség, a kreativitás és az innováció jellemzi. 
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1.4 A pedagógiai szakaszok fejlesztési céljai 

 

6 évfolyamos képzés 

 
Fejlesztési célok a 7-8. évfolyamon 

A kémia tárgyát képező makroszkópikus anyagi tulajdonságok és folyamatok okainak 
megértéséhez már a kémiai tanulmányok legelején szükség van a részecskeszemlélet 
kialakítására. A fizikai és kémiai változások legegyszerűbb értelmezése a Dalton-féle 
atommodell alapján történik, amely megengedi az atomokból kialakuló molekulák kézzel is 
megfogható modellekkel és kémiai jelrendszerrel (vegyjelekkel és képletekkel) való 
szimbolizálását, valamint a legegyszerűbb kémiai reakciók modellekkel való „eljátszását”, 
illetve szóegyenletekkel és képletekkel való leírását is. A mennyiségi viszonyok tárgyalása 
ezen a ponton csak olyan szinten történik, hogy a reakcióegyenlet két oldalán az egyes 
atomok számának meg kell egyezniük. A gyakorlati szempontból legfontosabbnak íté lt 
folyamatok itt a fizikai és kémiai változások, és ezeken belül a hőtermelő és hőelnyelő 
folyamatok kategóriáiba sorolhatók. Ez a modell megengedi a kémiailag tiszta anyagok és a 
keverékek megkülönböztetését, valamint a keverékek kémiailag tiszta anyagokra való 
szétválasztási módszereinek és ezek gyakorlati jelentőségének tárgyalását. A keverékek 
(elegyek, oldatok) összetételének megadása a tömeg- és térfogatszázalék felhasználásával 
történik. 

Az anyagszerkezeti ismeretek a továbbiakban a Bohr-féle atommodellre, illetve a 
Lewis-féle oktettszabályra építve fejleszthetők tovább. Ezek már megengedik a periódusos 
rendszer (egyszerűsített) elektronszerkezeti alapon való értelmezését. Ebből kiindulva az 
egyszerű ionok elektronleadással, illetve -felvétellel való képződése is magyarázható. A 
molekulák kialakulása egyszeres és többszörös kovalens kötésekkel mutatható be. A 7–8. 
évfolyamon a kötés- és a molekulapolaritás fogalma nincs bevezetve, csak a „hasonló a 
hasonlóban oldódik jól” elv szerint a „vízoldékony”, „zsíroldékony” és „kettős oldékonyságú” 
anyagok különböztetendők meg. A fémek jellegzetes tulajdonságai az atomok közös, 
könnyen elmozduló elektronjaival értelmezhetők. 

Abból a célból, hogy a rendezett kémiai egyenletek alapján egyszerű sztöchiometriai 
számításokat tudjanak végezni, a tanulóknak a 7–8. évfolyamon meg kell ismerkedniük az 
anyagmennyiség fogalmával is. Ennek bevezetése megerősíti a részecskeszemléletet, 
amennyiben megtanulják, hogy a kémiai reakciók során a részecskék száma (és nem a 
tömege) a meghatározó. Szemléletes hasonlatokkal rá kell vezetni a diákokat arra, hogy e 
részecskék tömege általában olyan kicsi, hogy hagyományos mérlegeken csak nagyon nagy 
számú részecske együttes tömege mérhető. Az egyes kémiai reakciók megismerésekor pedig 
az egymással maradéktalanul reakcióba lépő, vagy bizonyos mennyiségű termék 
előállításához szükséges anyagmennyiségek kiszámítását is gyakorolják. 

A redoxireakciók tárgyalása ezeken az évfolyamokon az égés jelenségéből indul ki, s 
az oxidáció és a redukció értelmezése is csak oxigénátmenettel történik. A redukció 
legfontosabb példáit az oxidokból kiinduló fémkohászat alapegyenletei nyújtják. A savak és 
bázisok jellemzésére és a sav-bázis reakciók magyarázatára a 7–8. évfolyamon a disszociáció 
(Arrhenius-féle) elmélete szolgál. Ennek során kiemelt szerepet kapnak a gyakorlatban is 
fontos információk: a savak vizes oldatai savas kémhatásúak, a bázisok vizes oldatai lúgos 
kémhatásúak, a kémhatás indikátorokkal vizsgálható és a pH-skála segítségével 
számszerűsíthető; a savak és lúgok vizes oldatai maró hatásúak, a savak és bázisok vizes 
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oldatai só és víz keletkezése mellett közömbösítési reakcióban reagálnak egymással. A 
megismert kémiai anyagok és reakciók áttekintését rövid, rendszerező jellegű csoportosítás 
segíti. 

A szervetlen kémiai ismeretek tárgyalása és a szerves vegyületek néhány csoportjának 

bevezetése ezen a szinten csak a hétköznapok világában való eligazodást szolgálja. A 

természeti és az ember által alakított környezet gyakorlati szempontból fontos anyagainak és 

folyamatainak megismerése az előfordulásuk és a mindennapi életünkben betöltött szerepük 

alapján csoportosítva történik. A környezetkémiai témák közül már ebben az életkorban 

szükséges a fontosabb szennyezőanyagok és eredetük ismerete. 

A táblázatokban a fejlesztési követelmények alatt „M” betűvel vannak jelölve a 

módszertani és egyéb, a tananyag feldolgozására vonatkozó ajánlások, ötletek, tanácsok (a 

teljesség igénye nélkül és nem kötelező jelleggel). Az ismeretek elmélyítését és a mindennapi 

élettel való összekötését a táblázatban szereplő jelenségek, problémák és alkalmazások 

tárgyalásán túl a sok tanári és tanulókísérletnek, önálló és csoportos információ-

feldolgozásnak kell szolgálnia. A konkrét oktatási, szemléltetési és értékelési módszerek 

megválasztásakor feltétlenül preferálni kell a nagy tanulói aktivitást megengedőket (egyéni, 

pár- és csoportmunkák, tanulókísérletek, projektmunkák, prezentációk, versenyek). Meg kell 

követelni, hogy minden tevékenységről készüljön jegyzet, jegyzőkönyv, diasor, poszter, 

online összefoglaló vagy bármilyen egyéb termék, amely a legfontosabb információk 

megőrzésére és felidézésére alkalmas. 

 

 

1.5 A szabad órakeret (10%) felhasználása 

A rendelkezésre álló órakeret szabadon felhasználható 10%-a az egyes témakörökhöz került 

hozzárendelésre gyakorlás, illetve feladatok megoldása céljából. 

 

2. TANTÁRGYI TARTALMAK 

A 7. évfolyam tanterve 

Évi óraszám: 54 óra – heti 1,5 óra 

Tematikai egység A kémia tárgya, kémiai kísérletek 
Órakeret 6 

óra 

Előzetes tudás Térfogat és térfogatmérés. Halmazállapotok, anyagi változások, 
hőmérsékletmérés. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tudománytörténeti szemlélet kialakítása. A kémia tárgyának, alapvető 
módszereinek és szerepének megértése. A kémia 
kikerülhetetlenségének bemutatása a mai világban. A kémiai 
kísérletezés bemutatása, megszerettetése, a kísérletek tervezése, a 
tapasztalatok lejegyzése, értékelése. A biztonságos laboratóriumi 
eszköz- és vegyszerhasználat alapjainak kialakítása. A veszélyességi 
jelek felismerésének és a balesetvédelem szabályai alkalmazásának 
készségszintű elsajátítása. 
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Ismeretek (tartalmak, 
jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 
módszertani ajánlások 

Kapcsolódási pontok 

A kémia tárgya és jelentősége 
A kémia tárgya és jelentősége az 
ókortól a mai társadalomig. A 
kémia szerepe a mindennapi 
életünkben. A kémia felosztása, 
főbb területei.  
 
Kémiai kísérletek 
A kísérletek célja, tervezése, 
rögzítése, tapasztalatok és 
következtetések. A kísérletezés 
közben betartandó szabályok. 
Azonnali tennivalók baleset 
esetén. 

 
Laboratóriumi eszközök, 
vegyszerek 
Alapvető laboratóriumi eszközök. 
Szilárd, folyadék- és gáz 
halmazállapotú vegyszerek 
tárolása. Vegyszerek 
veszélyességének jelölése. 

A kémia tárgyának és a kémia 
kísérletes jellegének ismerete, a 
kísérletezés szabályainak 
megértése. Egyszerű kísérletek 
szabályos és biztonságos 
végrehajtása. 
M: Információk a vegy- és a 
gyógyszeriparról, tudományos 
kutatómunkáról. 
Baleseti szituációs játékok. 
Kísérletek rögzítése a füzetben. 
Vegyszerek tulajdonságainak 
megfigyelése, érzékszervek 
szerepe: szín, szag 
(kézlegyezéssel), pl. 
szalmiákszesz, oldószerek, 
kristályos anyagok. Jelölések 
felismerése a csomagolásokon, 
szállítóeszközökön. A 
laboratóriumi eszközök 
kipróbálása egyszerű 
feladatokkal, pl. térfogatmérés 
főzőpohárral, mérőhengerrel, 
indikátoros híg lúgoldat híg 
savval, majd lúggal való 
elegyítése a színváltozás 
bemutatására. Laboratóriumi 
eszközök csoportosítása a 
környezettel való anyagátmenet 
szempontjából.1 

Biológia-egészségtan: 
ízlelés, szaglás, 
tapintás, látás. 
 
Fizika: a fehér fény 
színekre bontása, a 
látás fizikai alapjai. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Balesetvédelmi szabály, veszélyességi jelölés, laboratóriumi eszköz, 
kísérlet. 

 

Tematikai egység Részecskék, halmazok, változások, keverékek 
Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás Balesetvédelmi szabályok, laboratóriumi eszközök, halmazállapotok, 
halmazállapot-változások. 

A tematikai egység Tudománytörténeti szemlélet kialakítása az atom és az elem fogalmak 

                                                             

1 Az M betűk után szereplő felsorolások hangsúlyozottan csak ajánlások, ötletek és választható lehetőségek az 

adott téma feldolgozására, a teljesség igénye nélkül. 
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nevelési-fejlesztési 
céljai 

kialakulásának bemutatásán keresztül. A részecskeszemlélet és a 
daltoni atomelmélet megértése. Az elemek, vegyületek, molekulák 
vegyjelekkel és összegképlettel való jelölésének elsajátítása. Az 
állapotjelzők, a halmazállapotok és az azokat összekapcsoló fizikai 
változások értelmezése. A fizikai és kémiai változások 
megkülönböztetése. A változások hőtani jellemzőinek megértése. A 
kémiai változások leírása szóegyenletekkel. Az anyagmegmaradás 
törvényének elfogadása és ennek alapján vegyjelekkel írt 
reakcióegyenletek rendezése. A keverékek és a vegyületek közötti 
különbség megértése. A komponens fogalmának megértése és 
alkalmazása. A keverékek típusainak ismerete és alkalmazása konkrét 
példákra, különösen az elegyekre és az oldatokra vonatkozóan. Az 
összetétel megadási módjainak ismerete és alkalmazása. Keverékek 
szétválasztásának kísérleti úton való elsajátítása. 

Ismeretek (tartalmak, 
jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 
módszertani ajánlások 

Kapcsolódási pontok 

Részecskeszemlélet a kémiában 
Az atom szó eredete és a daltoni 
atommodell. Az egyedi 
részecskék láthatatlansága, 
modern műszerekkel való 
érzékelhetőségük. A részecskék 
méretének és számának 
szemléletes tárgyalása. 
 
Elemek, vegyületek 
A kémiailag tiszta anyag fogalma. 
Azonos/különböző atomokból 
álló, kémiailag tiszta anyagok: 
elemek/vegyületek. Az elemek 
jelölése vegyjelekkel (Berzelius). 
Több azonos atomból álló 
részecskék képlete. Vegyületek 
jelölése képletekkel. A 
mennyiségi viszony és az alsó 
index jelentése. 
 
Molekulák 
A molekula mint atomokból álló 
önálló részecske. A molekulákat 
összetartó erők (részletek 
nélkül). 

A részecskeszemlélet elsajátítása. 
Képletek szerkesztése. 
M: Diffúziós kísérletek: pl. 
szagok, illatok terjedése a 
levegőben, színes kristályos 
anyag oldódása vízben. 
A vegyjelek gyakorlása az eddig 
megismert elemeken, újabb 
elemek bevezetése, pl. az ókor 
hét féme, érdekes elem-
felfedezések története. Az eddig 
megismert vegyületek 
vegyjelekkel való felírása, 
bemutatása. 
Egyszerű molekulák 
szemléltetése modellekkel vagy 
számítógépes grafika 
segítségével. Molekulamodellek 
építése. Műszeres felvételek 
molekulákról. 

Biológia-egészségtan: 
emberi 
testhőmérséklet 
szabályozása, légkör, 
talaj és 
termőképessége. 
 
Fizika: tömeg, 
térfogat, sűrűség, 
energia, 
halmazállapotok 
jellemzése, egyensúlyi 
állapotra törekvés, 
termikus egyensúly, 
olvadáspont, 
forráspont, 
hőmérséklet, nyomás, 
mágnesesség, 
hőmérséklet mérése, 
sűrűség mérése és 
mértékegysége, testek 
úszása, légnyomás 
mérése, tömegmérés, 
térfogatmérés. 
 
Földrajz: vizek, 
talajtípusok. 
 
Matematika: 

Halmazállapotok és a kapcsolódó 
fizikai változások 
A szilárd, a folyadék- és a  

A fizikai és a kémiai változások 
jellemzése, megkülönböztetésük. 
Egyszerű egyenletek felírása. 
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gáz halmazállapotok jellemzése, 
a kapcsolódó fizikai változások. 
Olvadáspont, forráspont. A fázis 
fogalma. 
 
Kémiai változások (kémiai 
reakciók) 
Kémiai reakciók. A kémiai és a 
fizikai változások 
megkülönböztetése. Kiindulási 
anyag, termék. 
 
Hőtermelő és hőelnyelő 
változások 
A változásokat kísérő hő. 
Hőtermelő és hőelnyelő 
folyamatok a rendszer és a 
környezet szempontjából. 
 
Az anyagmegmaradás törvénye 
A kémiai változások leírása 

szóegyenletekkel, kémiai jelekkel 

(vegyjelekkel, képletekkel). 

Mennyiségi viszonyok 

figyelembevétele az egyenletek 

két oldalán. Az 

anyagmegmaradás törvénye. 

M: Olvadás- és forráspont 
mérése. Jód szublimációja. 
Illékonyság szerves oldószereken 
bemutatva, pl. etanol. Kétfázisú 
rendszerek bemutatása: jég és 
más anyag olvadása, a szilárd és 
a folyadékfázisok sűrűsége. 
Pl. vaspor és kénpor keverékének 
szétválasztása mágnessel, illetve 
összeolvasztása. 
Égés bemutatása. Hőelnyelő 
változások bemutatása 
hőmérséklet mérése mellett, pl. 
oldószer párolgása, hőelnyelő 
oldódás. Információk a párolgás 
szerepéről az emberi test 
hőszabályozásában. 
Az anyagmegmaradás 
törvényének tömegméréssel való 
demonstrálása, pl. színes 
csapadékképződési reakciókban. 
Egyszerű számítási feladatok az 
anyagmegmaradás 
(tömegmegmaradás) 
felhasználásával. 

százalékszámítás. 
 
Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek: őskorban, 
ókorban ismert fémek. 
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Komponens 
Komponens (összetevő), a 
komponensek száma. A 
komponensek változó aránya. 
 
Elegyek és összetételük 
Gáz- és folyadékelegyek. Elegyek 
összetétele: tömegszázalék, 
térfogatszázalék. Tömegmérés, 
térfogatmérés. A teljes tömeg 
egyenlő az összetevők 
tömegének összegével, térfogat 
esetén ez nem mindig igaz. 
 
Oldatok 
Oldhatóság. Telített oldat. Az 
oldhatóság változása a 
hőmérséklettel. Rosszul oldódó 
anyagok. A „hasonló a 
hasonlóban oldódik jól” elve. 

Elegyek és oldatok 
összetételének értelmezése. 
Összetételre vonatkozó számítási 
feladatok megoldása. 
M: Többfázisú keverékek 
előállítása: pl. porkeverékek, 
nem elegyedő folyadékok, 
korlátozottan oldódó anyagok, 
lőpor. 
Szörp, ecetes víz, víz-alkohol 
elegy készítése. Egyszerű 
számítási feladatok tömeg- és 
térfogatszázalékra, pl. üdítőital 
cukortartalmának, ételecet 
ecetsav-tartalmának, bor 
alkoholtartalmának számolása. 
Adott tömegszázalékú vizes 
oldatok készítése pl. cukorból, 
illetve konyhasóból. Anyagok 
oldása vízben és étolajban. 
Információk gázok oldódásának 
hőmérséklet- és 
nyomásfüggéséről példákkal (pl. 
keszonbetegség, magashegyi 
kisebb légnyomás 
következményei). 

 

Keverékek komponenseinek 
szétválasztása 
Oldás, kristályosítás, ülepítés, 
dekantálás, szűrés, bepárlás, 
mágneses elválasztás, 
desztilláció, adszorpció. 
 
A levegő mint gázelegy 
A levegő térfogatszázalékos 
összetétele. 
 
Néhány vizes oldat 
Édesvíz, tengervíz (sótartalma 
tömegszázalékban), vérplazma 
(oldott anyagai). 
 
Szilárd keverékek 
Szilárd keverék (pl. só és homok, 
vas és kénpor, sütőpor, bauxit, 
gránit, talaj). 

Keverékek szétválasztásának 
gyakorlása. Kísérletek szabályos 
és biztonságos végrehajtása. 
M: Egyszerű elválasztási 
feladatok megtervezése és/vagy 
kivitelezése, pl. vas- és 
alumíniumpor szétválasztása 
mágnessel, színes filctoll 
festékanyagainak szétválasztása 
papírkromatográfiával. 
Információk a desztillációról és az 
adszorpcióról: pl. pálinkafőzés, 
kőolajfinomítás, a Telkes-féle – 
tengervízből ivóvizet készítő – 
labda, orvosi szén, dezodorok, 
szilikagél. 
Információk a levegő 
komponenseinek 
szétválasztásáról. 
Sós homokból só kioldása, majd 
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bepárlás után kristályosítása. 
Információk az étkezési só 
tengervízből való előállításáról. 
Valamilyen szilárd keverék 
komponenseinek vizsgálata, 
kimutatása. 

Kulcsfogalmak/f
ogalmak 

Daltoni atommodell, kémiailag tiszta anyag, elem, vegyület, molekula, 
vegyjel, képlet, halmazállapot, fázis, fizikai és kémiai változás, hőtermelő 
és hőelnyelő változás, anyagmegmaradás, keverék, komponens, elegy, 
oldat, tömegszázalék, térfogatszázalék. 

 

Tematikai egység A részecskék szerkezete és tulajdonságai, vegyülettípusok 
Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás Részecskeszemlélet, elem, vegyület, molekula, kémiai reakció. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A mennyiségi arányok értelmezése vegyületekben a 
vegyértékelektronok számának, illetve a periódusos rendszernek az 
ismeretében. Az anyagmennyiség fogalmának és az Avogadro-
állandónak a megértése. Ionok, ionos kötés, kovalens kötés és fémes 
kötés értelmezése a nemesgáz-elektronszerkezetre való törekvés 
elmélete alapján. Az ismert anyagok besorolása a legfontosabb 
vegyülettípusokba. 

Ismeretek (tartalmak, 
jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 
módszertani ajánlások 

Kapcsolódási pontok 

Az atom felépítése 
Atommodellek a Bohr-modellig. 
Atommag és elektronok. 
Elektronok felosztása törzs- és 
vegyértékelektronokra. 
Vegyértékelektronok jelölése a 
vegyjel mellett pontokkal, 
elektronpár esetén vonallal. 
 
A periódusos rendszer 
Története (Mengyelejev), 
felépítése. A 
vegyértékelektronok száma és a 
kémiai tulajdonságok 
összefüggése a periódusos 
rendszer 1., 2. és 13–18. 
(régebben főcsoportoknak 
nevezett) csoportjaiban. Fémek, 
nemfémek, félfémek 
elhelyezkedése a periódusos 

A periódusos rendszer 
szerepének és az 
anyagmennyiség fogalmának a 
megértése. Képletek 
szerkesztése, anyagmennyiségre 
vonatkozó számítási feladatok 
megoldása. 
M: Vegyértékelektronok 
jelölésének gyakorlása. 
Információ a nemesgázok kémiai 
viselkedéséről. 
Az elemek moláris tömegének 
megadása a periódusos 
rendszerből leolvasott 
atomtömegek alapján. 
Vegyületek moláris tömegének 
kiszámítása az elemek moláris 
tömegéből. A kiindulási anyagok 
és a reakciótermékek 
anyagmennyiségeire és 

Fizika: tömeg, töltés, 
áramvezetés, 
természet 
méretviszonyai, atomi 
méretek. 
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rendszerben. Magyar 
vonatkozású elemek (Müller 
Ferenc, Hevesy György). 
Nemesgázok elektronszerkezete. 
 
Az anyagmennyiség 
Az anyagmennyiség fogalma és 
mértékegysége. Avogadro-
állandó. Atomtömeg, moláris 
tömeg és mértékegysége, 
kapcsolata a fizikában megismert 
tömeg mértékegységével. 

tömegeire vonatkozó egyszerű 
számítási feladatok. 
A 6·1023 db részecskeszám 
nagyságának érzékeltetése 
szemléletes hasonlatokkal. 

Egyszerű ionok képződése 
A nemesgáz-elektronszerkezet 
elérése elektronok leadásával, 
illetve felvételével: kation, illetve 
anion képződése. Ionos kötés. 
Ionos vegyületek képletének 
jelentése. 
 
Kovalens kötés 
A nemesgáz-elektronszerkezet 
elérése az atomok közötti közös 
kötő elektronpár létrehozásával. 
Egyszeres és többszörös kovalens 
kötés. Kötő és nemkötő 
elektronpárok, jelölésük vonallal. 
Molekulák és összetett ionok 
kialakulása.  
 
Fémes kötés  
Fémek és nemfémek 
megkülönböztetése 
tulajdonságaik alapján. Fémek 
jellemző tulajdonságai. A fémes 
kötés, az áramvezetés 
értelmezése az atomok közös, 
könnyen elmozduló elektronjai 
alapján. Könnyűfémek, 
nehézfémek, ötvözetek. 

Az ionos, kovalens és fémes 
kötés ismerete, valamint a köztük 
levő különbség megértése. 
Képletek szerkesztése. Egyszerű 
molekulák szerkezetének felírása 
az atomok vegyérték-
elektronszerkezetének 
ismeretében az oktettelv 
felhasználásával. Összetételre 
vonatkozó számítási feladatok 
megoldása. 
M: Só képződéséhez vezető 
reakcióegyenletek írásának 
gyakorlása a vegyértékelektronok 
számának figyelembevételével (a 
periódusos rendszer 
segítségével). Ionos vegyületek 
képletének szerkesztése. Ionos 
vegyületek tömegszázalékos 
összetételének kiszámítása. 
Molekulák elektronszerkezeti 
képlettel való ábrázolása, kötő és 
nemkötő elektronpárok 
feltüntetésével. Példák összetett 
ionokra, elnevezésükre. 
Összetett ionok keletkezésével 
járó kísérletek, pl. alkáli- és 
alkáliföldfémek reakciója vízzel. 
Kísérletek fémekkel, pl. fémek 
megmunkálhatósága, alumínium 
vagy vaspor égetése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Atommag, törzs- és vegyértékelektron, periódusos rendszer, 
anyagmennyiség, ion, ionos, kovalens és fémes kötés, só. 
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Tematikai egység A kémiai reakciók típusai 
Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 
Vegyértékelektron, periódusos rendszer, kémiai kötések, fegyelmezett 
és biztonságos kísérletezési képesség. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kémiai reakciók főbb típusainak megkülönböztetése. Egyszerű 
reakcióegyenletek rendezésének elsajátítása. A reakciók összekötése 
hétköznapi fogalmakkal: gyors égés, lassú égés, robbanás, tűzoltás, 
korrózió, megfordítható folyamat, sav, lúg. Az ismert folyamatok 
általánosítása (pl. égés mint oxidáció, savak és bázisok közömbösítési 
reakciói), ennek alkalmazása kísérletekben. Az általánosítás 
képességének fejlesztése a reakciók titpzálása során. 

Ismeretek (tartalmak, 
jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 
módszertani ajánlások 

Kapcsolódási pontok 

Egyesülés 
Egyesülés fogalma, példák. 
 
Bomlás 
Bomlás fogalma, példák. 
 
Gyors égés, lassú égés, oxidáció, 
redukció 
Az égés mint oxigénnel történő 
kémiai reakció. Robbanás. 
Tökéletes égés, nem tökéletes 
égés és feltételei. Rozsdásodás. 
Korrózió. Az oxidáció mint 
oxigénfelvétel. A redukció mint 
oxigénleadás. A redukció ipari 
jelentősége. A CO-mérgezés és 
elkerülhetősége, a CO-jelzők 
fontossága. Tűzoltás, felelős 
viselkedés tűz esetén. 

Az egyesülés, bomlás, égés, 
oxidáció, redukció ismerete, 
ezekkel kapcsolatos egyenletek 
rendezése, kísérletek szabályos 
és biztonságos végrehajtása. 
M: Pl. hidrogén égése, alumínium 
és jód reakciója. 
Pl. mészkő, cukor, kálium-
permanganát, vas-oxalát 
hőbomlása, vízbontás. 
Pl. szén, faszén, metán (vagy más 
szénhidrogén) égésének 
vizsgálata. Égéstermékek 
kimutatása. Annak bizonyítása, 
hogy oxigénben gyorsabb az 
égés. Robbanás bemutatása, pl. 
alkohol gőzével telített PET-
palack tartalmának meggyújtása. 
Savval tisztított, tisztítatlan és 
olajos szög vízben való 
rozsdásodásának vizsgálata. Az 
élő szervezetekben végbemenő 
anyagcsere-folyamatok során 
keletkező CO2-gáz kimutatása 
indikátoros meszes vízzel. 
Termitreakció. 
Levegőszabályozás gyakorlása 
Bunsen- vagy más gázégőnél: 
kormozó és szúróláng. Izzó 
faszén, illetve víz tetején égő 
benzin eloltása, értelmezése az 

Biológia-egészségtan: 
anyagcsere. 
 
Fizika: hő. 
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égés feltételeivel. 
Reakcióegyenletek írásának 
gyakorlása. 

Oldatok kémhatása, savak, lúgok 
Savak és lúgok, disszociációjuk 
vizes oldatban, Arrhenius-féle 
sav-bázis elmélet; pH-skála, a pH 
mint a savasság és lúgosság 
mértékét kifejező számérték. 
Indikátorok. 
 
Kísérletek savakkal és lúgokkal 
Savak és lúgok alapvető reakciói. 
 
Közömbösítési reakció, sók 
képződése 
Közömbösítés fogalma, példák 
sókra. 

Savak, lúgok és a sav-bázis 
reakcióik ismerete, ezekkel 
kapcsolatos egyenletek 
rendezése, kísérletek szabályos 
és biztonságos végrehajtása. 
M: Háztartási anyagok 
kémhatásának vizsgálata 
többféle indikátor segítségével. 
Növényi alapanyagú indikátor 
készítése. 
Kísérletek savakkal (pl. sósavval, 
ecettel) és pl. fémmel, 
mészkővel, tojáshéjjal, vízkővel. 
Információk arról, hogy a sav 
roncsolja a fogat. Kísérletek 
szénsavval, a szénsav 
bomlékonysága. Megfordítható 
reakciók szemléltetése. Víz pH-
jának meghatározása állott és 
frissen forralt víz esetén. 
Kísérletek lúgokkal, pl. NaOH-
oldat pH-jának vizsgálata. Annak 
óvatos bemutatása, hogy mit tesz 
a 0,1 mol/dm3-es NaOH-oldat a 
bőrrel. 
Különböző töménységű 
savoldatok és lúgoldatok 
összeöntése indikátor 
jelenlétében, a keletkező oldat 
kémhatásának és pH-értékének 
vizsgálata. Reakcióegyenletek 
írásának gyakorlása. 
Egyszerű számítási feladatok 
közömbösítéshez szükséges 
oldatmennyiségekre. 

A kémiai reakciók egy általános 
sémája 

 nemfémes elem égése 
(oxidáció, redukció) → 
égéstermék: nemfém-oxid → 
nemfém-oxid reakciója vízzel 
→ savoldat (savas kémhatás) 

 fémes elem égése (oxidáció, 

Általánosítás típusreakciók 
felismerése során. 
M: Foszfor égetése, az 
égéstermék felfogása és vízben 
oldása, az oldat kémhatásának 
vizsgálata. Kalcium égetése, az 
égésterméket vízbe helyezve az 
oldat kémhatásának vizsgálata. 
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redukció) → égéstermék: 
fém-oxid → fém-oxid 
reakciója vízzel → lúgoldat 
(lúgos kémhatás)  

 savoldat és lúgoldat 
összeöntése (közömbösítési 
reakció) → sóoldat 
(ionvegyület, amely vízben jól 
oldódik, vagy csapadékként 
kiválik).  

 kémiai reakciók sebességének 
változása a hőmérséklettel 
(melegítés, hűtés). 

Kémcsőben lévő, indikátort is 
tartalmazó, kevés NaOH-oldathoz 
sósav adagolása az indikátor 
színének megváltozásáig, oldat 
bepárlása. Szódavíz (szénsavas 
ásványvíz) és meszes víz 
összeöntése indikátor 
jelenlétében. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Egyesülés, bomlás, gyors és lassú égés, oxidáció, redukció, pH, sav, lúg, 
közömbösítés. 

 
A 8. évfolyam tanterve 

Évi óraszám: 54 óra – heti 1,5 óra 

Tematikai egység Élelmiszerek és az egészséges életmód 
Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 
Elem, vegyület, molekula, periódusos rendszer, kémiai reakciók 
ismerete, fegyelmezett és biztonságos kísérletezés. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szerves és a szervetlen anyagok megkülönböztetése. Ismert anyagok 
besorolása a szerves vegyületek csoportjaiba. Információkeresés az 
élelmiszerek legfontosabb összetevőiről. A mindennapi életben 
előforduló, a konyhai tevékenységhez kapcsolódó kísérletek tervezése, 
illetve elvégzése. Annak rögzítése, hogy a főzés többnyire kémiai 
reakciókat jelent. Az egészséges táplálkozással kapcsolatban a kvalitatív 
és a kvantitatív szemlélet elsajátítása. A tápanyagok összetételére és 
energiaértékére vonatkozó számítások készségszintű elsajátítása. Az 
objektív tájékoztatás és az elriasztó hatású kísérletek eredményeként 
elutasító attitűd kialakítása a szenvedélybetegségekkel szemben. 

Ismeretek (tartalmak, 
jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 
módszertani ajánlások 

Kapcsolódási pontok 

Szerves vegyületek 
Szerves és szervetlen anyagok 
megkülönböztetése.  
 
Szénhidrátok 
Elemi összetétel és az elemek 
aránya. A „hidrát” elnevezés 
tudománytörténeti magyarázata. 

Az élelmiszerek legfőbb 
összetevőinek mint szerves 
vegyületeknek az ismerete és 
csoportosítása. 
M: Tömény kénsav (erélyes 
vízelvonó szer) és kristálycukor 
reakciója. Keményítő kimutatása 
jóddal élelmiszerekben. Csiriz 

Biológia-egészségtan: 
az élőlényeket felépítő 
főbb szerves és 
szervetlen anyagok, 
anyagcsere-
folyamatok, tápanyag. 
 
Fizika: a táplálékok 
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Egyszerű és összetett 
szénhidrátok. Szőlőcukor (glükóz, 
C6H12O6), gyümölcscukor 
(fruktóz), tejcukor (laktóz), 
répacukor (szacharóz). Biológiai 
szerepük. Méz, kristálycukor, 
porcukor. Mesterséges 
édesítőszerek. Keményítő és 
tulajdonságai, növényi tartalék-
tápanyag. Cellulóz és 
tulajdonságai, növényi rostanyag. 

 
Fehérjék 
Elemi összetétel. 20-féle 
alapvegyületből felépülő 
óriásmolekulák. Biológiai 
szerepük (enzimek és 
vázfehérjék). Fehérjetartalmú 
élelmiszerek. 
 
Zsírok, olajok 
Elemi összetételük. 
Megkülönböztetésük. 
Tulajdonságaik. Étolaj és 
sertészsír, koleszterintartalom, 
avasodás, kémiailag nem tiszta 
anyagok, lágyulás. 
 
Alkoholok és szerves savak 
Szeszes erjedés. Pálinkafőzés. A 
glikol, a denaturált szesz és a 
metanol erősen mérgező hatása. 
Ecetesedés. Ecetsav. 

készítése. Karamellizáció. 
Tojásfehérje kicsapása magasabb 
hőmérsékleten, illetve sóval. 
Oldékonysági vizsgálatok, pl. 
étolaj vízben való oldása 
tojássárgája segítségével, 
majonézkészítés. Információk a 
margarinról, szappanfőzésről. 
Alkoholok párolgásának 
bemutatása. Információk 
mérgezési esetekről. Ecetsav 
kémhatásának vizsgálata, 
háztartásban előforduló további 
szerves savak bemutatása. 

energiatartalma. 

Az egészséges táplálkozás 
Élelmiszerek összetétele, az 
összetétellel kapcsolatos 
táblázatok értelmezése, ásványi 
sók és nyomelemek. 
Energiatartalom, táblázatok 
értelmezése, használata. 
Sportolók, diétázók, fogyókúrázók 
táplálkozása. Zsír- és vízoldható 
vitaminok, a C-vitamin. 
Tartósítószerek. 
 
Szenvedélybetegségek 

Az egészséges életmód kémiai 
szempontból való áttekintése, 
egészségtudatos szemlélet 
elfogadása. 
M: Napi tápanyagbevitel 
vizsgálata összetétel és energia 
szempontjából. Üdítőitalok 
kémhatásának, összetételének 
vizsgálata a címke alapján. 
Információk Szent-Györgyi Albert 
munkásságáról. 
Pl. elriasztó próbálkozás 
kátrányfoltok oldószer nélküli 
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Függőség. Dohányzás, nikotin. 
Kátrány és más rákkeltő anyagok, 
kapcsolatuk a tüdő betegségeivel. 
Alkoholizmus és kapcsolata a máj 
betegségeivel. „Partidrogok”, 
egyéb kábítószerek. 

eltávolításával. Információk a 
drog- és alkoholfogyasztás, 
valamint a dohányzás 
veszélyeiről. Információk Kabay 
János munkásságáról. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Szerves vegyület, alkohol, szerves sav, zsír, olaj, szénhidrát, fehérje, 
dohányzás, alkoholizmus, drog. 

 
 

Tematikai egység Kémia a természetben 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 
A halmazok, keverékek, kémiai reakciók ismerete, fegyelmezett és 
biztonságos kísérletezés. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A természetben található legfontosabb anyagok jellemzése azok kémiai 
tulajdonságai alapján. Szemléletformálás annak érdekében, hogy a 
tanuló majd felnőttként is képes legyen alkalmazni a kémiaórán 
tanultakat a természeti környezetben előforduló anyagok 
tulajdonságainak értelmezéséhez, illetve az ott tapasztalt jelenségek és 
folyamatok magyarázatához. A levegő- és a vízszennyezés esetében a 
szennyezők forrásainak és hatásainak összekapcsolása, továbbá 
azoknak a módszereknek, illetve attitűdnek az elsajátítása, amelyekkel 
az egyén csökkentheti a szennyezéshez való hozzájárulását. 

Ismeretek (tartalmak, 
jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 
módszertani ajánlások 

Kapcsolódási pontok 

Hidrogén 

Tulajdonságai. Előfordulása a 
csillagokban. 
 
Légköri gázok 
A légkör összetételének 
ismétlése (N2, O2, CO2, H2O, Ar). 
Tulajdonságaik, légzés, 
fotoszintézis, üvegházhatás, a 
CO2 mérgező hatása. 
 
Levegőszennyezés 
Monitoring rendszerek, 
határértékek, riasztási értékek. 
Szmog. O3, SO2, NO, NO2, CO2, 
CO, szálló por (PM10). 
Tulajdonságaik. Forrásaik. 

A légköri gázok és a 
légszennyezés kémiai 
vonatkozásainak ismerete, 
megértése. 
M: Hidrogén égése, durranógáz-
próba. 
Annak kísérleti bemutatása, hogy 
az oxigén szükséges feltétele az 
égésnek. Lépcsős kísérlet 
gyertyasorral. 
Pl. esővíz pH-jának 
meghatározása. Szálló por 
kinyerése levegőből. Információk 
az elmúlt évtizedek 
levegővédelmi intézkedéseiről. 

Biológia-egészségtan: 
szaglás, tapintás, látás, 
környezetszennyezés, 
levegő-, víz- és 
talajszennyezés, 
fenntarthatóság. 
 
Fizika: Naprendszer, 
atommag, a 
természetkárosítás 
fajtáinak fizikai 
háttere, elektromos 
áram. 
 
Földrajz: ásványok, 
kőzetek, vizek, 
környezetkárosító 
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Megelőzés, védekezés. 
Ózonpajzs. Az ózon mérgező 
hatása a légkör földfelszíni 
rétegében. A savas esőt okozó 
szennyezők áttekintése. 

anyagok és hatásaik. 

Vizek 
Édesvíz, tengervíz, ivóvíz, esővíz, 
ásványvíz, gyógyvíz, szennyvíz, 
desztillált víz, ioncserélt víz, jég, 
hó. Összetételük, előfordulásuk, 
felhasználhatóságuk. A 
természetes vizek mint élő 
rendszerek. 
 
Vízszennyezés 
A Föld vízkészletének terhelése 
kémiai szemmel. A természetes 
vizeket szennyező anyagok 
(nitrát-, foszfátszennyezés, 
olajszennyezés) és hatásuk az 
élővilágra. A szennyvíztisztítás 
lépései. A közműolló. Élővizeink 
és az ivóvízbázis védelme. 
 
Ásványok, ércek 
Az ásvány, a kőzet és az érc 
fogalma. Magyarországi 
hegységképző kőzetek főbb 
ásványai. Mészkő, dolomit, 
szilikátásványok. Barlang- és 
cseppkőképződés. Homok, kvarc. 
Agyag és égetése. Porózus 
anyagok. Kőszén, grafit, gyémánt. 
Szikes talajok. 

A vizek, ásványok és ércek kémiai 
összetételének áttekintése; a 
vízszennyezés kémiai 
vonatkozásainak ismerete, 
megértése. 
M: Különböző vizek bepárlása, a 
bepárlási maradék vizsgálata.  
Környezeti katasztrófák kémiai 
szemmel. 
Pl. ásvány- és kőzetgyűjtemény 
létrehozása. Ércek bemutatása. 
Kísérletek mészkővel, dolomittal 
és sziksóval, vizes oldataik 
kémhatása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

H2, légköri gáz, természetes és mesterséges víz, ásvány, érc, 
levegőszennyezés, vízszennyezés. 

 
 

Tematikai egység Kémia az iparban 
Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás 
A természetben előforduló anyagok ismerete, kémiai reakciók 
ismerete, fegyelmezett és biztonságos kísérletezés. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak felismerése, hogy a természetben található nyersanyagok kémiai 
átalakításával értékes és nélkülözhetetlen anyagokhoz lehet jutni, de az 
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ezek előállításához szükséges műveleteknek veszélyei is vannak. 
Néhány előállítási folyamat legfontosabb lépéseinek megértése, 
valamint az előállított anyagok jellemzőinek, továbbá (lehetőleg 
aktuális vonatkozású) felhasználásainak magyarázata (pl. annak 
megértése, hogy a mész építőipari felhasználása kémiai szempontból 
körfolyamat). Az energiatermelés kémiai vonatkozásai esetében a 
környezetvédelmi, energiatakarékossági és a fenntarthatósági 
szempontok összekapcsolása a helyes viselkedésformákkal. 

Ismeretek (tartalmak, 
jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 
módszertani ajánlások 

Kapcsolódási pontok 

A vegyész és a vegyészmérnök 
munkája az iparban, a vegyipari 
termékek jelenléte 
mindennapjainkban. A vegyipar 
és a kémiai kutatás modern, 
környezetbarát irányvonalai. 
 
Vas- és acélgyártás 
A vas és ötvözeteinek 
tulajdonságai. A vas- és 
acélgyártás folyamata röviden. A 
vashulladék szerepe. 
 
Alumíniumgyártás 
A folyamat legfontosabb lépései. 
A folyamat energiaköltsége és 
környezetterhelése. 
Újrahasznosítás. Az alumínium 
tulajdonságai. 
 
Üvegipar 
Homok, üveg. Az üveg 
tulajdonságai. Újrahasznosítás. 
 
Papírgyártás 
A folyamat néhány lépése. 
Fajlagos faigény. Újrahasznosítás. 
 
Műanyagipar 
A műanyagipar és hazai szerepe. 
Műanyagok. Közös 
tulajdonságaik. 

A tágabban értelmezett vegyipar 
főbb ágainak, legfontosabb 
termékeinek és folyamatainak 
ismerete, megértése. 
M: Információk a vegyipar 
jelentőségéről, a vas- és 
acélgyártásról. 
Alumínium oxidációja a 
védőréteg leoldása után.  
Felhevített üveg formázása. 
Információk az amorf szerkezetről 
és a hazai üveggyártásról. 
Információk a különféle 
felhasználási célú papírok 
előállításának környezetterhelő 
hatásáról. 
Információk a biopolimerek és a 
műanyagok szerkezetének 
hasonlóságáról, mint egységekből 
felépülő óriásmolekulákról. 
Információk a műanyagipar 
nyersanyagairól. 

Biológia-egészségtan: 
fenntarthatóság, 
környezetszennyezés, 
levegő-, víz- és 
talajszennyezés. 
 
Fizika: az energia 
fogalma, 
mértékegysége, 
energiatermelési 
eljárások, hatásfok, a 
környezettudatos 
magatartás fizikai 
alapjai, 
energiatakarékos 
eljárások, 
energiatermelés 
módjai, kockázatai, 
víz-, szél-, nap- és 
fosszilis energiák, 
atomenergia, a 
természetkárosítás 
fajtáinak fizikai 
háttere, elektromos 
áram. 
 
Földrajz: 
fenntarthatóság, 
környezetkárosító 
anyagok és hatásaik, 
energiahordozók, 
környezetkárosítás. 

Energiaforrások kémiai szemmel 
Felosztásuk: fosszilis, megújuló, 
nukleáris; előnyeik és hátrányaik. 

Az energiaforrások áttekintése a 
kémia szempontjából, a 
környezettudatosság 
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Becsült készletek. 
Csoportosításuk a felhasználás 
szerint. Alternatív 
energiaforrások. 
 
Fosszilis energiaforrások 
Szénhidrogének: metán, benzin, 
gázolaj. Kőolaj-finomítás. A 
legfontosabb frakciók 
felhasználása. Kőszenek fajtái, 
széntartalmuk, fűtőértékük, 
koruk. Égéstermékeik. Az 
égéstermékek környezeti 
terhelésének csökkentése: 
porleválasztás, további oxidáció. 
Szabályozott égés, Lambda-
szonda, katalizátor. 
 
Biomassza 
Megújuló energiaforrások. A 
biomassza fő típusai energetikai 
szempontból. Összetételük, 
égéstermékeik. Elgázosítás, 
folyékony tüzelőanyag gyártása. 
A biomassza mint ipari alapanyag 
a fosszilis források 
helyettesítésére. 

szempontjainak érvényesítésével. 
M: Robbanóelegy bemutatása, 
gázszag. Információk a kémiai 
szintézisek szerepéről az 
üzemanyagok előállításánál. 
Információk az egyén 
energiatudatos viselkedési 
lehetőségeiről, a hazai 
olajfinomításról és a megújuló 
energiaforrások magyarországi 
fölhasználásáról. 

Mész 
A mészalapú építkezés 
körfolyamata: mészégetés, 
mészoltás, karbonátosodás. A 
vegyületek tulajdonságai. 
Balesetvédelem. 
 
Gipsz és cement 
Kalcium-szulfát. Kristályvíz. 
Kristályos gipsz, égetett gipsz. Az 
égetett gipsz (modellgipsz) 
vízfelvétele, kötése. Cementalapú 
kötőanyagok, kötési idő, 
nedvesen tartás. 

M: Információk a mész-, a gipsz- 
és a cementalapú építkezés során 
zajló kémiai reakciók szerepéről. 
A főbb lépések bemutatása, pl. a 
keletkező CO2-gáz kimutatása 
meszes vízzel, mészoltás kisebb 
mennyiségben. Információk a régi 
mészégetésről. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Vas- és acélötvözet, alumínium, üveg, papír, energia, fosszilis energia, 
földgáz, kőolaj, szén, biomassza, mész, körfolyamat, kristályvíz. 

 
 

Tematikai egység Kémia a háztartásban Órakeret 
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15 óra 

Előzetes tudás 
A háztartásban előforduló anyagok és azok kémiai jellemzői, kémiai 
reakciók ismerete, fegyelmezett és biztonságos kísérletezés. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A háztartásokban található anyagok és vegyszerek legfontosabb 
tulajdonságainak ismerete alapján azok kémiai szempontok szerinti 
szakszerű jellemzése. Az egyes vegyszerek biztonságos kezelésének, a 
szabályok alkalmazásának készségszintű elsajátítása a kísérletek során, 
a tiltott műveletek okainak megértése. A háztartási anyagok és 
vegyszerek szabályos tárolási, illetve a hulladékok előírásszerű 
begyűjtési módjainak ismeretében ezek gyakorlati alkalmazása. A 
háztartásban előforduló anyagokkal, vegyszerekkel kapcsolatos 
egyszerű, a hétköznapi életben is használható számolási feladatok 
megoldása. 

Ismeretek (tartalmak, 
jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 
módszertani ajánlások 

Kapcsolódási pontok 

Savak, lúgok és sók biztonságos 
használata 
Használatuk a háztartásban 
(veszélyességi jelek). Ajánlott 
védőfelszerelések. Maró 
anyagok. 
 
Savak 
Háztartási sósav. 
Akkumulátorsav. Ecet. 
Vízkőoldók: a mészkövet és a 
márványt károsítják. 
 
Lúgok 
Erős lúgok: zsíroldók, 
lefolyótisztítók. Erős és gyenge 
lúgokat tartalmazó tisztítószerek. 
 
Sók 
Konyhasó. Tulajdonságai. 
Felhasználása. Szódabikarbóna. 
Tulajdonságai. Felhasználása. A 
sütőpor összetétele: 
szódabikarbóna és sav keveréke, 
CO2-gáz keletkezése. 

A háztartásban előforduló savak, 
lúgok és sók, valamint 
biztonságos használatuk 
módjainak elsajátítása. 
M: Pl. kénsavas ruhadarab 
szárítása, majd a szövet 
roncsolódása nedvességre. 
Információk az élelmiszerekben 
használt gyenge savakról. 
Annak bizonyítása, hogy a 
tömény lúg és az étolaj reakciója 
során a zsíroldékony étolaj 
vízoldékonnyá alakul. 
Információk táplálékaink 
sótartalmáról és a túlzott 
sófogyasztás vérnyomásra 
gyakorolt hatásáról. Sütőpor és 
szódabikarbóna reakciója vízzel 
és ecettel. Információk a 
szódabikarbónával való 
gyomorsavmegkötésről. 

Biológia-egészségtan: 
tudatos fogyasztói 
szokások, 
fenntarthatóság. 

 
Fizika: az energia 
fogalma, 
mértékegysége, 
elektromos áram. 

Fertőtlenítő- és fehérítőszerek 
Hidrogén-peroxid. Hipó. 
Klórmész. Tulajdonságaik. A hipó 
(vagy klórmész) + sósav 

A háztatásban előforduló 
fertőtlenítő- és mosószerek, 
valamint biztonságos használatuk 
módjainak elsajátítása. A 
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reakciójából mérgező Cl2-gáz 
keletkezik. A klórgáz 
tulajdonságai. A vízkőoldó és a 
klórtartalmú fehérítők, illetve 
fertőtlenítőszerek együttes 
használatának tilalma. 
 
Mosószerek, szappanok, a vizek 
keménysége 
Mosószerek és szappanok mint 
kettős oldékonyságú részecskék. 
A szappanok, mosószerek 
mosóhatásának változása a 
vízkeménységtől függően. A víz 
keménységét okozó vegyületek. 
A vízlágyítás módjai, 
csapadékképzés, ioncsere. 
 
Csomagolóanyagok és hulladékok 
kezelése 
A csomagolóanyagok áttekintése. 
Az üveg és a papír mint 
újrahasznosítható 
csomagolóanyag. Alufólia, 
aludoboz. Az előállítás 
energiaigénye. Műanyagok 
jelölése a termékeken. 
Élettartamuk. 

csomagolóanyagok áttekintése, a 
hulladékkezelés szempontjából 
is. 
M: H2O2 bomlása, O2-gáz 
fejlődése. Információk a 
háztartási vegyszerek 
összetételéről. Semmelweis Ignác 
tudománytörténeti szerepe. 
Információk a kettős 
oldékonyságú részecskékről. 
Vízlágyítók és adagolásuk 
különbsége mosógép és 
mosogatógép esetében. 
Információk a foszfátos és 
foszfátmentes mosópor 
környezetkémiai vonatkozásairól. 
Alumínium oldása savban és 
lúgban. Információk: mi miben 
tárolható, mi mosható 
mosogatógépben, mi 
melegíthető mikrohullámú 
melegítőben. Információk a 
csomagolóanyagok 
szükségességéről, a 
környezettudatos viselkedésről. 
Műanyag égetése 
elrettentésként. Információk az 
iskola környékén működő 
hulladékkezelési rendszerekről. 

Réz és nemesfémek 
A félnemesfémek és 
nemesfémek. A réz (vörösréz) és 
ötvözetei (sárgaréz, bronz). 
Tulajdonságaik. 
Tudománytörténeti 
érdekességek. Az ezüst és az 
arany ún. tisztaságának jelölése. 
Választóvíz, királyvíz. 
 
Permetezés, műtrágyák 
Réz-szulfát mint növényvédő 
szer. Szerves növényvédő szerek. 
Adagolás, lebomlás, várakozási 
idő. Óvintézkedések 
permetezéskor. A növények 
tápanyagigénye. Műtrágyák N-, 
P-, K-tartalma, vízoldékonysága, 

Kémiai információk ismerete a 
háztartásban található néhány 
további anyagról, azok 
biztonságos és környezettudatos 
kezelése. A háztartásban 
előforduló kémiai jellegű 
számítások elvégzési módjának 
elsajátítása. 
M: Réz és tömény salétromsav 
reakciója. 
A rézgálic színe, számítási 
feladatok permetlé készítésére és 
műtrágya adagolására. 
Információk a valós 
műtrágyaigényről. 
Információk a háztartásban 
használt szárazelemekről és 
akkumulátorokról. A közvetlen 
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ennek veszélyei. 
 
Az energia kémiai tárolása 
Energia tárolása kémiai (oxidáció-
redukció) reakciókkal. 
Szárazelemek, akkumulátorok. 
Mérgező fémsók, vegyületek 
begyűjtése. 

áramtermelés lehetősége 
tüzelőanyag-cellában: H2 
oxidációja. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Vízkőoldó, zsíroldó, fertőtlenítő- és fehérítőszer, mosószer, vízkeménység, 
csomagolóanyag, műanyag, szelektív gyűjtés, nemesfém, permetezőszer, 
műtrágya, várakozási idő, adagolás, szárazelem, akkumulátor. 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló ismerje a kémia egyszerűbb alapfogalmait (atom, kémiai és 
fizikai változás, elem, vegyület, keverék, halmazállapot, molekula, 
anyagmennyiség, tömegszázalék, kémiai egyenlet, égés, oxidáció, 
redukció, sav, lúg, kémhatás), alaptörvényeit, vizsgálati céljait, 
módszereit és kísérleti eszközeit, a mérgező anyagok jelzéseit. 
Ismerje néhány, a hétköznapi élet szempontjából jelentős szervetlen és 
szerves vegyület tulajdonságait, egyszerűbb esetben ezen anyagok 
előállítását és a mindennapokban előforduló anyagok biztonságos 
felhasználásának módjait. 
Tudja, hogy a kémia a társadalom és a gazdaság fejlődésében fontos 
szerepet játszik. 
Értse a kémia sajátos jelrendszerét, a periódusos rendszer és a 
vegyértékelektron-szerkezet kapcsolatát, egyszerű vegyületek 
elektronszerkezeti képletét, a tanult modellek és a valóság kapcsolatát. 
Értse, és az elsajátított fogalmak, a tanult törvények segítségével tudja 
magyarázni a halmazállapotok jellemzőinek, illetve a tanult elemek és 
vegyületek viselkedésének alapvető különbségeit, az egyes kísérletek 
során tapasztalt jelenségeket. 
Tudjon egy kémiával kapcsolatos témáról önállóan vagy csoportban 
dolgozva információt keresni, és tudja ennek eredményét másoknak 
változatos módszerekkel, az infokommunikációs technológia eszközeit is 
alkalmazva bemutatni. 
Alkalmazza a megismert törvényszerűségeket egyszerűbb, a hétköznapi 
élethez is kapcsolódó problémák, kémiai számítási feladatok megoldása 
során, illetve gyakorlati szempontból jelentős kémiai reakciók 
egyenleteinek leírásában. 
Használja a megismert egyszerű modelleket a mindennapi életben 
előforduló, a kémiával kapcsolatos jelenségek elemzésekor. 
Megszerzett tudását alkalmazva hozzon felelős döntéseket a saját 
életével, egészségével kapcsolatos kérdésekben, vállaljon szerepet 
személyes környezetének megóvásában. 
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Fejlesztési célok a 9-10. évfolyamon 

A 9–10. évfolyam kémia tananyagának anyagszerkezeti része a periódusos rendszer 

felépítésének magyarázatához csak a Bohr-féle atommodellt használja, így az alhéjak és a 

periódusos rendszer mezőinek kapcsolatát nem vizsgálja. A kvantummechanikai atommodell 

és az elektron hullámtermészetének következményei csak választható tananyag. Erre részben a 

kémiatanítás időkeretei, részben pedig az elvont fogalmak számának csökkentése érdekében 

van szükség. A jelen kerettanterv a nemesgáz-elektronszerkezet már korábbról ismert 

stabilitásából és az elektronegativitás fogalmából vezeti le az egyes atomok számára kémiai 

kötések és másodlagos kölcsönhatások kialakulása révén adódó lehetőségeket az alacsonyabb 

energiaállapot elérésére. Mindezek logikus következményeként írja le az így kialakuló 

halmazok tulajdonságait, majd pedig a kémiailag tiszta anyagokból létrejövő keverékeket és 

összetételük megadásának módjait. 

A kémiai reakciók végbemenetelének feltételeit, a reakciókat kísérő 
energiaváltozások, időbeli lejátszódásuk és a kémiai egyensúlyok 
vizsgálatát követi a több szempont alapján való csoportosításuk. A sav-bázis 
reakciók értelmezése protonátmenet alapján (Brønsted szerint) történik, és 
szerepel a gyenge savak, illetve bázisok és sóik oldataiban kialakuló 
egyensúlyok vizsgálata is. A redoxireakciók elektronátmenet alapján 
történő tárgyalása lehetővé teszi az oxidációs számok változásából kiinduló 
egyenletrendezést. Az elektrokémiai ismeretek részben építenek a 
redoxireakciók során tanultakra, másrészt a megszerzett tudás fel is 
használható egyes szervetlen elemek és vegyületek előállításának és 
felhasználásának tanulásakor. 

A szervetlen és a szerves anyagok tárgyalása gyakorlatcentrikus, amennyiben 

előfordulásukat és felhasználásukat a szerkezetükből levezetett tulajdonságaikkal 

magyarázza. A szervetlen kémiai ismeretek sorrendjét a periódusos rendszer csoportjai, a 

szerves kémiáét pedig az egyes vegyületekre jellemző funkciós csoportok szabják meg. Ez 

azért logikus felosztás, mert az egyes elemek éppen a hasonló kémiai tulajdonságaik alapján 

kerültek a periódusos rendszer azonos csoportjaiba, míg a szerves vegyületek kémiai 

tulajdonságait elsősorban a bennük lévő funkciós csoportok szabják meg. A szerves kémiát 

azért érdemes a kémia tananyag végén tárgyalni, hogy a természetes szénvegyületekről 

szerzett ismeretek alapokat szolgáltassanak a biológia tantárgy biokémia fejezetének 

megértéséhez. A természetes és a mesterséges szénvegyületek nem különülnek el élesen, 

hanem mindig ott kerülnek szóba, ahová szerkezetük alapján tartoznak. Ez segíti az anyagi 

világ egységét tényként kezelő szemléletmód kialakulását. 

Az adott időkereteben nem lehet cél a példamegoldó rutin kialakítása. A 9–10. 
évfolyamon szereplő számolási feladatok ezért főként a logikus gondolkozás fejlődését, a 
gyakorlati életben való eligazodást és a tárgyalt absztrakt fogalmak megértését segítik. 

A táblázatokban a fejlesztési követelmények alatt itt is „M” betűvel vannak jelölve a 

módszertani és egyéb, a tananyag feldolgozására vonatkozó ajánlások, ötletek, tanácsok 

(a teljesség igénye nélkül és nem kötelező jelleggel). Az ismeretek elmélyítését és a 

mindennapi élettel való összekötését a táblázatban szereplő jelenségek, problémák és 

alkalmazások tárgyalásán túl a sok tanári és tanulókísérletnek, önálló és csoportos 
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információ-feldolgozásnak kell szolgálnia. A konkrét oktatási, szemléltetési és értékelési 

módszerek megválasztásakor feltétlenül preferálni kell a nagy tanulói aktivitást 

megengedőket (egyéni, pár- és csoportmunkák, tanulókísérletek, projektmunkák, 

prezentációk, versenyek). Meg kell követelni, hogy minden tevékenységről készüljön 

jegyzet, jegyzőkönyv, diasor, poszter, online összefoglaló vagy bármilyen egyéb termék, 

amely a legfontosabb információk megőrzésére és felidézésére alkalmas. A 9–10. 

évfolyam módszertani ajánlásai között terjedelmi okokból nem mindenütt szerepelnek az 

adott fejezetekben is alkalmazható, de korábban más témákkal kapcsolatban már 

említett szemléltetési módok és információk. Ezek értelemszerűen felidézhetők, mindig 

az aktuális tananyagrészletnek megfelelő magyarázattal 

TANTÁRGYI TARTALMAK 

9. évfolyam – 4, 5, 6 évfolyamos gimnázium 

Évi óraszám: 72 óra – heti 2 óra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység A kémia és az atomok világa 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
Bohr-modell, proton, elektron, vegyjel, periódusos rendszer, rendszám, 
vegyértékelektron, nemesgáz-elektronszerkezet, anyagmennyiség, 
moláris tömeg. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

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 relatív atomtömeg és a moláris 
tömeg fogalmának használata. A kémiai elemek fizikai és kémiai 
tulajdonságai periodikus váltakozásának értelmezése, az 
elektronszerkezettel való összefüggések alkalmazása az elemek 
tulajdonságainak magyarázatakor. 

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. Megfigyelés, 
rendszerezés, modellalkotás, 
hipotézis, a vizsgálatok 

Az alapvető kémiai ismeretek 
hiánya által okozott veszélyek 
megértése. 
M2: Ötletbörze, megbeszélés és 
vita az előzetes ismeretek 
előhívására, rendszerezésére. Pl. 
novellaírás: „Mi történne, ha 

Fizika: kísérletezés, 
mérés, mérési hiba. 
 
Fizika, biológia-
egészségtan: a 
természettudományos 
gondolkodás és a 

                                                             

2 Az „M” betűk után szereplő felsorolások hangsúlyozottan csak ajánlások, ötletek és választható lehetőségek az 

adott téma feldolgozására, a teljesség igénye nélkül. 
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megtervezése (kontrollkísérlet, 
referenciaanyag), elvégzése, és 
kiértékelése (mérési hiba, 
reprodukálhatóság), az 
eredmények publikálása és 
megvitatása. 

holnapra mindenki elfelejtené a 
kémiát?” Analógiák keresése 
modell és valóság kapcsolatára. 
Áltudományos nézetek és 
reklámok gyűjtése, közös 
jellemzőik meghatározása. 

természettudományos 
megismerés 
módszerei. 

Az atomok és belső szerkezetük. 
Az anyag szerkezetéről alkotott 
elképzelések változása: atom 
(Dalton), elektron (J. J. 
Thomson), atommag 
(Rutherford), elektronhéjak 
(Bohr). A proton, neutron és 
elektron relatív tömege, töltése. 
Rendszám, tömegszám, izotópok. 
Radioaktivitás (Becquerel, Curie 
házaspár) és alkalmazási 
területei (Hevesy György, Szilárd 
Leó, Teller Ede). Elektrosztatikus 
vonzás és taszítás az atomban. 
Alapállapot és gerjesztett állapot. 
Párosított és párosítatlan 
elektronok, jelölésük.  

A részecskeszemlélet 
alkalmazása. 
M: Térfogatcsökkenés alkohol és 
víz elegyítésekor és ennek 
modellezése. Dalton 
gondolatmenetének bemutatása 
egy konkrét példán. 
Számítógépes animáció a 
Rutherford-féle szórási 
kísérletről. Műszerekkel készült 
felvételek az atomokról. 
Lehetőségek az 
elektronszerkezet részletesebb 
megjelenítésére. Lángfestés. 
Információk a tűzijátékokról, 
gyökökről, „antioxidánsokról”, az 
elektron hullámtermészetéről 
(Heisenberg és Schrödinger). 

Fizika: atommodellek, 
színképek, elektronhéj, 
tömeg, elektromos 
töltés, Coulomb-
törvény, erő, neutron, 
radioaktivitás, felezési 
idő, sugárvédelem, 
magreakciók, energia, 
atomenergia. 
 
Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek: II. 
világháború, a 
hidegháború. 

A periódusos rendszer és az 
anyagmennyiség 
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. 
M: 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. 
 
Fizika: eredő erő, 
elektromos vonzás, 
taszítás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Természettudományos vizsgálati módszer, áltudomány, proton, neutron, 
elektron, atommag, tömegszám, izotóp, radioaktivitás, relatív és moláris 
atomtömeg, elektronhéj, gerjesztés, vegyértékelektron, csoport, periódus, 
nemesgáz-elektronszerkezet, elektronegativitás. 
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Tematikai egység Kémiai kötések és kölcsönhatások halmazokban 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

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 tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az atomok közötti kötések típusai és a kémiai képlet értelmezése. A 
molekulák térszerkezetét alakító tényezők megértése. A molekulák 
polaritását meghatározó tényezők, 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. 

Ismeretek (tartalmak, 
jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 
módszertani ajánlások 

Kapcsolódási pontok 

Halmazok 

A kémiai kötések kialakulása, 

törekvés a nemesgáz-

elektronszerkezet elérésére. Az 

EN döntő szerepe az elsődleges 

kémiai kötések és a másodlagos 

kölcsönhatások kialakulásában.  

A szerkezet, a tulajdonságok és a 
felhasználás közötti 
összefüggések alkalmazása. 
M: Információk a nemesgázokról. 
Kísérletek az atomos és a 
molekuláris oxigén 
reakciókészségének 
összehasonlítására. Gyakorlati 
példák keresése az egyes anyagok 
fizikai, illetve kémiai 
tulajdonságai és felhasználási 
lehetőségei között. 

 

Ionos kötés és ionrács 

Egyszerű ionok kialakulása nagy 

EN-különbség esetén. Az ionos 

kötés mint erős elektrosztatikus 

kölcsönhatás és ennek 

következményei. 

Ionvegyületek képletének 

szerkesztése. 

M: Kísérletek ionos vegyületek 
képződésére. Animációk az 
ionvegyületek képződésekor 
történő elektronátadásról. Ionos 
vegyületek és csapvíz elektromos 
vezetésének vizsgálata. 

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

Fémes kötés és fémrács 
Fémes kötés kialakulása kis EN-ú 
atomok között. Delokalizált 
elektronok, elektromos és 
hővezetés, olvadáspont és 
mechanikai tulajdonságok. 

A fémek közös tulajdonságainak 
értelmezése a fémrács jellemzői 
alapján. 
M: Animációk és kísérletek a 
fémek elektromos vezetéséről. 

Fizika: hővezetés, 
olvadáspont, 
forráspont, 
áramvezetés. 
 
Vizuális kultúra: 
kovácsoltvas kapuk, 
ékszerek. 
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Kovalens kötés és atomrács 
Kovalens kötés kialakulása, 
kötéspolaritás. Kötési energia, 
kötéshossz. Atomrácsos anyagok 
makroszkópikus tulajdonságai és 
felhasználása. 

A kötéspolaritás megállapítása az 
EN-különbség alapján. 
M: Animációk a kovalens kötés 
kialakulásáról. Információk az 
atomrácsos anyagok 
felhasználásáról. 

Fizika: 
energiaminimum. 
 
Fizika, matematika: 
vektorok. 

Molekulák 
Molekulák képződése, kötő és 
nemkötő elektronpárok. 
Összegképlet és szerkezeti 
képlet. A molekulák alakja. A 
molekulapolaritás. 

Molekulák alakjának és 
polaritásának megállapítása. 
M: Hagyományos és 
számítógépes molekulamodellek 
megtekintése és készítése. A 
molekulák összegképletének 
kiszámítása a tömegszázalékos 
elemösszetételből. 

Fizika: töltések, 
pólusok. 

Másodrendű kötések és a 

molekularács 

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. 

Tendenciák felismerése a 
másodrendű kölcsönhatásokkal 
jellemezhető molekularácsos 
anyagok fizikai tulajdonságai 
között. 
M: Kísérletek a másodrendű 
kötések fizikai tulajdonságokat 
befolyásoló hatásának 
szemléltetésére (pl. különböző 
folyadékcsíkok párolgási 
sebességének összehasonlítása). 
A „zsíroldékony”, „vízoldékony” 
és „kettős oldékonyságú” 
anyagok molekulapolaritásának 
megállapítása. 

Fizika: energia és 
mértékegysége, 
forrás, forráspont, 
töltéseloszlás, 
tömegvonzás. 

Összetett ionok 
Összetett ionok képződése, 
töltése és térszerkezete. A 
mindennapi élet fontos összetett 
ionjai. 

Összetett ionokat tartalmazó 
vegyületek képletének 
szerkesztése. 
M: Összetett ionokat tartalmazó 
vegyületek előfordulása a 
természetben és felhasználása a 
háztartásban: ismeretek 
felidézése és rendszerezése. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Halmaz, ionos kötés, ionrács, fémes kötés, delokalizált elektron, fémrács, 
kovalens kötés, kötéspolaritás, kötési energia, atomrács, molekula, 
molekulaalak, molekulapolaritás, másodlagos kölcsönhatás, molekularács, 
összetett ion. 
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Tematikai egység Anyagi rendszerek 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Keverék, halmazállapot, gáz, folyadék, szilárd, halmazállapot-változás, 
keverékek szétválasztása, hőleadással és hőfelvétellel járó folyamatok, 
hőmérséklet, nyomás, térfogat, anyagmennyiség, sűrűség, oldatok 
töménységének megadása tömegszázalékban és térfogatszázalékban, 
kristályosodás, szmog, adszorpció. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanult anyagi rendszerek felosztása homogén, heterogén, illetve 
kolloid rendszerekre. Kolloidok és tulajdonságaik, szerepük felismerése 
az élő szervezetben, a háztartásban és a környezetben. A diffúzió és az 
ozmózis értelmezése. Az oldódás energiaviszonyainak megállapítása. 
Az oldhatóság, az oldatok töménységének jellemzése anyagmennyiség-
koncentrációval, ezzel kapcsolatos számolási feladatok megoldása. 
Telített oldat, az oldódás és a kristályosodás, illetve a halmazállapot-
változások értelmezése megfordítható, egyensúlyra vezető 
folyamatokként. 

Ismeretek (tartalmak, 
jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 
módszertani ajánlások 

Kapcsolódási pontok 

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. 

Ismert anyagi rendszerek és 
változások besorolása a 
megismert típusokba. 
M: Gyakorlati életből vett példák 
keresése különböző számú 
komponenst és fázist tartalmazó 
rendszerekre. 

Fizika: 
halmazállapotok, a 
halmazállapot-
változásokat 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. 
M: Számítógépes animációk a 
halmazállapot-változások 
modellezésére. Gyakorlati 
példák. 

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

Gázok és gázelegyek 

A tökéletes (ideális) gáz, 

Avogadro törvénye, moláris 

térfogat, abszolút, illetve relatív 

sűrűség és gyakorlati 

jelentőségük. Gázok diffúziója. 

Gázelegyek összetételének 

megadása, robbanási 

határértékek. 

A gázok moláris térfogatával és 
relatív sűrűségével, a gázelegyek 
összetételével kapcsolatos 
számolások. 
M: A gázok állapotjelzői közötti 
összefüggések szemléltetése (pl. 
fecskendőben). Gázok 
diffúziójával kapcsolatos 
kísérletek (pl. az ammónia- és a 

Biológia-egészségtan: 
légzési gázok, szén-
dioxid-mérgezés. 
 
Fizika: sűrűség, 
Celsius- és Kelvin-
skála, állapotjelző, 
gáztörvények, 
kinetikus gázmodell. 



34 

 

hidrogén-klorid-gáz). Átlagos 
moláris tömegek kiszámítása. 

Folyadékok, oldatok 

A molekulatömeg, a polaritás és a 

másodrendű kötések erősségének 

kapcsolata a forrásponttal; a 

forráspont nyomásfüggése. 

Oldódás, oldódási sebesség, 

oldhatóság. Az oldódás és a 

kristályképződés; telített és 

telítetlen oldatok. Az oldáshő. Az 

oldatok összetételének megadása 

(tömeg-, és térfogatszázalék, 

anyagmennyiség-koncentráció). 

Adott töménységű oldat készítése, 

hígítás. Ozmózis. 

Oldhatósági görbék elemzése. 
Egyszerű számolási feladatok 
megoldása az oldatokra 
vonatkozó összefüggések 
alkalmazásával. 
M: A víz forráspontja 
nyomásfüggésének bemutatása. 
Modellkísérletek endoterm, 
illetve exoterm oldódásra, 
valamint kristály-kiválásra (pl. 
önhűtő poharakban, 
kézmelegítőkben). Kísérletek és 
gyakorlati példák gyűjtése az 
ozmózis jelenségére (gyümölcsök 
megrepedése esőben, tartósítás 
sózással, kandírozással, 
hajótöröttek szomjhalála). 

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

Szilárd anyagok 

Kristályos és amorf szilárd 

anyagok; a részecskék 

rendezettsége. 

M: Kristályos anyagok 
olvadásának és amorf anyagok 
lágyulásának megkülönböztetése 
kísérletekkel. 

Fizika: harmonikus 
rezgés, erők 
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 

alkalmazása a gyakorlatban. 

M: Különféle kolloid rendszerek 

létrehozása és vizsgálata. 

Adszorpciós kísérletek és 

kromatográfia. Információk a 

szmogról, a ködgépekről, a 

szagtalanításról, a széntablettáról, 

a gázálarcokról, a 

nanotechnológiáról. 

Biológia-egészségtan: 
biológiailag fontos 
kolloidok, fehérjék. 
 
Fizika: nehézségi erő. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Anyagi rendszer, komponens, fázis, homogén, heterogén, kolloid, 
exoterm, endoterm, ideális gáz, moláris térfogat, relatív sűrűség, diffúzió, 
oldat, oldhatóság, oldáshő, anyagmennyiség-koncentráció, ozmózis, 
kristályos és amorf anyag. 

 

 



35 

 

Tematikai egység Kémiai reakciók és reakciótípusok 
Órakeret 

17 óra 

Előzetes tudás 

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 tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kémiai reakciók reakcióegyenletekkel való leírásának, illetve az 
egyenlet és a reakciókban részt vevő részecskék száma közötti 
összefüggés alkalmazásának gyakorlása. Az aktiválási energia és a 
reakcióhő értelmezése. Az energiafajták átalakítását kísérő 
hőveszteség értelmezése. A kémiai folyamatok sebességének és a 
reakciósebességet befolyásoló tényezők hatásának vizsgálata. A Le 
Châtelier–Braun-elv alkalmazása. A savak és bázisok tulajdonságainak, 
valamint a sav-bázis reakciók létrejöttének magyarázata a 
protonátadás elmélete alapján. A savak és bázisok erősségének 
magyarázata az elektrolitikus disszociációjukkal. A pH-skála 
értelmezése. Az égésről, illetve az oxidációról szóló magyarázatok 
történeti változásának megértése. Az oxidációs szám fogalma, 
kiszámításának módja és használata redoxireakciók egyenleteinek 
rendezésekor. Az oxidálószer és a redukálószer fogalma és alkalmazása 
gyakorlati példákon. A redoxireakciók és gyakorlati jelentőségük 
vizsgálata. 

Ismeretek (tartalmak, 
jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 
módszertani ajánlások 

Kapcsolódási pontok 

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. 
M: Az aktiválási energia 
szerepének bemutatása 
kísérletekkel. Reakciók szilárd 
anyagok között és oldatban. 
Információk a Davy-lámpa 
működéséről, az 
atomhatékonyságról mint a „zöld 
kémia” alapelvéről. 

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 

Az energiamegmaradás 
törvényének alkalmazása a kémiai 
reakciókra. 
M: Folyamatok ábrázolása 
energiadiagramon (pl. a 
mészégetés, mészoltás és a mész 
megkötése mint körfolyamat). 
Egyes tüzelőanyagok 

Biológia-egészségtan: 
ATP, lassú égés, a 
biokémiai folyamatok 
energiamérlege. 
 
Fizika: a hő és a belső 
energia, II. főtétel, 
energiagazdálkodás, 
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iparban és a háztartásokban. Az 

energiafajták átalakítását kísérő 

hőveszteség értelmezése. 

fűtőértékének összehasonlítása, 
gázszámlán található mennyiségi 
adatok értelmezése. 

környezetvédelem. 
 
Matematika: 
műveletek negatív 
előjelű számokkal. 

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. 
M: A reakciósebesség 
befolyásolásával kapcsolatos 
kísérletek tervezése. Információk 
a gépkocsikban lévő 
katalizátorokról, az enzimek 
alkalmazásáról. 

Biológia-egészségtan: 
az enzimek szerepe. 
 
Fizika: mechanikai 
sebesség. 

Kémiai egyensúly 
A dinamikus kémiai egyensúlyi 
állapot kialakulásának feltételei 
és jellemzői. A tömeghatás 
törvénye.  
A Le Châtelier–Braun-elv és a 
kémiai egyensúlyok 
befolyásolásának lehetőségei, 
ezek gyakorlati jelentősége. 

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

Biológia-egészségtan: 
homeosztázis, 
ökológiai és biológiai 
egyensúly. 
 
Fizika: egyensúly, 
energiaminimumra 
való törekvés, a 
folyamatok iránya, a 
termodinamika II. 
főtétele. 

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- illetve lúgmarás 
esetén. 

A sav-bázis párok felismerése és 
megnevezése. 
M: 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. 

Matematika: 
logaritmus. 
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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. 
M: 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. Kísérlettervezés: 

oxidálószerként vagy 

redukálószerként viselkedik-e a 

hidrogén-peroxid egy adott 

reakcióban? 

Biológia-egészségtan: 
biológiai oxidáció, 
redoxireakciók az élő 
szervezetben. 
 
Fizika: a töltések 
nagysága, előjele, 
töltésmegmaradás. 
 
Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek: tűzgyújtás, 
tűzfegyverek. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Kémiai reakció, aktiválási energia, sztöchiometria, termokémiai egyenlet, 
tömegmegmaradás, töltésmegmaradás, energiamegmaradás, képződéshő, 
reakcióhő, Hess-tétel, rendezetlenség, reakciósebesség, dinamikus kémiai 
egyensúly, tömeghatás törvénye, disszociáció, sav, bázis, sav-bázis pár, pH, 
hidrolízis, oxidáció – elektronleadás, redukció – elektronfelvétel, 
oxidálószer, redukálószer, oxidációs szám. 

 

 

Tematikai egység Elektrokémia 
Órakeret 6 

óra 

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

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kémiai úton történő elektromos energiatermelés és a 
redoxireakciók közötti összefüggések megértése. A mindennapi 
egyenáramforrások működési elvének megismerése, helyes 
használatuk elsajátítása. Az elektrolízis és gyakorlati alkalmazásai 
jelentőségének felismerése. A galvánelemek és akkumulátorok 
veszélyes hulladékokként való gyűjtése. 

Ismeretek (tartalmak, 
jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 
módszertani ajánlások 

Kapcsolódási pontok 

A redoxireakciók iránya A reakciók irányának Biológia-egészségtan: 
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A redukálóképesség (oxidálódási 

hajlam). A redoxifolyamatok 

iránya. Fémes és elektrolitos 

vezetés. 

meghatározása fémeket és 
fémionokat tartalmazó oldatok 
között. 
M: Na, Al, Zn, Fe, Cu, Ag 
tárolása, változása levegőn, 
reakciók egymás ionjaival, 
savakkal, vízzel. 

ingerületvezetés. 
 
Fizika: galvánelem, 
soros és párhuzamos 
kapcsolás, 
elektromotoros erő. 

Galvánelem 

A galvánelemek (Daniell-elem) 

felépítése és működése, anód- és 

katódfolyamatok. 

A redukálóképesség és a 

standardpotenciál. Standard 

hidrogénelektród. 

Elektromotoros erő. A 

galvánelemekkel kapcsolatos 

környezeti problémák. 

Különféle galvánelemek 

pólusainak megállapítása. 

M: 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 

tüzelőanyag-cellákról. 

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. 

Akkumulátorok szabályos 

feltöltése. 

M: Ismeretek a ma használt 

galvánlemekről és 

akkumulátorokról, felirataik 

tanulmányozása. Elektrolízisek 

(pl. cink-jodid-oldat), a 

vízbontó-készülék működése. 

Információk a klóralkáli-ipar 

higanymentes technológiáiról. A 

Faraday-törvények használata 

számítási feladatokban, pl. 

alumíniumgyártás esetén. 

Fizika: feszültség, 
Ohm-törvény, 
ellenállás, 
áramerősség, 
elektrolízis. 
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Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Galvánelem, standardpotenciál, elektrolízis, akkumulátor, szelektív 
hulladékgyűjtés, galvanizálás. 

 

Tematikai egység A hidrogén, a nemesgázok, a halogének és vegyületeik 
Órakeret 7 

óra 

Előzetes tudás 
Izotóp, magfúzió, diffúzió, nemesgáz-elektronszerkezet, 
reakciókészség, az oldhatóság összefüggése a molekulaszerkezettel, 
apoláris és poláris molekula, redukálószer, oxidálószer, sav. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hidrogén, a nemesgázok, a halogének és vegyületeik szerkezete és 
tulajdonságai közötti összefüggések megértése, előfordulásuk és 
mindennapi életben betöltött szerepük magyarázata tulajdonságaik 
alapján. Az élettani szempontból jelentős különbségek felismerése az 
elemek és azok vegyületei között. A veszélyes anyagok biztonságos 
használatának gyakorlása a halogén elemek és vegyületeik példáján.  

Ismeretek (tartalmak, 
jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 
módszertani ajánlások 

Kapcsolódási pontok 

A szervetlen kémia tárgya 

A szervetlen elemek és 

vegyületek jellemzésének 

szempontrendszere. 

Elemek gyakorisága a Földön és a 

világegyetemben. 

Az elemek és vegyületek 

jellemzéséhez használt 

szempontrendszer használata. 

M: Képek vagy filmrészlet 

csillagokról, bolygókról, 

diagramok az elemgyakoriságról. 

Biológia-egészségtan: 
biogén elemek. 
 

Fizika: fizikai 

tulajdonságok és a 

halmazszerkezet, 

atommag-stabilitás. 

Hidrogén 

Atomos állapotban egy 

párosítatlan elektron (stabilis 

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. 

A médiában megjelenő 

információk elemzése, kritikája, 

megalapozott véleményalkotás 

(pl. a „vízzel hajtott autó” 

téveszméjének kapcsán). 

M: 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 

tüzelőanyag-cellákról. 

Fizika: 

hidrogénbomba, 

magfúzió, a 

tömegdefektus és az 

energia kapcsolata. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: II. 

világháború, a 

Hindenburg léghajó 

katasztrófája. 

Nemesgázok 

Nemesgáz-elektronszerkezet, kis 

reakciókészség. Gyenge 

diszperziós kölcsönhatás, 

alacsony forráspont, kis sűrűség, 

A tulajdonságok és a felhasználás 

kapcsolatának felismerése. 

M: Héliumos léggömb vagy 

héliumos léghajóról készült film 

bemutatása. Argon védőgázas 

Fizika: magfúzió, 

háttérsugárzás, 

fényforrások. 
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rossz vízoldhatóság. Előfordulás. 

Felhasználás. 

csomagolású élelmiszer 

bemutatása. Információk a 

keszonbetegségről, az egyes 

világítótestekről (Just Sándor, 

Bródy Imre), a levegő 

cseppfolyósításáról, a 

háttérsugárzásról, a 

sugárterápiáról. 

Halogének 

Atomjaikban egy elektronnal 

kevesebb van a nemesgázokénál, 

legstabilisabb oxidációs szám:  

(-1), oxidáló (mérgező) hatás a 

csoportban lefelé az EN-sal 

csökken. Kétatomos apoláris 

molekulák, rossz (fizikai) 

vízoldhatóság. Jellemző 

halmazállapotaik, a jód 

szublimációja. Reakcióik vízzel, 

fémekkel, hidrogénnel, más 

halogenidekkel. Előfordulás: 

halogenidek. Előállítás. 

Felhasználás. 

A halogének és a halogenidek 
élettani hatása közötti nagy 
különbség okainak megértése. 
M: A klór előállítása (fülke alatt 

vagy az udvaron) hipó és sósav 

összeöntésével. Bróm 

bemutatása, kioldása brómos 

vízből benzinnel. Információk 

Semmelweis Ignácról, a hipó 

összetételéről, felhasználásáról és 

annak veszélyeiről, a 

halogénizzókról, a jódoldatok 

összetételéről és felhasználásáról 

(pl. fertőtlenítés, a keményítő 

kimutatása). 

Fizika: az energiafajták 
egymásba való 
átalakulása, 
elektrolízis. 

Nátium-klorid 

Stabil, nemesgáz-

elektronszerkezetű ionok, kevésé 

reakcióképes. Ionrács, magas 

olvadáspont, jó vízoldhatóság, 

fehér szín. Előfordulás. 

Felhasználás. 

Élelmiszerek sótartalmával, a 
napi sóbevitellel kapcsolatos 
számítások, szemléletformálás. 
M: Információk a jódozott sóról, 

a fiziológiás sóoldatról, a túlzott 

sófogyasztásról (a magas 

vérnyomás rizikófaktora), az 

útsózás előnyös és káros 

hatásairól. 

Földrajz: sóbányák. 

Hidrogén-klorid 

Poláris molekula, vízben 

disszociál, vizes oldata a sósav. 

Reakciói különböző fémekkel. 

Előfordulás. Előállítás. 

Felhasználás. 

A gyomorsav sósavtartalmával és 
a gyomorégésre alkalmazott 
szódabikarbóna mennyiségével, 
valamint a belőle keletkező szén-
dioxid térfogatával, illetve 
vízkőoldók savtartalmával 
kapcsolatos számítások. 
M: Klór-durranógáz,  
sósav-szökőkút bemutatása. 

Biológia-egészségtan: 
gyomornedv. 

Kulcsfogalmak/f
ogalmak 

Diffúzió, égés és robbanás, redukálószer, nemesgáz-elektronszerkezet, 
reakciókészség, relatív sűrűség, veszélyességi szimbólum, fertőtlenítés, 
erélyes oxidálószer, fiziológiás sóoldat, szublimáció. 

 

Tematikai egység Az oxigéncsoport és elemei vegyületei Órakeret 
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10 óra 

Előzetes tudás Kétszeres kovalens kötés, sav, só, oxidálószer, oxidációs szám. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az oxigéncsoport elemeinek és vegyületeinek szerkezete, összetétele, 
tulajdonságai és felhasználása közötti kapcsolatok megértése és 
alkalmazása. Az oxigén és a kén eltérő sajátságainak, a kénvegyületek 
sokféleségének magyarázata. A környezeti problémák iránti 
érzékenység fejlesztése. Tudomány és áltudomány 
megkülönböztetése. 

Ismeretek (tartalmak, 
jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 
módszertani ajánlások 

Kapcsolódási pontok 

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. 

M: Az oxigén előállítása, 

egyszerű kimutatása. Oxigénnel 

és levegővel felfújt PE-zacskók 

égetése. Az oxigén 

vízoldhatóságának 

hőmérsékletfüggését mutató 

grafikon elemzése. Információk 

az „oxigénnel dúsított” vízről 

(áltudomány, csalás), a vizek 

hőszennyezéséről, az ózon 

magaslégkörben való 

kialakulásáról és bomlásáról 

(freonok, spray-k), a napozás 

előnyeiról és hátrányairól, a 

felszínközeli ózon veszélyeiről 

(kapcsolata a kipufogógázokkal, 

fotokémiai szmog, fénymásolók, 

lézernyomtatók). 

Biológia-egészségtan: 

légzés és fotoszintézis 

kapcsolata. 

 

Földrajz: a légkör 
szerkezete és 
összetétele. 

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. 

Redoxi- és sav-bázis 

reakciókban betöltött szerepe. 

 

Hidrogén-peroxid 

Az oxigén oxidációs száma nem 

stabilis (-1), bomlékony, 

oxidálószer és redukálószer is 

Az ivóvízre megadott 

egészségügyi határértékek 

értelmezése, ezzel kapcsolatos 

számolások, a vízszennyezés 

tudatos minimalizálása. 

M: Pl. novellaírás: „Háborúk a 

tiszta vízért”. A H2O2 bomlása 

katalizátorok hatására, oxidáló- 

és redukáló hatásának 

bemutatása, hajtincs szőkítése. 

Információk az ásványvizekről 

és gyógyvizekről (Than Károly), 

a szennyvíztisztításról, a házi 

víztisztító berendezésekről, a 

H2O2 fertőtlenítőszerként 

Biológia-egészségtan: 

a víz az élővilágban. 

 

Fizika: a víz 

különleges 

tulajdonságai, a 

hőtágulás és szerepe a 

természeti és 

technikai 

folyamatokban. 

 
Földrajz: a Föld 
vízkészlete, és annak 
szennyeződése. 
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lehet. Felhasználás. (Hyperol, Richter Gedeon) és 

rakétahajtóanyagként való 

alkalmazásáról. 

Kén 

Az oxigénnél több elektronhéj, 

kisebb EN, nagy molekuláiban 

egyszeres kötések, szilárd, rossz 

vízoldhatóság. Égése. 

Előfordulás. Felhasználás. 

 

Hidrogén-szulfid és sói 

Nincs hidrogénkötés, vízben 

kevéssé oldódó, mérgező gáz. A 

kén oxidációs száma (-2), 

redukálószer, gyenge sav, sói: 

szulfidok. 

 

Kén-dioxid, kénessav és sói 

A kén oxidációs száma (+4), 

redukálószerek, mérgezők. 

Vízzel kénessav, sói: szulfitok. 

 

Kén-trioxid, kénsav és sói 

A kén oxidációs száma (+6). 

Kén-dioxidból kén-trioxid, 

belőle vízzel erős, oxidáló hatású 

kénsav, amely fontos ipari és 

laboratóriumi reagens, sói: 

szulfátok. 

A kén és szén égésekor 
keletkező kén-dioxid 
térfogatával, a levegő kén-dioxid 
tartalmával, az akkumulátorsav 
koncentrációjával kapcsolatos 
számolások. 
M: Kén égetése, a keletkező 
kén-dioxid színtelenítő 
hatásának kimutatása, oldása 
vízben, a keletkezett oldat 
kémhatásának vizsgálata. 
Különböző fémek oldódása híg 
és tömény kénsavban. 
Információk a kőolaj 
kéntelenítéséről, a 
záptojásszagról, a kén-
hidrogénes gyógyvíz 
ezüstékszerekre gyakorolt 
hatásáról, a szulfidos ércekről, a 
kén-dioxid és a szulfitok 
használatáról a boroshordók 
fertőtlenítésében, a savas esők 
hatásairól, az 
akkumulátorsavról, a glaubersó, 
a gipsz, a rézgálic és a timsó 
felhasználásáról.  

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

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Oxidálószer, redukálószer, fertőtlenítés, vízszennyezés, légszennyezés, 
savas eső, oxidáló hatású erős sav. 

 

Tematikai egység A nitrogéncsoport és elemei vegyületei 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
Háromszoros kovalens kötés, apoláris és poláris molekula, 
légszennyezés. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nitrogén és a foszfor sajátságainak megértése a szerkezetük 
alapján, összevetésük, legfontosabb vegyületeik hétköznapi életben 
betöltött jelentőségének megismerése. Az anyagok természetben 
való körforgása és ennek jelentősége. Helyi környezetszennyezési 
probléma kémiai vonatkozásainak megismerése és válaszkeresés a 
problémára. Környezettudatos és egészségtudatos vásárlási szokások 
kialakítása. 
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Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 
problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 
módszertani ajánlások 

Kapcsolódási pontok 

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 oxidjai 

NO és NO2: párosítatlan 

elektronok miatt nagy 

reakciókészség, NO a levegőn 

önként oxidálódik mérgező NO2-

dá, amelyből oxigénnel és vízzel 

salétromsav gyártható. N2O: bódító 

hatás. Felhasználás. 

 

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. 

A levegő NOx-tartalmára 
vonatkozó egészségügyi 
határértékekkel, a műtrágyák 
összetételével kapcsolatos 
számolások. Helyi környezeti 
probléma önálló vizsgálata. 
M: Kísérletek folyékony 

levegővel (felvételről), 

ammónia-szökőkút, híg és 

tömény salétromsav reakciója 

fémekkel. A nitrátok oxidáló 

hatása (csillagszóró, görögtűz, 

bengálitűz, puskapor).  

Információk a 

keszonbetegségről, az ipari és 

biológiai nitrogénfixálásról, az 

NO keletkezésekor 

villámláskor és belső égésű 

motorokban, értágító hatásáról 

(nitroglicerin, Viagra), a 

gépkocsi-katalizátorokról, 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. 

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. 

Foszfor és vegyületei 

A nitrogénnél több elektronhéj, 

kisebb EN, atomjai között 

egyszeres kötések; a fehérfoszfor 

és a vörösfoszfor szerkezete és 

tulajdonságai. Égésekor difoszfor-

pentaoxid, abból vízzel foszforsav 

keletkezik, melynek sói a 

foszfátok. Felhasználás a 

háztartásban és a 

mezőgazdaságban. 

Környezettudatos és 
egészségtudatos vásárlási 
szokások alapjainak 
megértése. 
M: A vörös- és fehérfoszfor 

gyulladási hőmérsékletének 

összehasonlítása, a difoszfor-

pentaoxid oldása vízben, 

kémhatásának vizsgálata. A 

trisó vizes oldatának 

kémhatás-vizsgálata. 
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A foszforvegyületek szerepe a 

fogak és a csontok felépítésében. 

Információk Irinyi Jánosról, a 

gyufa történetéről, a 

foszforeszkálásról, a foszfátos 

és a foszfátmentes mosóporok 

környezeti hatásairól, az 

üdítőitalok foszforsav-

tartalmáról és annak fogakra 

gyakorolt hatásáról, a foszfor 

körforgásáról a természetben. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Gyulladási hőmérséklet, műtrágya, eutrofizáció, anyagkörforgás. 

 
10. évfolyam - 4, 5, 6 évfolyamos gimnázium 

Évi óraszám: 72 óra – heti 2 óra 

Tematikai egység A széncsoport és elemei szervetlen vegyületei 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
Atomrács, grafitrács, tökéletes és nem tökéletes égés, a szén-
monoxid és a szén-dioxid élettani hatásai, szénsav, gyenge sav, 
karbonátok. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szén és a szilícium korszerű felhasználási lehetőségeinek ismerete. 
Vegyületek szerkezete, összetétele és tulajdonságai közötti 
kapcsolatok megértése és alkalmazása. A szén-dioxid kvóta 
napjainkban betöltött szerepének megértése. A karbonátok és 
szilikátok mint a földkérget felépítő vegyületek gyakorlati 
jelentőségének megértése. A szilikonok felhasználási módjainak, 
ezek előnyeinek és hátrányainak magyarázata tulajdonságaikkal. 

Ismeretek (tartalmak, 
jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 
módszertani ajánlások 

Kapcsolódási pontok 

Szén 

A gyémánt atomrácsa, a grafit 

rétegrácsa és következményeik. 

Kémiai tulajdonságok. 

Bányászatuk. Felhasználás. 

 

Szén-monoxid 

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. 

Érvek és ellenérvek tudományos 
megalapozottságának vizsgálata 
és vitákban való alkalmazása a 
klímaváltozás kapcsán. A szén-
monoxid és szén-dioxid 
térfogatával kapcsolatos 
számolások. 
M: Adszorpciós kísérletek aktív 
szénen. Szárazjég szublimálása 
(felvételről). Vita a 
klímaváltozásról. Karbonátok és 
hidrogén-karbonátok reakciója 
savval, vizes oldatuk kémhatása. 
Információk a természetes 

Biológia-egészségtan: 

a szén-dioxid az 

élővilágban, 

fotoszintézis, 

sejtlégzés, a szén-

monoxid és a szén-

dioxid élettani hatása. 

 

Fizika: félvezető-

elektronikai alapok. 

 
Földrajz: 
karsztjelenségek. 
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Szén-dioxid, szénsav és sói 

Molekularácsos, vízben 

fizikailag rosszul oldódó gáz. A 

szén oxidációs száma stabilis, 

redoxireakcióra nem hajlamos, 

nem éghető. Vízzel egyensúlyi 

reakcióban gyenge savat képez, 

ennek sói a karbonátok és a 

hidrogén-karbonátok. Nem 

mérgező, de életveszélyes. 

Lúgokban karbonátok 

formájában megköthető. 

Előfordulás (szén-dioxid kvóta). 

Felhasználás. 

szenek keletkezéséről, 
felhasználásukról és annak 
környezeti problémáiról, a 
mesterséges szenek (koksz, 
faszén, orvosi szén) 
előállításáról és 
felhasználásáról, a karbonszálas 
horgászbotokról, a „véres 
gyémántokról”, a mesterséges 
gyémántokról, a fullerénekről és 
a nanocsövekről, az 
üvegházhatás előnyeiről és 
hátrányairól, a szén-monoxid és 
a szén-dioxid által okozott 
halálos balesetekről, a szikvízről 
(Jedlik Ányos), a szén 
körforgásáról (fotoszintézis, 
biológiai oxidáció). 

Szilícium és vegyületei 

A szénnél kisebb EN, atomrács, 

de félvezető, mikrocsipek, 

ötvözetek. SiO2: atomrács, 

kvarc, homok, drágakövek, 

szilikátásványok, kőzetek. 

Üveggyártás, vízüveg, építkezés. 

Szilikonok tulajdonságai és 

felhasználása. 

Kiegyensúlyozott 

véleményalkotás a mesterséges 

anyagok alkalmazásának 

előnyeiről és hátrányairól. 

M: A „vegyész virágoskertje”, 

„gyurmalin” készítése. 

Információk az üveg 

újrahasznosításáról, a 

„szilikózisról”, a szilikon-

protézisek előnyeiről és 

hátrányairól. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Mesterséges szén, adszorpció, üvegházhatás, amorf, szilikát, szilikon. 

 

 

Tematikai egység A fémek és vegyületeik 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
Redoxireakció, standardpotenciál, gerjesztett állapot, sav-bázis 
reakció. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A fontosabb fémek és vegyületeik szerkezete, összetétele, 
tulajdonságai, előfordulása, felhasználása közötti kapcsolatok 
megértése és alkalmazása. A vízkeménység, a vízlágyítás és 
vízkőoldás, a korrózióvédelem és a szelektív hulladékgyűjtés 
problémáinak helyes kezelése a hétköznapokban. A fémek előállítása 
és reakciókészsége közötti kapcsolat megértése. Az ötvözetek 
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felhasználása. A nehézfém-vegyületek élettani hatásainak, 
környezeti veszélyeinek tudatosítása. A vörösiszap-katasztrófa és a 
tiszai cianidszennyezés okainak és következményeinek megértése. 

Ismeretek (tartalmak, 
jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 
módszertani ajánlások 

Kapcsolódási pontok 

Alkálifémek 

Kis EN, tipikus fémek, 

oxidációs szám (+1), erős 

redukálószerek, vízből 

lúgképzés közben 

hidrogénfejlesztés, nemfémekkel 

sóképzés. Nagy reakciókészség 

miatt előfordulás csak 

vegyületeikben, előállítás 

olvadékelektrolízissel. 

Hideg zsíroldókkal kapcsolatos 
számolások, balesetvédelem. 
M: Az alkálifémekről és 

vegyületeikről korábban 

tanultak rendszerezése. 

Információk Davy 

munkásságáról, az alkálifém-

ionok élettani szerepéről (pl. 

ingerületvezetés). 

Biológia-egészségtan: 

kiválasztás, 

idegrendszer, 

ízérzékelés. 

Alkáliföldfémek  

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. 

Mészégetéssel, mészoltással, a 
mész megkötésével 
kapcsolatos számolások, 
balesetvédelem. 
M: Az alkáli- illetve 
alkáliföldfémek és vegyületeik 
összehasonlítása (pl. 
vetélkedő). Információk az 
alkáliföldfém-ionok élettani 
szerepéről, a csontritkulásról, a 
kalciumtablettákról, 
építőanyagokról. 

Biológia-egészségtan: 
a csont összetétele. 

Alumínium 

Stabilis oxidációs száma (+3), jó 

redukálószer, de védő 

oxidréteggel passziválódik. 

Könnyűfém. Előfordulás. 

Előállítás. Felhasználás. 

A reakciók ipari méretekben 

való megvalósítása által okozott 

nehézségek megértése. 

M: Alumínium reakciója 

oxigénnel, vízzel, sósavval és 

nátrium-hidroxiddal. 

Információk az alumínium 

előállításának történetéről és 

magyar vonatkozásairól 

(„magyar ezüst”, vörösiszap- 

katasztrófa). 

Fizika: elektrolízis. 

 

Biológia-egészségtan: 

Alzheimer-kór. 

 

Földrajz: timföld- és 

alumíniumgyártás. 

Ón és ólom  

Oxidációs számok: (+2), (+4), 

csoportban lefelé EN csökken, 

fémes jelleg nő. Felületi 

védőréteg. Felhasználás. Élettani 

hatás. 

Akkumulátorok szelektív 

gyűjtése. 

M: Forrasztóón, ólom 

olvasztása. Információk az 

ónpestisről, konzervdobozokról, 

vízvezetékekről, az  

autóakkumulátorokról, az 

ólomkristályról, az 

Fizika: elektromos 

ellenállás. 
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ólomtartalmú festékekről. 

Vascsoport, króm és mangán 

Fe: nehézfém, nedves levegőn 

laza szerkezetű rozsda. Vas- és 

acélgyártás, edzett acél, 

ötvözőanyagok, rozsdamentes 

acél. Újrahasznosítás, szelektív 

gyűjtés, korrózióvédelem. 

Cr és Mn: vegyületeikben 

változatos oxidációs állapot 

(különféle szín), magas 

oxidációs szám esetén erős 

oxidálószerek. 

A hulladékhasznosítás 
környezeti és gazdasági 
jelentőségének felismerése. 
Vassal, acéllal és korróziójával 
kapcsolatos számolások. 
M: Pirofóros vas, vas reakciója 

savakkal. A régi alkoholszonda 

modellezése. Információk 

acélokról, a korrózió által 

okozott károkról, a 

korrózióvédelemről, a vas 

biológiai jelentőségéről, a 

„hipermangán”-ról. 

Biológia-egészségtan: 

a vér. 

 

Fizika: fényelnyelés, 
fényvisszaverés, 
ferromágnesség, 
modern fényforrások. 
 
Földrajz: vas- és 
acélgyártás. 
 
Magyar nyelv és 
irodalom: szólások. 
 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: rézkor, 

bronzkor, vaskor. 

Félnemes és nemesfémek 

Jó elektromos és hővezetés, jó 

megmunkálhatóság, tetszetős 

megjelenés, kis reakciókészség. 

Viselkedésük levegőn, 

oldódásuk (hiánya) savakban. 

Felhasználás. 

 

Vegyületeik  

Rézion: nyomelem, de nagyobb 

mennyiségben mérgező. Ezüst-

ion: mérgező, illetve fertőtlenítő 

hatású. Felhasználás. 

A félnemes és nemesfémek 
tulajdonságai, felhasználása és 
értéke közötti összefüggések 
megértése. 
M: 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, a lápisz 
felhasználási módjairól, ezüst- 
és réztárgyak tisztításáról. 

Cink, kadmium, higany 

Fémes tulajdonságok, a higany 

szobahőmérsékleten folyadék. A 

cink híg savakkal reagál. 

Felhasználás: Zn, Cd, Hg, ZnO. 

Élettani hatás. Szelektív gyűjtés. 

A mérgező, de kedvező 
tulajdonságú anyagok 
használati szabályainak 
betartása. 
M: A higany nagy felületi 

feszültségének szemléltetése.  

Információk a horganyzott 
bádogról, a higany (fénycsövek, 
régen hőmérők, 
vérnyomásmérők, amalgám 
fogtömés, elektródok) és a 
kadmium (galvánelemek) 
felhasználásának előnyeiről és 
hátrányairól, híres mérgezési 
esetekről (Itai-itai betegség, 
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veszélyes hulladékok). 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Redukálószer, elektrolízis, vízkeménység, vízlágyítás, érc, környezeti 
katasztrófa, nemesfém, nyomelem, amalgám, ötvözet. 

 

 

Tematikai egység A szénhidrogének és halogénezett származékaik 
Órakeret 

21 óra 

Előzetes tudás 

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”. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tudománytörténeti szemlélet kialakítása. A szerves vegyületek 
csoportosításának, a vegyület, a modell és a képlet viszonyának, a 
konstitúció és az izoméria fogalmának értelmezése és alkalmazása. A 
szénhidrogének és halogénezett származékaik szerkezete, 
tulajdonságai, előfordulásuk és a felhasználásuk közötti kapcsolatok 
felismerése és alkalmazása. A felhasználás és a környezeti hatások 
közötti kapcsolat elemzése, a környezet- és egészségtudatos 
magatartás erősítése. 

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 
elfogadása. A modell és képlet 
kapcsolatának rögzítése, 
képletírás. A nevek értelmezése. 
M: 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. 

Biológia-egészségtan: 
biogén elemek. 

A telített szénhidrogének 
Alkánok (paraffinok), 
cikloalkánok, 1-8 szénatomos 
főlánccal rendelkező alkánok 

Veszélyes anyagok 
környezetterhelő felhasználása 
szükségességének belátása. A 
földgáz robbanási 

Biológia-egészségtan: 
etilén mint növényi 
hormon, rákkeltő és 
mutagén anyagok, 
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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. 
A telített szénhidrogének 
előfordulása és felhasználása. A 
fosszilis energiahordozók 
problémái. 

határértékeivel és fűtőértékével 
kapcsolatos számolások. 
M: A vezetékes gáz, PB-gáz, 
sebbenzin, motorbenzin, 
lakkbenzin, dízelolaj, kenőolajok. 
Molekulamodellek készítése. 
Kísérletek telített 
szénhidrogénekkel: pl. földgázzal 
felfújt mosószerhab égése és 
sebbenzin lángjának oltása, a 
sebbenzin mint apoláris 
oldószer. Információk a kőolaj-
feldolgozásról, az 
üzemanyagokról, az 
oktánszámról, a cetánszámról, a 
megújuló és a meg nem újuló 
energiaforrások előnyeiről és 
hátrányairól, a szteránvázas 
vegyületekről. 

levegőszennyezés, 
szmog, üvegházhatás, 
ózonpajzs, savas esők. 
 
Fizika: olvadáspont, 
forráspont, forrás, 
kondenzáció, 
forráspontot 
befolyásoló külső 
tényezők, hő, 
energiamegmaradás, 
elektromágneses 
sugárzás, poláros 
fény, a foton 
frekvenciája, szín és 
energia, 
üvegházhatás. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: fűtés, 
tűzoltás, 
energiatermelés. 
 
Földrajz: kőolaj- és 
földgázlelőhelyek, 
keletkezésük, 
energiaipar, 
kaucsukfa-
ültetvények, 
levegőszennyezés, 
szmog, globális 
problémák, 
üvegházhatás, 
ózonlyuk, savas eső. 

Az alkének (olefinek) 
Elnevezésük 2-4 szénatomos 
főlánccal, általános képlet, 
molekulaszerkezet, geometriai 
izoméria. Égésük, addíciós 
reakciók, polimerizáció, PE és 
PP, tulajdonságaik. Az olefinek 
előállítása. 

A háztartási műanyaghulladékok 
szelektív gyűjtése és 
újrahasznosítása. 
M: Az etén előállítása, égése, 
oldódás (hiánya) vízben, 
reakciója brómos vízzel. PE vagy 
PP égetése, használatuk 
problémái. Geometriai izomerek 
tanulmányozása modellen. 

A diének és a poliének 
A buta-1,3-dién és az izoprén 
szerkezete, tulajdonságai. 
Polimerizáció, kaucsuk, 
vulkanizálás, a gumi és a 
műgumi szerkezete, előállítása, 
tulajdonságai. A karotinoidok. 

A természetes és mesterséges 
anyagok összehasonlítása, 
helyes életviteli, vásárlási 
szokások alapjainak megértése. 
M: Gumi hőbontása. 
Paradicsomlé reakciója brómos 
vízzel. Információk a hétköznapi 
gumitermékekről (pl. téli és nyári 
gumi, radír, rágógumi), 
használatuk környezetvédelmi 
problémáiról és a 
karotinoidokról. 

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

Balesetvédelmi és 
munkabiztonsági szabályok 
betartása hegesztéskor. 
M: Acetilén előállítása, égetése, 
oldódás (hiánya) vízben, oldása 
acetonban, reakció brómos 
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vízzel. Információk a 
karbidlámpa és a disszugáz 
használatáról. 

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

Az értéktelen kőszénkátrányból 
nyert értékes vegyipari 
alapanyagul szolgáló aromás 
szénhidrogének felhasználása, 
előnyök és veszélyek 
mérlegelése. 
M: 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. 
M: PVC égetése, fagyasztás etil-
kloriddal. 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). 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Szerves anyag, heteroatom, konstitúció, izoméria, funkciós csoport, 
köznapi és tudományos név, telített, telítetlen, aromás vegyület, alkán, 
homológ sor, szubsztitúció, alkén, addíció, polimerizáció, műanyag. 

 

Tematikai egység Az oxigéntartalmú szerves vegyületek 
Órakeret 

23 óra 

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 tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az oxigéntartalmú szerves vegyületek szerkezete és tulajdonságai 
közötti összefüggések ismeretében azok alkalmazása. Előfordulásuk, 
felhasználásuk, biológiai jelentőségük és élettani hatásuk kémiai 
szerkezettel való kapcsolatának felismerése. Oxigéntartalmú 
vegyületekkel kapcsolatos környezeti és egészségügyi problémák 
jelentőségének megértése, megoldások keresése. Következtetés a 
háztartásban előforduló anyagok összetételével kapcsolatos 
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információkból azok egészségügyi és környezeti hatásaira, egészséges 
táplálkozási és életviteli szokások kialakítása. A cellulóz mint 
szálalapanyag gyakorlati jelentőségének ismerete. 

Ismeretek (tartalmak, 
jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 
módszertani ajánlások 

Kapcsolódási pontok 

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. 
M: 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. 
 
Fizika: felületi 
feszültség. 

A fenolok 
A fenol szerkezete és 
tulajdonságai. A fenol, mint 
gyenge sav, reakciója nátrium-
hidroxiddal. A fenolok 
fertőtlenítő, mérgező hatása. A 
fenolok mint fontos vegyipari 
alapanyagok. 

A szigorúan szabályozott 
körülmények közötti felhasználás 
szükségességének megértése. 
M: Oldódásának pH-függése. 
Információk a fenol egykori 
(„karbolsavként”) való 
alkalmazásról, a fenolok 
vízszennyező hatásáról. 

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

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

Munkabiztonsági szabályok 
ismerete és betartása. 
M: A dietil-éter mint oldószer, 
gőzeinek meggyújtása. 
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. 
M: Ezüsttükörpróba és Fehling-
reakció formalinnal és acetonnal. 
Oldékonysági próbák acetonnal. 
Információ a formaledhid 
előfordulásáról dohányfüstben, és 
a nemi hormonokról. 

A karbonsavak és sóik 
A karbonsavak csoportosítása 

Felismerés: a vegyületek élettani 
hatása nem az előállításuk 
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értékűség és a szénváz alapján, 
elnevezésük. Szerkezetük, fizikai 
és kémiai tulajdonságaik. A 
karbonsavak előfordulása, 
felhasználása, jelentősége. 

módjától, hanem a szerkezetük 
által meghatározott 
tulajdonságaiktól függ. 
M: Karbonsavak közömbösítése, 
reakciójuk karbonátokkal, 
pezsgőtabletta porkeverékének 
készítése, karbonsavsók 
kémhatása. Információk Szent-
Györgyi Albert és Görgey Artúr 
munkásságával, a C-vitaminnal, a 
karbonsavak élelmiszeripari 
jelentőségével, E-számaikkal és az 
ecetsavas ételek rézedényben való 
tárolásával kapcsolatban. 

Az észterek 
Észterképződés alkoholokból és 
karbonsavakból, kondenzáció és 
hidrolízis. A gyümölcsészterek 
mint oldószerek, természetes és 
mesterséges íz- és illatanyagok.  
Viaszok és biológiai funkcióik. 
Zsírok és olajok szerkezete. 
Poliészterek, poliészter 
műszálak. Szervetlen savak 
észterei. 

Egészséges táplálkozási szokások 
kialakítása. 
M: Etil-acetát előállítása, szaga, 
lúgos hidrolízise, észter mint 
oldószer. Zsírok és olajok reakciója 
brómos vízzel. 
Gyümölcsészterek szagának 
bemutatása. Állati zsiradékokkal, 
olajokkal, margarinokkal, transz-
zsírsavakkal, többszörösen 
telítetlen zsírsavakkal és 
olesztrával, az aszpirinnel és a 
kalmopyrinnel (Richter Gedeon), a 
biodízellel, a PET-palackokkal, a 
nitroglicerinnel kapcsolatos 
információk. 

Biológia-egészségtan: 
lipidek, sejthártya, 
táplálkozás. 

Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek: Alfred 
Nobel. 

A felületaktív anyagok, 
tisztítószerek 
A felületaktív anyagok 
szerkezete, típusai. 
Micella, habképzés, tisztító 
hatás, a vizes oldat pH-ja. 
Szappanfőzés. Felületaktív 
anyagok a kozmetikumokban, az 
élelmiszeriparban és a 
sejtekben.  
Tisztítószerek adalékanyagai. 

A felületaktív anyagok 
használatával kapcsolatos helyes 
szokások kialakítása. 
M: A „fuldokló kacsa”-kísérlet, 
felületi hártya keletkezésének 
bemutatása, szilárd és folyékony 
szappanok kémhatásának 
vizsgálata, szappanok habzásának 
függése a vízkeménységtől és a 
pH-tól. Információk szilárd és 
folyékony tisztítószerekről és a 
velük kapcsolatos 
környezetvédelmi problémákról. 

A szénhidrátok 
A szénhidrátok előfordulása, 
összegképlete, csoportosítása: 

Felismerés: a kémiai szempontból 
hasonló összetételű anyagoknak is 
lehetnek nagyon különböző 

Biológia-egészségtan: 
a szénhidrátok 
emésztése, biológiai 
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mono-, di- és poliszacharidok. 
Szerkezet, íz és oldhatóság 
kapcsolata.  

tulajdonságai, és fordítva. 
M: Kristálycukor és papír 
elszenesítése kénsavval. A kiralitás 
modellezése, kezek és kesztyűk 
viszonya. Információk a cukorpótló 
édesítőszerekről és a kiralitás 
jelentőségéről (pl. cukrok, 
aminosavak, Contergan- 
katasztrófa). 

oxidáció és 
fotoszintézis, növényi 
sejtfal, tápanyag, 
ízérzékelés, 
vércukorszint. 
 
Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek: a papír. 

A monoszacharidok 
A monoszacharidok funkciós 
csoportjai, szerkezetük, 
tulajdonságaik. A ribóz és 
dezoxi-ribóz, a szőlőcukor és a 
gyümölcscukor nyílt láncú és 
gyűrűs konstitúciója, 
előfordulása. 

M: Oldási próbák, glükózzal. 
Szőlőcukor oxidációja (ezüsttükör-
próba és Fehling-reakció, 
kísérlettervezés glükóztartalmú és 
édesítőszerrel készített üdítőital 
megkülönböztetésére, „kék 
lombik” kísérlet). Információk Emil 
Fischerről. 

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 redukáló és nem redukáló 
diszacharidok megkülönböztetése. 
M: Információk a maltózról 
(sörgyártás, tápszer), a 
szacharózról (répacukor, 
nádcukor, cukorgyártás,  
invertcukor) és a laktózról 
(tejcukor-érzékenység). 

A poliszacharidok 
A keményítő és a cellulóz 
szerkezete, tulajdonságai, 
előfordulása a természetben, 
biológiai jelentőségük és 
felhasználásuk a háztartásban, 
az élelmiszeriparban, a 
papírgyártásban, a textiliparban. 

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

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Hidroxil-, oxo-, karboxil- és észtercsoport, alkohol, fenol, aldehid, keton, 
karbonsav, észter, zsír és olaj, felületaktív anyag, hidrolízis, kondenzáció, 
észterképződés, poliészter, mono-, di- és poliszacharid. 

 
 

Tematikai egység A nitrogéntartalmú szerves vegyületek 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 
Az ammónia fizikai és kémiai tulajdonságai, sav-bázis reakciók, 
szubsztitúció, aromás vegyületek. 
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A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A fontosabb nitrogéntartalmú szerves vegyületek szerkezete, 
tulajdonságai, előfordulása, felhasználása, biológiai jelentősége 
közötti kapcsolatok megértése. Egészségtudatos, a drogokkal 
szembeni elutasító magatartás kialakítása. A ruházat nitrogéntartalmú 
kémiai anyagainak megismerése, a szerkezetük és tulajdonságaik 
közötti összefüggések megértése. 

Ismeretek (tartalmak, 
jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 
módszertani ajánlások 

Kapcsolódási pontok 

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

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

Biológia-egészségtan: 
vitaminok, 
nukleinsavak, színtest, 
vér, kiválasztás. 

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

Az amidkötés különleges 
stabilitása szerkezeti okának és 
jelentőségének megértése. 
M: Információk amidcsoportot 
tartalmazó gyógyszerekről, 
műanyagokról és a karbamid 
vizeletben való előfordulásáról, 
felhasználásáról (műtrágya, 
jégmentesítés, műanyaggyártás). 

A nitrogéntartalmú 
heterociklusos vegyületek 
A piridin, a pirimidin, a pirrol, az 
imidazol és a purin szerkezete, 
polaritása, sav-bázis 
tulajdonságok, hidrogénkötések 
kialakulásának lehetősége. 
Előfordulásuk a biológiai 
szempontból fontos 
vegyületekben.  

A nitrogéntartalmú 
heterociklikus vegyületek 
vázának felismerése biológiai 
szempontból fontos 
vegyületekben. 
M: Dohányfüstben (nikotin), 
kábítószerekben, kávéban, 
teában, gyógyszerekben, 
hemoglobinban, klorofillban, 
nukleinsav-bázisokban előforduló 
heterociklikus vegyületekkel 
kapcsolatos információk. 

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. 

Biológia-egészségtan: 
aminosavak és 
fehérjék tulajdonságai, 
peptidkötés, enzimek 
működése. 
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A fehérjealkotó α-aminosavak. M: Az esszenciális 
aminosavakkal, a 
vegetarianizmussal, a nátrium-
glutamáttal, 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 
szerkezetet stabilizáló kötések. 
A peptidek és fehérjék 
előfordulása, biológiai 
jelentősége. A fehérjék által 
alkotott makromolekulás 
kolloidok jelentősége a 
biológiában és a háztartásban. 

Felismerés: a fehérjéket egyedi, 
(általában sokféle kötéssel 
rögzített) szerkezetük teszi 
képessé sajátos funkcióik 
ellátására.  
M: Peptideket és fehérjéket 
bemutató ábrák, modellek, 
képek, animációk értelmezése, 
elemzése, és/vagy készítése. 
Tojásfehérje kicsapási reakciói és 
ezek összefüggése a 
mérgezésekkel, illetve a 
táplálkozással. Információk az 
aszpartámról, a zselatinról, a haj 
dauerolásáról, az enzimek és a 
peptidhormonok működéséről. 

A nukleotidok és a nukleinsavak 
A „nukleinsav” név eredete, a 
mononukleotidok építőegységei. 
Az RNS és a DNS sematikus 
konstitúciója, térszerkezete, a 
bázispárok között kialakuló 
hidrogénkötések, a Watson–
Crick-modell.  

Felismerés: a genetikai 
információ megőrzését a 
maximális számú hidrogénkötés 
kialakulásának igénye biztosítja.  
M: Az ATP biológiai 
jelentőségével, a DNS 
szerkezetével, annak 
felfedezésével, mutációkkal, 
kémiai mutagénekkel, a 
fehérjeszintézis menetével, a 
genetikai manipulációval 
kapcsolatos információk. 

Biológia-egészségtan: 
sejtanyagcsere, 
koenzimek, 
nukleotidok, ATP és 
szerepe, öröklődés 
molekuláris alapjai, 
mutáció, 
fehérjeszintézis. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Amin és amid, pirimidin- és purinváz, poliamid, aminosav, α-aminosav, 
peptidcsoport, polipeptid, fehérje, nukleotid, nukleinsav, DNS, RNS, 
Watson–Crick-modell. 
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A fejlesztés várt eredményei a 10. évfolyam  végén 

A tanuló ismerje fel, hogy a tudományos gondolkodás módszerei hasznosak a mindennapi 
életben is, és ezeket tudja tudatosan alkalmazni. Ismerje fel a periódusos rendszer használatának 
előnyeit. Lássa az anyagi világ egymásra épülő szerveződési szintjeit, és hogy egy adott jelenséget 
többféle tudomány is vizsgál. Ismerje az általános iskolában hétköznapi szinten és anyaghoz 
kötötten tanult fizikai tulajdonságok magyarázatát, tudja ezt általánosítani és ismeretlen anyagra 
megbecsülni. Alakuljon ki a részecskék szerkezete, a halmazok fizikai tulajdonságai és a 
felhasználási lehetőségek közötti logikus kapcsolat. Tudjon eligazodni a kémiai reakciók 
sokaságában, értse a csoportosítás hasznát, tudja megítélni, hogy egy adott reakció végbemehet-
e adott körülmények között, és van-e ennek veszélye közvetlenül számára vagy a környezetre 
nézve. Ismerje a fontosabb szerves és szervetlen anyagok felhasználását, azok életciklusának 
környezetre és emberi egészségre gyakorolt hatásait. Tudja konkrét anyagon vagy kémiai 
reakción alkalmazni az általános kémiai ismereteit. A saját állampolgári lehetőségeivel élve 
törekedjen az ipari folyamatok környezetszennyező hatásának mérséklésére, a zöld kémia 
elveinek alkalmazására, a szelektív hulladékgyűjtésre és az újrahasznosításra. 

 

5 évfolyamos gimnázium - biológia-kémia irányultság 

Mivel a nyelvi előkészítő évfolyam fél osztálya kémia irányultságú, ez lehetővé teszi a 

gimnáziumi 4 évfolyamos képzés kerettantervének kiegészítését. A kerettanterv 

megtalálható a megfelelő évfolyamoknál, itt a kiegészítéseket részletezzük. 

A kerettanterv célja annak elérése, hogy középiskolai tanulmányainak befejezésekor 

minden tanuló birtokában legyen a kémiai alapműveltségnek, ami a természettudományos 

alapműveltség része. Ezért szükséges, hogy a tanulók tisztában legyenek a következőkkel: 

 az egész anyagi világot kémiai elemek, ezek kapcsolódásával keletkezett vegyületek és a 

belőlük szerveződő rendszerek építik fel; 

 a vegyipar termékei nélkül jelen civilizációnk nem tudna létezni; 

 a civilizáció fejlődésének hatalmas ára van, amely gyakran a háborítatlan természet 

szépségeinek elvesztéséhez vezet, ezért törekedni kell az emberi tevékenység által okozott 

károk minimalizálására; 

 a kémia eredményeit alkalmazó termékek megtervezésére, előállítására és az ebből adódó 

környezetszennyezés minimalizálására csakis a jól képzett szakemberek képesek.  

Annak érdekében, hogy a jövőben is legyen elegendő, magasan kvalifikált elméleti és jól 

képzett gyakorlati szakember, az alábbi elveket kell követni: 

 a kémia tanításakor a tanulók már meglévő köznapi tapasztalataiból, valamint a tanórákon 

lehetőleg együtt végzett kísérletekből kell kiindulni; 

 a kémiaórákon játsszon központi szerepet az anyag szerkezete és tulajdonságai közötti 

összefüggések felismerése és alkalmazása; 

 a tanulóknak meg kell ismerni, meg kell érteni és alapszinten alkalmazni kell a 

természettudományos vizsgálati módszereket. 

Érdemes az egyes tanórákhoz egy vagy több kísérletet kiválasztani, és a kísérlet(ek) 

köré csoportosítani az adott kémiaóra tananyagát. A tananyaghoz kapcsolódó információk 

feldolgozása mindig a tananyag által megengedett szinten történjék az alábbi módon: 

 forráskeresés és feldolgozás irányítottan vagy önállóan, egyénileg vagy csoportosan; 

 az információk feldolgozása egyéni vagy csoportmunkában; 
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 bemutató, jegyzőkönyv vagy egyéb dokumentum, illetve projekttermék készítése. 

A Nemzeti alaptanterv által előírt projektek és tanulmányi kirándulások konkrét 

témájának és a megvalósítás módjának megválasztása a tanár feladata, de e tekintetben 

célszerű a természettudományos tárgyakat oktató tanárok szoros együttműködése. Az 

ismétlés, rendszerezés és számonkérés időzítéséről és módjairól is a tanár dönt. 

A fizika, kémia és biológia fogalmainak kiépítése tudatosan, tantárgyanként logikus 

sorrendbe szervezve és a három tantárgy által összehangolt módon történjen. Az egységes 

általános műveltség kialakulása érdekében utalni kell a kémiatananyag történeti 

vonatkozásaira, és a más tantárgyakban elsajátított tudáselemekre is. A táblázatokban 

feltüntetett kapcsolódási pontok csak arra hívják fel a figyelmet, hogy ennek érdekében 

egyeztetésre van szükség. 

A kémia tantárgy a számítási feladatok révén hozzájárul a matematikai kompetencia 

fejlesztéséhez. Az információk feldolgozása lehetőséget ad a tanulók digitális 

kompetenciájának, esztétikai-művészeti tudatosságának, kifejezőképességének, anyanyelvi és 

idegen nyelvi kommunikációkészségnek, kezdeményezőképességének, szociális és 

állampolgári kompetenciájának fejlesztéséhez is. A kémiatörténet megismertetésével 

hozzájárul a tanulók erkölcsi neveléséhez, a magyar vonatkozások révén pedig a nemzeti 

öntudat erősítéséhez. Segíti az állampolgárságra és demokráciára nevelést, mivel hozzájárul 

ahhoz, hogy a fiatalok felnőtté válásuk után felelős döntéseket hozhassanak. A 

csoportmunkában végzett tevékenységek és feladatok lehetőséget teremtenek a demokratikus 

döntéshozatali folyamat gyakorlására. A kooperatív oktatási módszerek a kémiaórán is 

alkalmat adnak az önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztésére. A testi és lelki 

egészségre, valamint a családi életre nevelés érdekében a fiatalok megismerik a környezetük 

egészséget veszélyeztető leggyakoribb tényezőit. Ismereteket sajátítanak el a veszélyhelyzetek 

és a káros függőségek megelőzésével, a családtervezéssel, és a gyermekvállalással 

kapcsolatban. A kialakuló természettudományos műveltségre alapozva fejlődik a 

médiatudatosságuk. Elvárható a felelősségvállalás másokért, amennyiben a tanulóknak 

szerepet kell vállalniuk a természettudományok és a technológia pozitív társadalmi 

szerepének, gazdasági vonatkozásainak megismertetésében, a kemofóbia és az áltudományos 

nézetek elleni harcban, továbbá a csalók leleplezésében. A közoktatási kémiatanulmányok 

végére életvitelszerűvé kell válnia a környezettudatosságnak és a fenntarthatóságra 

törekvésnek. 

Az értékelés során az ismeretek megszerzésén túl vizsgálni kell, hogyan fejlődött a tanuló 

absztrakciós, modellalkotó, lényeglátó, és problémamegoldó képessége. Meg kell 

követelni a jelenségek megfigyelése és a kísérletek során szerzett tapasztalatok szakszerű 

megfogalmazással való leírását és értelmezését. Az értékelés kettős céljának megfelelően 

mindig meg kell találni a helyes arányt a formatív és a szummatív értékelés között. Fontos 

szerepet kell játszania az egyéni és csoportos önértékelésnek, illetve a diáktársak által 

végzett értékelésnek is. Törekedni kell arra, hogy a számonkérés formái minél 

változatosabbak, az életkornak megfelelőek legyenek. A hagyományos írásbeli és szóbeli 

módszerek mellett a diákoknak lehetőséget kell kapniuk arra, hogy a megszerzett tudásról 

és a közben elsajátított képességekről valamely konkrét, egyénileg vagy csoportosan 

elkészített termék (rajz, modell, poszter, plakát, prezentáció, vers, ének stb.) 

létrehozásával is tanúbizonyságot tegyenek. 
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A nyelvi előkészítő évfolyam tanterve – kémia irányultság  

Évi óraszám: 18 óra – heti 0,5 óra 

Tematikai egység Az atomok szerkezete és a periódusos rendszer 
Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 
Bohr-modell, proton, elektron, vegyjel, periódusos rendszer, rendszám, 

vegyértékelektron, oktett szerkezet, anyagmennyiség, moláris tömeg. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Neutron, tömegszám, az izotópok megkülönböztetése, felhasználási 

területeik megismerése. A relatív atomtömeg és a moláris tömeg 

fogalmának használata számítási feladatokban. Az elektronburok héjas 

szerkezete, a nemesgáz-elektronszerkezet értelmezése. A periódusos 

rendszer atomszerkezeti alapjainak megértése. A kémiai elemek fizikai 

és kémiai tulajdonságai periodikus váltakozásának értelmezése, az 

elektronszerkezettel való összefüggések alkalmazása az elemek 

tulajdonságainak magyarázatakor. 

Ismeretek (tartalmak, 

jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Tudománytörténet 

Az anyag szerkezetéről alkotott 

elképzelések, a változásukat 

előidéző kísérleti tények és a 

belőlük levont következtetések 

(Démokritosz, Arisztotelész, 

Dalton, Thomson, Rutherford, 

Bohr, Chadwick, Schrödinger, 

Heisenberg). Az elemek 

jelölésének változása (Berzelius). 

Az anyag részecsketermészetével 

kapcsolatos előzetes ismeretek 

áttekintése, összegzése, 

kibővítése, a részecskeszemlélet 

megerősítése. 

M
3
: Az anyag 

részecsketermészetének 

bizonyítása pl. az abszolút 

alkohol és víz elegyítésekor 

bekövetkező 

térfogatcsökkenéssel; ennek 

modellezése egy nagyobb és egy 

kisebb szemcséjű anyag (pl. bab 

és mák) keverésével. 

alakzatokról. 

Fizika: Thomson, 

Rutherford, Bohr, a 

Bohr-modell és a 

Rutherford-modell 

összehasonlítása, az 

atom szerkezete, 

színképek. 

Az atomot felépítő elemi 

részecskék 

A proton, neutron és elektron 

abszolút és relatív tömege, 

töltése. Az atommag és az 

elektronburok méretviszonyai. 

Kölcsönhatások az atomban, 

elektrosztatikus erő , magerő 

A protonok, neutronok és 

elektronok számának 

megállapítása a semleges 

atomban. [Az atommagot alkotó 

protonok és neutronok összesített 

tömegének kiszámítása és 

összevetése az atommag 

tömegével, a különbség 

összefüggése a magerőkkel. 

Fizika: tömeg, sűrűség, 

elektromos töltés, 

Coulomb-törvény, erő. 

                                                             

3 Az „M” betűk után szereplő felsorolások hangsúlyozottan csak ajánlások, ötletek és választható lehetőségek az 

adott téma feldolgozására, a teljesség igénye nélkül. 
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Atommag és radioaktivitás 

Rendszám, tömegszám, izotópok 

és jelölésük. Radioaktivitás 

(Becquerel, Curie házaspár), az 

izotópok előfordulása  

A relatív atomtömeg kiszámítása 

az izotópok gyakoriságának 

ismeretében. A moláris tömegek 

kapcsolata a relatív 

atomtömegekkel, megadásuk, 

illetve kiszámításuk elemek és 

vegyületek esetében. 

 

 

 

 

A periódusos rendszer 

A periódusos rendszer története 

(Mengyelejev) és az elemek 

periodikusan változó 

tulajdonságainak 

elektronszerkezeti okai 

(vegyértékelektronok száma – 

csoport, elektronhéj – periódus, 

alhéj – mező). A nemesgáz-

elektronszerkezet, a telített héj és 

alhéj energetikai stabilitása, az 

oktettszabály. Elektronegativitás, 

[ionizációs energia, 

elektronaffinitás]. Az atomok és 

ionok méretének változása a 

csoportokban és a periódusokban. 

Az elemek rendszáma, 

elektronszerkezete, és 

reakciókészsége közötti 

összefüggések megértése és 

alkalmazása. 

M: Az azonos csoportban lévő 

elemek tulajdonságainak 

összehasonlítása (pl. halogének 

sóképző hajlama bizonyítására 

végzett kísérletek). Az elektronok 

leadására, ill. felvételére való 

hajlam periódusokon, ill. sorokon 

belüli változásának szemléltetése 

kísérletekkel (pl. a nátrium, 

kálium, magnézium és kalcium 

vízzel való reakciójának 

összehasonlítása, illetve az egyes 

halogének és halogenidionok 

közötti reakciók, vagy a reakciók 

hiányának értelmezése). 

Biológia-egészségtan: 

biogén elemek. 

 

Fizika: eredő erő, 

elektromos vonzás, 

taszítás, ionizációs 

energia. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elemi részecske, atommag, tömegszám, izotóp, radioaktivitás, relatív 

atomtömeg, moláris tömeg, elektronburok, atompálya, pályaenergia, főhéj, 

alhéj, gerjesztés, vegyértékelektron, csoport, periódus, nemesgáz-

elektronszerkezet, elektronegativitás. 

 

Tematikai egység Kémiai kötések és kölcsönhatások halmazokban 
Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 

Ion, ionos és kovalens kötés, molekula, elem, vegyület, képlet, fémek és 

nemfémek, olvadáspont, forráspont, oldat, „hasonló a hasonlóban 

oldódik jól” elv, a hidroxidion, karbonátion, hidrogén-karbonát-ion, 

nitrátion, foszfátion, szulfátion által képzett vegyületek képletei. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A halmazok szerkezetének és makroszkopikus tulajdonságainak 

magyarázata az ezeket felépítő részecskék szerkezete és kölcsönhatásai 

alapján. A kémiai képlet értelmezése az elsőrendű kötések ismeretében. 

A molekulák polaritását meghatározó tényezők szerepének, valamint a 

molekulapolaritás és a másodlagos kötések erőssége közötti 

összefüggések megértése. Az atomok közötti kötések típusának, 

erősségének és számának becslése egyszerűbb, egyértelmű példákon a 
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periódusos rendszer használatával. A kémiai szerkezet és a biológiai 

funkció összefüggésének felvázolása a hidrogénkötések példáján. 

Ismeretek (tartalmak, 

jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Halmazok 

A kémiai kötések kialakulásának 

oka, az elektronegativitás szerepe. 

Molekulák és nem molekuláris 

struktúrák kialakulása. Az anyagi 

halmazok mint sok részecskéből 

erős elsőrendű kémiai kötésekkel, 

illetve gyengébb másodrendű 

kölcsönhatásokkal kialakuló 

rendszerek. 

A szerkezet és a tulajdonságok 

összefüggései közül annak 

megértése, hogy a halmazok 

makroszkopikus tulajdonságait 

(pl. elektromos és hővezetés, 

olvadás-, ill. forráspont, 

oldhatóság, keménység, 

megmunkálhatóság) a halmazokat 

felépítő részecskék sajátságai és a 

közöttük lévő kölcsönhatások 

jellege határozza meg. 

 

 

Ionos kötés és ionrács 

Egyszerű kationok és anionok 

kialakulása és töltésének függése 

az atom elektronszerkezetétől. Az 

ionos kötés mint elektrosztatikus 

kölcsönhatás 

Az ionvegyületek tapasztalati 

képlete szerkesztésének 

készségszintű begyakorlása. 

 

Biológia-egészségtan: 

biológiailag fontos 

ionvegyületek. 

 

Fizika: elektrosztatikai 

alapjelenségek. 

Fémes kötés és fémrács 

A fémes kötés kialakulása és 

jellemzői. A fémek ellenállásának 

változása a hőmérséklet 

emelkedésével. [A fémek 

hővezetésének, színének és 

jellegzetes fényének 

anyagszerkezeti magyarázata.]  

A fémek kis elektronegativitása, 

az elmozdulásra képes 

(delokalizált) elektronfelhő és az 

elektronvezetésalkalmazása. 

M: Animációk és kísérletek a 

fémek elektromos vezetéséről. 

Biológia-egészségtan: 

biológiailag fontos 
könnyű- és nehézfémek. 

Fizika: hővezetés, a 

mozgási energia és a 

hőmérséklet kapcsolata, 
olvadáspont, forráspont, 

elektrosztatikai 

alapjelenségek, 
áramvezetés. 

Kovalens kötés és atomrács 

Az egyszeres és többszörös 

kovalens kötés kialakulásának 

feltételei. Kötéspolaritás. Kötési 

energia. Kötéstávolság. [Átmenet 

a kovalens és az ionos kötés 

között, polarizáció.]  

A kötés polaritásának 

megállapítása az 

elektronegativitás-különbség 

alapján. A kötések erősségének 

összehasonlítása az elektronpárok 

száma, illetve a 

vegyértékelektronok atommagtól 

való távolsága alapján. A kötési 

energia és a kötéstávolság közötti 

összefüggés használata.  

 

Fizika: 

energiaminimum. 

 

Fizika; matematika: 

vektorok. 

Molekulák polaritása 

 

A molekulák összegképletének 

kiszámítása a tömegszázalékos 

elemösszetételből.  

Fizika: töltések, 

pólusok. 
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Másodrendű kötések és 

molekularács 

A másodrendű kölcsönhatások 

fajtái tiszta halmazokban 

(diszperziós, dipólus-dipólus és 

hidrogénkötés) erőssége és 

kialakulásának feltételei, 

jelentőségük.  

Közel azonos moláris tömegű, de 

különböző másodrendű 

kötésekkel jellemezhető 

molekularácsos anyagok olvadás- 

és forráspontjának 

összehasonlítása, a tendenciák 

felismerése.  

 

Biológia-egészségtan: 

a másodrendű kötések 

szerepe a biológiailag 

fontos vegyületekben 

Fizika: energia és 

mértékegysége, forrás, 

forráspont, 

töltéseloszlás, 

tömegvonzás, dipólus. 

Összetett és komplex ionok 

Összetett, ill. komplex ionok 

képződése, töltése és 

térszerkezete, datív kötés 

[ligandum, koordinációs szám]. 

Példák a mindennapi élet fontos 

összetett ionjaira (oxónium, 

ammónium, hidroxid, karbonát, 

hidrogén-karbonát, nitrát, [nitrit,] 

foszfát, szulfát, acetát [szulfit, 

formiát]) és komplexeire: 

karbonil (CO-mérgezés), [kobalt 

(páratartalom-kimutatás 

Összetett ionokat tartalmazó 

vegyületek képletének 

szerkesztése. 

 

 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Halmaz, ionos kötés, fémes kötés, delokalizált elektronfelhő, kovalens 

kötés, molekula, kötési energia, kötéstávolság, kötésszög (lineáris, 

kötéspolaritás, molekulapolaritás, másodlagos kötés (diszperziós, dipólus-

dipólus, hidrogénkötés), molekularács, összetett ion, datív kötés.  

 

Tematikai egység Anyagi rendszerek 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Keverék, halmazállapot, gáz, folyadék, szilárd, halmazállapot-változás, 

keverékek szétválasztása, hőleadással és hőfelvétellel járó folyamatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanulók által ismert anyagi rendszerek felosztása homogén, 

heterogén, illetve kolloid rendszerekre. Kolloidok és tulajdonságaik, 

szerepük felismerése az élő szervezetben, a háztartásban és a 

környezetben. Anyagáramlási folyamatok: a diffúzió és az ozmózis 

értelmezése. Oldhatóság és megadási módjainak alkalmazása. Az 

oldatok töménységének jellemzése anyagmennyiség-koncentrációval, 

ezzel kapcsolatos számolási feladatok megoldása. Telített oldat, az 

oldódás és a kristályosodás, illetve a halmazállapot-változások 

értelmezése megfordítható, egyensúlyra vezető folyamatokként. 

Ismeretek (tartalmak, 

jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Az anyagi rendszerek és 

csoportosításuk 

A rendszer fogalma; a rendszerek 

A rendszer állapotát meghatározó 

fizikai mennyiségek 

(állapotjelzők: hőmérséklet, 

Fizika: a különböző 

halmazállapotok 

tulajdonságai, a 
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osztályozása (a komponensek és a 

fázisok száma), ennek bemutatása 

gyakorlati példákon keresztül. 

Anyag- és energiaátmenet. A 

kémiailag tiszta anyagok (elemek 

és vegyületek) mint 

egykomponensű homogén vagy 

heterogén rendszerek; a 

keverékek mint többkomponensű 

homogén vagy heterogén 

rendszerek, elegyek. 

nyomás, térfogat, 

anyagmennyiség) és 

kölcsönhatások áttekintése. A 

rendszerekben lezajló változások 

rendszerezése. A korábban 

megismert példák besorolása a 

nyílt és zárt, illetve homogén és 

heterogén rendszerek, valamint az 

exoterm és endoterm fizikai, 

illetve kémiai folyamatok 

kategóriáiba. 

M: Kísérletek a rendszerekben 

zajló folyamatok szemléltetésére 

(pl. benzoesav melegítése hideg 

vizes lombikkal lezárt 

főzőpohárban). 

halmazállapot-

változásokat kísérő 

energiaváltozások, 

belső energia, 

állapotjelzők: nyomás, 

hőmérséklet, térfogat, 

hő és munka, 

belsőenergia-változás. 

Halmazállapotok és 

halmazállapot-változások 

A gázok, a folyadékok és a szilárd 

anyagok tulajdonságai a 

részecskék közötti kölcsönhatás 

erőssége és a részecskék mozgása 

szerint. A halmazállapot-

változások mint a részecskék 

közötti kölcsönhatások változása. 

A halmazállapot-változások mint 

a fázisok számának változásával 

járó fizikai folyamatok. 

Halmazállapot-változások mint a 

kémiai reakciókat kísérő 

folyamatok. 

A gázok, a folyadékok és a 

szilárd anyagok tulajdonságainak 

értelmezése a részecskék közötti 

kölcsönhatás erőssége és a 

részecskék mozgása szerint. A 

halmazállapot-változások 

értelmezése a részecskék közötti 

kölcsönhatások változása alapján. 

Számítógépes animációk a 

halmazállapotok, ill. a 

halmazállapot-változások 

modellezésére. Példák a kémiai 

reakciókat kísérő halmazállapot-

változásokra. 

Magyar nyelv és 

irodalom: szólások: 

pl. „Eltűnik, mint a 

kámfor”; Móra 

Ferenc: Kincskereső 

kisködmön. 

 

9. évfolyam - kémia irányultság 

Évi óraszám: 36 óra – heti 1 óra 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Milyen részecskékből állnak az anyagok, és ezek hogyan 
kapcsolódnak? 

Órakeret 
18 óra 

Atommag és radioaktivitás 

izotópok előfordulása és 

alkalmazási területei (C-14 

módszer, K-Ar módszer, Hevesy 

György, Szilárd Leó, Teller Ede) 

 

 

Biológia-egészségtan: 

izotópos 

kormeghatározás, a 

radioaktivitás hatása az 

élő szervezetekre. 

 

Fizika: sugárvédelem, 

atomenergia, 

radioaktivitás, 

magreakciók, alfa-, 

béta-, gamma-

sugárzás, neutron, 



63 

 

felezési idő 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: II. 

világháború; az 

ötvenes-nyolcvanas 

évek nemzetközi 

politikája, a tudósok 

felelőssége. 

Az elektronburok 

Az elektron részecske- és 

hullámtermészete. A 

pályaenergiát befolyásoló 

tényezők, elektronhéj, alhéj. 

Alapállapot és gerjesztett állapot. 

Az elektronok elektronfelhőben 

való elhelyezkedését meghatározó 

törvények és az elektronszerkezet 

megjelenítési módjai. A 

párosítatlan elektronok 

jelentősége a reakciókészség 

szempontjából (szabad gyökök 

[és hatásuk az élő szervezet 

molekuláira]).  

Az egyes atomok 

elektronszerkezetének felírása, 

különböző megjelenítési módok 

(pl. cellás ábrázolás) 

használatával. 

Lángfestés különféle fémek 

ionjaival. Információk a 

tűzijátékok színeit okozó 

ionokkal kapcsolatban. 

[Gyökfogók élettani hatásának 

modellezése (pl. vöröshagyma-

reszelék hatása oszcilláló 

reakciókban).] 

Fizika: energia, 

energiaminimum, 

elektronhéj, Pauli-elv, 

állóhullám. 

Fémes kötés és fémrács 

 A fémes kötés elemenként változó 

erőssége; ennek hatása a fémek 

fizikai tulajdonságaira (pl. 

olvadáspontjára, keménységére). 

Elektronfelhő és az 

elektronvezetés, illetve 

megmunkálhatóság közötti 

összefüggések megértése, 

alkalmazása. 

. 

Biológia-egészségtan: 

biológiailag fontos 

könnyű- és nehézfémek. 

Fizika: áramvezetés, 

Fizikafeszültség 

mértékegysége  

Másodrendű kötések és 

molekularács 

A másodrendű kölcsönhatások 

erőssége és kialakulásának 

feltételei, jelentőségük. A 

molekulatömeg, a polaritás és a 

részecskék közötti kölcsönhatások 

kapcsolata, összefüggése az 

olvadásponttal és forrásponttal. 

Közel azonos moláris tömegű, de 

különböző másodrendű 

kötésekkel jellemezhető 

molekularácsos anyagok olvadás- 

és forráspontjának 

összehasonlítása, a tendenciák 

felismerése.  

 

Biológia-egészségtan: 

a másodrendű kötések 

szerepe a biológiailag 

fontos vegyületekben 

 

Fizika: energia és 

mértékegysége, forrás, 

forráspont, 

töltéseloszlás, 

tömegvonzás, dipólus. 

komplex ionok 

komplex ionok képződése, töltése 

és térszerkezete, datív kötés 

[ligandum, koordinációs szám]. 

Példa komplexekire (kobalt 

(páratartalom-kimutatás), réz(II) 

víz és ammónia komplexe, ezüst 

ammónia komplexe. 

Összetett és komplex ionokat 

tartalmazó vegyületek képletének 

szerkesztése. 

 „Lugol-oldat” létrejöttének 

magyarázata). 

Biológia-egészségtan: 

az élővilágban fontos 

komplexek. 

 

 

Kristályrácsok 

Az egyes rácstípusok jellemzőinek 

Az atomok között kialakuló 

kötések típusának, erősségének és 
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megjelenése az átmeneti 

rácsokban (grafitrács az ionrács 

és a molekularács közötti 

átmenetet jelentő rácsok).  

számának becslése egyszerűbb 

példákon a periódusos rendszer 

használatával. A molekulák, 

illetve összetett ionok között 

kialakuló kölcsönhatások 

típusának megállapítása, 

erősségének becslése.  

Gázok és gázelegyek 

A tökéletes (ideális) gáz fogalma 

és az állapothatározók közötti 

összefüggések: Avogadro 

törvénye, moláris térfogat, 

abszolút, ill. relatív sűrűség, 

egyszerű gáztörvények, egyesített 

gáztörvény (pV/T = állandó) [és 

a tökéletes (ideális) gázok 

állapotegyenlete (pV = nRT)]). A 

gázok relatív sűrűségének 

jelentősége gázfejlesztés esetén, 

illetve a mérgezések, robbanások 

elkerülése érdekében. A gázok 

diffúziója. A gázelegyek mint 

homogén többkomponensű 

rendszerek, összetételük 

megadása, átlagos moláris 

tömegük kiszámítási módja.  

A gázokra és gázelegyekre 

vonatkozó törvények, 

összefüggések használata 

számolási feladatokban. 

 

Biológia-egészségtan: 

légzési gázok, szén-

dioxid-mérgezés. 

 

Fizika: sűrűség, 

Celsius- és Kelvin-

skála, állapotjelző, 

gáztörvények, kinetikus 

gázmodell. 

Folyadékok, oldatok 

A molekulatömeg, a polaritás és 

a másodrendű kötések 

kapcsolata, összefüggése a 

forrásponttal; a forráspont 

nyomásfüggése. hővel. Az oldatok 

összetételének megadása (tömeg-, 

térfogat- és anyagmennyiség- 

törtek, ill. -százalékok, tömeg- és 

anyagmennyiség-koncentráció). 

Adott töménységű oldat készítése. 

Oldatkészítés kristályvizes 

sókból. Oldatok hígítása, 

töményítése, keverése. Ozmózis. 

Oldhatósági görbék készítése, ill. 

elemzése. Számolási feladatok az 

oldatokra vonatkozó 

összefüggések alkalmazásával.  

 

Biológia-egészségtan: 

diffúzió, ozmózis, 

plazmolízis, 

egészségügyi 

határérték, fiziológiás 

konyhasóoldat, 

oldatkoncentrációk, 

vér, sejtnedv, 

ingerületvezetés. 

 

 

Matematika: 

százalékszámítás, 

aránypárok. 

Kolloid rendszerek 

A kolloid mérettartomány 

következményei (nagy fajlagos 

felület és nagy határfelületi 

energia, instabilitás). A kolloid 

rendszerek fajtái (diszperz, 

asszociációs és makromolekulás 

kolloidok) gyakorlati példákkal. 

A kolloidok közös jellemzői 

(Brown-mozgás, Tyndall-effektus) 

. Biológia-egészségtan: 

biológiailag fontos 

kolloidok, adszorpció, 

fehérjék, gél és szol 

állapot. 

 

Fizika: nehézségi erő. 
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és vizsgálata [ultramikroszkóp, 

Zsigmondy Richárd]. Kolloidok 

stabilizálása és megszüntetése, 

környezeti vonatkozások (szmog, 

szmogriadó). Az adszorpció 

jelensége és jelentősége 

(széntabletta, gázálarcok, 

szagtalanítás, [kromatográfia]). 

Kolloid rendszerek az élő 

szervezetben és a 

nanotechnológiában. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Anyagi rendszer, komponens, fázis, homogén, heterogén, kolloid, exoterm, 

endoterm, állapotjelző, dinamikus egyensúly, ideális gáz, moláris térfogat, 

gáztörvény, relatív sűrűség, diffúzió, átlagos moláris tömeg, oldat, 

oldószer, oldott anyag, oldhatóság, oldáshő, anyagmennyiség-százalék, 

anyagmennyiség-koncentráció, hígítás, keverés, ozmózis, kristályos és 

amorf anyag, adszorpció. 

Tematikai egység A kémiai reakciók általános jellemzése Órakeret 18 óra 

A kémiai reakciók 

energiaviszonyai 

A képződéshő és a 

reakcióhő; a 

termokémiai 

egyenlet. Hess 

tétele. A kémiai 

reakciók hajtóereje 

az energiacsökkenés 

és a 

rendezettségcsökke

nés.  

A reakcióhő (pl. égéshő) kiszámítása ismert 

képződéshők alapján, ill. ismeretlen 

képződéshő kiszámítása ismert reakcióhőből 

és képződéshőkből. 

 

Biológia-egészségtan: 

ATP, lassú égés, a 

biokémiai folyamatok 

energiamérlege. 

 

Fizika: a hő és a belső 

energia kapcsolata, II. 

főtétel, az 

energiagazdálkodás 

környezetvédelmi 

vonatkozásai. 

 

Matematika: műveletek 

negatív előjelű 

számokkal. 

Kémiai egyensúly 

A dinamikus kémiai 

egyensúlyi állapot 

kialakulásának 

feltételei és 

jellemzői. Az 

egyensúlyi állandó 

és a tömeghatás 

törvénye. A Le 

Châtelier–Braun-elv 

érvényesülése és a 

kémiai egyensúlyok 

befolyásolásának 

lehetőségei, 

valamint ezek 

gyakorlati 

jelentősége az 

A dinamikus kémiai egyensúlyban lévő 

rendszerre gyakorolt külső hatás 

következményeinek megállapítása. 

Számolási feladatok: egyensúlyi 

koncentráció, egyensúlyi állandó, átalakulási 

százalék, ill. a disszociációfok kiszámítása. 

 

Biológia-egészségtan: 

homeosztázis, ökológiai 

és biológiai egyensúly. 

 

Fizika: egyensúly, 

energiaminimumra való 

törekvés, 

grafikonelemzés, a 

folyamatok iránya, a 

termodinamika II. 

főtétele. 
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iparban (pl. 

ammóniaszintézis) 

és a háztartásban 

(pl. szódavíz 

készítése, szénsavas 

italok tárolása). 

Savak és bázisok 

A savak és bázisok 

fogalma Brønsted 

szerint, sav-bázis 

párok, kölcsönösség 

és viszonylagosság. 

A savak és bázisok 

erőssége, a savi 

disszociációs 

állandó és a 

bázisállandó. 

Lúgok. Többértékű 

savak és bázisok, 

savmaradék ionok. 

Amfoter 

vegyületek, 

autoprotolízis, 

vízionszorzat. 

Annak eldöntése, hogy egy adott sav-bázis 

reakcióban melyik anyag játssza a sav és 

melyik a bázis szerepét. 

[A gyenge savak és bázisok kiindulási, ill. 

egyensúlyi koncentrációi, 

diszociációállandója, valamint 

disszociációfoka közötti összefüggések 

alkalmazása számítási feladatokban.] 

 

Biológia-egészségtan: a 

szén-dioxid oldódása 

A kémhatás 

A pH változása 

hígításkor és 

töményítéskor. Sók 

hidrolízise.  

Erős savak, ill. bázisok pH-jának 

kiszámítása (egész számú pH-értékek 

esetében). [Gyenge savak, ill. bázisok pH-

jának, sav-, ill. bázisállandójának 

kiszámítása.] 

 

Biológia-egészségtan: 

pH, kiválasztás, a 

testfolyadékok 

kémhatása, zuzmók mint 

indikátorok, a savas eső 

hatása az élővilágra. 

 

 

Oxidáció és 

redukció 

Az oxidációs szám 

és kiszámítása 

molekulákban és 

összetett [illetve 

komplex] ionokban. 

Az 

elektronátmenetek 

és az oxidációs 

számok 

változásainak 

összefüggései 

redoxireakciók 

során 

Az elemeket, illetve vegyületeket alkotó 

atomok oxidációs számának kiszámítása. 

Egyszerűbb [és bonyolultabb] 

redoxiegyenletek rendezése oxidációs 

számok segítségével, ezekkel kapcsolatos 

számítási feladatok megoldása. 

 

Fizika: a töltések 

nagysága, előjele, 

töltésmegmaradás. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

tűzgyújtás. 

Oxidálószerek és 

redukálószerek 

Az oxidálószer és a 

Annak eldöntése, hogy egy adott 

redoxireakcióban melyik anyag játssza az 

oxidálószer, illetve a redukálószer szerepét. 

Biológia-egészségtan: 

redoxirendszerek a 

sejtekben, redoxireakciók 
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redukálószer 

értelmezése az 

elektronfelvételre és 

-leadásra való 

hajlam alapján, 

kölcsönösség és 

viszonylagosság.  

 az élő szervezetben. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

tűzfegyverek. 

 

10. évfolyam - kémia irányultság 

Évi óraszám: 36 óra – heti 1 óra 

Tematikai egység Szénhidrogének  Órakeret: 8 óra 

Előzetes tudás 

Kémiai reakció, égés, másodrendű kötések, izomer, molekulák alakja 

és polaritása, egyszeres és többszörös kovalens kötés, reakcióhő, 

halogének, savas eső, „ózonlyuk”. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az optikai izoméria és jelentőségének megértése, a molekulaszerkezet 

és az izoméria kapcsolatának felismerése, alkalmazása. 

Ismeretek (tartalmak, 

jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 

Kapcsolódási 

pontok 

A telített szénhidrogének 

Alkánok (paraffinok), 

cikloalkánok, 1–10 szénatomos 

főlánccal rendelkező alkánok 

elnevezése, egyszerűbb 

csoportnevek [3–4 szénatomos 

elágazó láncú csoportok nevei], 

homológ sor, általános képlet. 

Tulajdonságaik, olvadás- és 

forráspont és változása a 

homológ sorban [molekulaalak 

és az olvadás- és forráspont 

kapcsolata]. 

 

Szteránváz, szteroidok biológiai 

jelentősége (vázlatosan). 

Grafikon elemzése vagy 

készítése alkánok fizikai 

tulajdonságairól [etán, 

ciklohexán konformációs 

diagramja]. 

Molekulamodellek készítése, 

modell és képlet kapcsolata. 

 

Biológia-

egészségtan: etilén 

mint növényi 

hormon, szteránvázas 

hormonok, 

karotinoidok, 

karcinogén és 

mutagén anyagok,  

Fizika: olvadáspont, 

forráspont, forrás, 

kondenzáció, 

forráspontot 

befolyásoló külső 

tényezők, hő,  

Matematika: 

függvény, grafikus 

ábrázolás. 

A telítetlen szénhidrogének 

Az alkének (olefinek) 

Elnevezésük 1–10 szénatomos 

főlánccal, homológ sor, 

általános képlet, 

molekulaszerkezet, geometriai 

(cisz-transz) izoméria, 

 

Molekulamodellek készítése, 

modell és képlet kapcsolata. 

Geometriai izomerek 

tanulmányozása modellen. 
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tulajdonságaik. 

Kaucsuk, műkaucsuk, 

vulkanizálás, a gumi szerkezete, 

előállítása, tulajdonságai (és 

használatának környezetvédelmi 

problémái), hétköznapi 

gumitermékek (pl. téli és nyári 

gumi, radír, rágógumi). 

A karotinoidok szerkezete 

(vázlatosan), színe, biológiai, 

kozmetikai és élelmiszer-ipari 

jelentősége. 

Információk izoprénvázas 

vegyületekkel kapcsolatban (pl. 
természetes előfordulásuk, 

szerkezetük, illatszer- vagy 

élelmiszer-ipari jelentőségük, 
antioxidáns szerepük, karotinoidok 

szerepe a fotoszintézisben). 

Toluol [nitrálás, TNT], xilol 

[orto, meta és para helyzet], 

sztirol és polisztirol (és 

használatának problémái). 

 

Az aromás szénhidrogének 

szerkezete és tulajdonságai közötti 

kapcsolatok megértése, 

alkalmazása, egészségtudatos 
magatartás kialakítása. 

 

Tematikai egység 
Oxigéntartalmú és egyéb heteroatomot 

tartalmazószerves vegyületek 
Órakeret: 8 óra 

Ismeretek 

(tartalmak, 

jelenségek, 

problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ módszertani 

ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Az oxigéntartalmú 

funkciós csoportok  

Polaritás, 

hidrogénkötés 

lehetősége és 

kapcsolata az 

oldhatósággal, 

olvadás- és 

forrásponttal, 

karbonsavak 

dimerizációja. 

Homológ sorok 

általános képlete, 

tulajdonságok 

változása a homológ 

sorokban. 

Hasonló moláris tömegű oxigéntartalmú 

vegyületek (és alkánok) tulajdonságainak 

(pl. olvadás- és forráspont, oldhatóság) 

összehasonlítása, táblázat vagy diagram 

készítése vagy elemzése. 

Eltérő funkciós csoportot tartalmazó izomer 

vegyületek tulajdonságának 

összehasonlítása. 

 

Biológia-egészségtan: az 

alkohol hatásai, 

dohányzás, a 

preparátumok 

tartósítása, 

cukorbetegség, erjedés, 

biológiai oxidáció 

(citromsavciklus), Szent-

Györgyi Albert, lipidek, 

sejthártya, táplálkozás, 

látás. 

 

Fizika: felületi 

feszültség. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: Alfred Nobel. 

Az alkoholok 

Az alkoholok csoportosítása 

Egészségtudatos magatartás 

kialakítása. 
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értékűség, rendűség és a szénváz 

alapján, elnevezésük, reakció 

nátriummal, Alkoholtartalmú 

italok előállítása Az etanol mint 

üzemanyag (bioetanol).  

 

 

A fenolok 

A fenol szerkezete és 

tulajdonságai.  

Fenolok szerkezete és 

tulajdonságai közötti 

kapcsolatok megértése, 

alkalmazása. 

Az éterek 

Az éterek elnevezése, egyszerű [és 

vegyes] éterek előállítása. A 

dietil-éter tulajdonságai, 

felhasználása. 

Éterek szerkezete és 

tulajdonságai közötti 

kapcsolatok megértése, 

alkalmazása. 

Egy alkohol és vele izomer éter 

tulajdonságainak 

összehasonlítása. 

Az oxovegyületek 

Az oxovegyületek oxidálhatósága  

Az oxovegyületek előállítása, 

felhasználása, jelentősége. A 

formaldehid felhasználása, 

formalin, mérgező hatása, 

előfordulása dohányfüstben. 

Akrolein keletkezése sütéskor. 

Aceton (és megjelenése a vérben 

cukorbetegség esetén). 

Információ néhány 

oxocsoportot (is) tartalmazó, 

biológiai szempontból jelentős 

vegyülettel kapcsolatban (pl. 

kámfor, tesztoszteron, 

progeszteron, ösztron, 

kortizon). 

A karbonsavak és sóik 

A hangyasav oxidálhatósága: 

ezüsttükörpróba [és reakció 

brómos vízzel]. 

Az olajsav reakciója brómos 

vízzel, telíthetősége hidrogénnel. 

C-vitamin (Szent-Györgyi Albert). 

Karbonsavak szerkezete és 

tulajdonságai közötti 

kapcsolatok megértése, 

alkalmazása. 

Egészségtudatos magatartás 

kialakítása. 

. 

A halogéntartalmú 

szénhidrogének 

A halogéntartalmú 

szénhidrogének elnevezése,  

Reakció nátrium-hidroxiddal: 

szubsztitúció és elimináció 

[Zajcev-szabály]. 

A halogéntartalmú 

szénhidrogének szerkezete és 

tulajdonságai közötti 

kapcsolatok megértése, 

alkalmazása, egészség- és 

környezettudatos magatartás 

kialakítása. 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél 
Milyen molekulák építik fel 

az embert? 

Órakeret   

15 óra 
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Az észterek 

A karbonsavak és a szervetlen savak 
észterei. Elnevezés egyszerűbb 
karbonsav észterek példáján. 
Szerkezetük, tulajdonságaik. 

Oxigéntartalmú összetett lipidek: 
viaszok, zsírok és olajok 
(összehasonlításuk, emésztésük, zsírok 
keletkezése a szervezetben, szerepük a 
táplálkozásban), foszfatidok. 

 

Margarinok összetétele, előállítása, 
olajkeményítés. 

Biodízel (előállítása, felhasználása, 
problémák). 

Észterképződés alkoholokból 
és karbonsavakból, 
kondenzáció és hidrolízis, 
egyensúly eltolásának 
lehetőségei, lúgos hidrolízis. 

Az észterek szerkezete és 
tulajdonságai közötti 
kapcsolatok megértése, 
alkalmazása. 

Izomer szerkezetű észter és 
sav tulajdonságainak 
összehasonlítása. 

Egészségtudatos magatartás 
kialakítása. 

 

 

A szénhidrátok 

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

A szénhidrátok csoportosítása 
több szempont alapján.  

 

 

A monoszacharidok 

A monoszacharidok funkciós csoportjai, 
szerkezetük, tulajdonságaik. 
Csoportosításuk az oxocsoport és a 
szénatomszám alapján. 

A triózok konstitúciója és biológiai 
jelentősége, [D- és L-glicerinaldehid, 
relatív konfiguráció és jelölése (Emil 
Fischer), a konfiguráció biológiai 
jelentősége.] 

A pentózok (ribóz és dezoxi-ribóz) nyílt 
láncú és gyűrűs konstitúciója, 
[konfigurációja], vércukorszint). 

Egyszerű szénhidrátok 
szerkezete és tulajdonságai 
közötti kapcsolatok 
megértése, alkalmazása, [az 
optikai izomériájuk 
jelentőségének megértése]. 

M: Egyszerű kísérletek 
cukrokkal: cukor oldása 
vízben, benzinben. Fehling-
reakció és ezüsttükörpróba 
bemutatása glükózzal és 
fruktózzal. 

Szőlőcukor oxidációját 
bemutató más kísérlet (pl. 
kék lombik kísérlet). 

Glükóztartalmú és 
édesítőszerrel készített 
üdítőital megkülönböztetése 
(pl. tanulók által tervezett 
kísérlettel). 

 

A diszacharidok 

A redukáló és nem redukáló 
diszacharidok és ennek szerkezeti oka. 

A maltóz, a cellobióz, a szacharóz és a 
tejcukor szerkezete (felépítő 

A diszacharidok szerkezete és 
tulajdonságai közötti 
kapcsolatok megértése, 
alkalmazása, [az optikai 
izomériájuk jelentőségének 
megértése]. 
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monoszacharidok, összegképlete 
[konstitúciója, konfigurációja, 
konformációja]) és biológiai 
jelentősége. 

 

A poliszacharidok 

glikogén [és a kitin] szerkezete, 
tulajdonságai, előfordulása a Kitin: 
gombák sejtfala, rovarok külső váza. 

A poliszacharidok szerkezete 
és tulajdonságai közötti 
kapcsolatok megértése, 
alkalmazása. 

 

A nitrogéntartalmú heterociklusos 

vegyületek 

A piridin, a pirimidin, a pirrol, az 

imidazol és a purin szerkezete, 

tulajdonságai  

Jelentőségük (vázlatosan): pl. B-

vitaminok, alkoholdenaturálás 

(régen), nukleinsav bázisok 

alapvázai, indolecetsav (auxin), 

indigó, hemoglobin, klorofill, hem, 

hisztidin, húgysav, koffein, teofillin, 

gyógyszerek. 

A nitrogéntartalmú 

heterociklikus vegyületek 

szerkezete és tulajdonságai 

közötti kapcsolatok 

megértése, alkalmazása. 

Egészségtudatos magatartás 

kialakítása. 

 

Az aminosavak 

Az aminosavak elnevezése, 

szerkezete. Funkciós csoportok, 

ikerionos szerkezet és 

következményei. Tulajdonságaik 

bemutatása (a glicin példáján 

keresztül). Az aminosavak 

amfotériája, sóképzése (nátrium-

hidroxiddal és sósavval). 

Az aminosavak jelentősége 

(vázlatosan): pH-stabilizálás, 

ingerület-átvitel (γ-amino-

vajsav), fehérjeépítés. 

Az aminosavak szerkezete és 

tulajdonságai közötti kapcsolatok 

megértése, alkalmazása. 

γ-amino-vajsavval (GABA), γ-

hidroxi-vajsavval (GHB) és γ-

butirolaktonnal (GBL) 

kapcsolatos információk. 

Biológia-egészségtan: 

aminosavak és 

fehérjék szerkezete és 

tulajdonságai, 

peptidkötés, enzimek 

működése, 

hemoglobin 

A nukleotidok 

A nukleotid név magyarázata, a 

nukleotidok csoportosítása 

(mono-, di-és polinukleotidok), a 

mononukleotidok építőegységei. 

Az ATP sematikus szerkezete, 

építőegységei, biológiai 

jelentősége. 

A nukleotidok szerkezete és 

tulajdonságai, valamint biológiai 

funkcióik közötti kapcsolat 

megértése. 

ATP szerkezetének elemzése 

és/vagy lerajzolása (az 

alapegységek képleteinek 

ismeretében). 

Biológia-egészségtan: 

sejtanyagcsere, 

koenzimek, 

nukleotidok, ATP és 

szerepe, öröklődés 

molekuláris alapjai, 

mutáció, 

fehérjeszintézis. 

A nukleinsavak 

A cukor-foszfát lánc szerkezete, 

pentózok és bázisok az RNS-ben 

és a DNS-ben, bázispárok, 

A nukleinsavak szerkezete és 

tulajdonságai, valamint biológiai 

funkcióik közötti kapcsolatok 

megértése. 
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Watson–Crick-modell.  

Tematikai egység Szerves kémiai számítások Órakeret 5 óra 

Előzetes tudás 

Anyagmennyiség, moláris tömeg, a képlet mennyiségi jelentése, 

kémiai reakcióegyenlet mennyiségi értelmezése, Avogadro törvénye, 

gáztörvények, egyensúlyi állandó, oldatok összetétele, koncentrációja, 

hő, képződéshő, reakcióhő, Hess-tétel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanult szerves kémiai ismeretek szakszerű alkalmazása számítási 

feladatokban. A problémamegoldó képesség fejlesztése. 

Mértékegységek szakszerű és következetes használata. 

 

12. évfolyam - kémia irányultság 

Évi óraszám: 32 óra – heti 1 óra 

Tematikai egység Hidrogén 
Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás Apoláris kovalens kötés, izotóp, magfúzió, diffúzió, redukálóképesség, 

izotópok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A legkisebb sűrűségű gáz szerkezete, tulajdonságai és felhasználása 

közötti összefüggések megértése.  

Ismeretek (tartalmak, 

jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

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. 

Előfordulása a világegyetemben 

és a Földön. Természetben 

előforduló vegyületei: víz, 

ammónia, szerves anyagok. 

[A magfúzió jelenősége.] 

A hidrogén különleges 

tulajdonságainak és azok 

szerkezeti okainak megértése, 

alkalmazása a felhasználási 

módjainak magyarázatára. 

 

Fizika: 

hidrogénbomba, 

magreakciók, 

magfúzió, a 

tömegdefektus és az 

energia kapcsolata. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: II. 

világháború, a 

Hindenburg léghajó 

katasztrófája. 
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Izotópjainak gyakorlati szerepe. 

A hidrogén mint alternatív 

üzemanyag. 

Ipari és laboratóriumi előállítás. 

Tematikai egység 
Halogének Órakeret 4 óra 

Előzetes tudás Az oldhatóság összefüggése a molekulaszerkezettel, apoláris, poláris 

kovalens kötés, oxidálószer. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A halogének és halogénvegyületek hasonlóságának és eltérő 

tulajdonságainak szerkezeti magyarázata. A veszélyes anyagok 

biztonságos használatának gyakorlása a halogén elemek és vegyületeik 

példáján. Annak megértése, hogy a hétköznapi életben használt 

anyagok is lehetnek mérgezők, minden a mennyiségen és a 

felhasználás módján múlik. Az élettani szempontból jelentős 

különbségek felismerése az elemek és azok vegyületei között. A 

hagyományos fényképezés alapjainak megértése. 

Ismeretek (tartalmak, 

jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

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, PVC-

gyártás, vízfertőtlenítés (klórozott 

fenolszármazékok veszélye). 

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: 

A halogénelemek és vegyületeik 

molekulaszerkezete, polaritása, 

halmazszerkezete, valamint 

fizikai és kémiai tulajdonságai 

közötti összefüggések megértése, 

alkalmazása, környezettudatos és 

egészségtudatos magatartás 

kialakítása. 

 

Biológia-egészségtan: 

a só jódozása, a 

fogkrém fluortartalma, 

gyomorsav, kiválasztás 

(kloridion), a jód 

szerepe. 

 

Fizika: az 

energiafajták 

egymásba való 

átalakulása, 

elektrolízis, 

légnyomás. 

 

Földrajz: sóbányák. 
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Fizikai tulajdonságok. Vizes 

oldata: sósav. Maximális 

töménység. Kémiai reakció, 

illetve a reakció hiánya 

különböző fémek esetében. 

Előfordulás: gyomorsav-

gyomorégés, 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.] 

 

Tematikai egység Az oxigéncsoport 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Kétszeres kovalens kötés, allotróp módosulat, sav, oxidálószer, freon, 

oxidációs szám. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az oxigéncsoport elemeinek és vegyületeinek szerkezete, összetétele 

és tulajdonságai közötti kapcsolatok megértése és alkalmazása. Az 

oxigén és a kén eltérő sajátságainak magyarázata. A kénvegyületek 

változatossága okainak megértése. A környezeti problémák iránti 

érzékenység fejlesztése. Tudomány és áltudomány 

megkülönböztetése. 

Ismeretek (tartalmak, 

jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Oxigén 

Molekulaszerkezet: allotróp 

módosulat – a dioxigén és az 

Az oxigéncsoport elemeinek és 

vegyületeiknek áttekintése, a 

szerkezet és tulajdonságok 

Biológia-egészségtan: 

légzés és fotoszintézis 

kapcsolata, 
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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. 

közötti kölcsönhatások 

megértése és alkalmazása, 

környezettudatos és 

egészségtudatos magatartás 

kialakítása. 

 

oxigénszállítás. 

 

Földrajz: a légkör 

szerkezete és 

összetétele. 

Víz 

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 

- 
Biológia-egészségtan: 

a víz az élővilágban. 

 

Fizika: a víz 

különleges 

tulajdonságai, 

hőtágulás, a hőtágulás 

szerepe a természeti 

és technikai 

folyamatokban. 

 

Földrajz: a Föld 

vízkészlete, és annak 

szennyeződése. 
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[diszproporció], a bomlékonyság 

oka. Oxidálószer és 

redukálószer. Felhasználás: 

rakéta-üzemanyag, hajszőkítés, 

fertőtlenítés, víztisztítás 

(Hyperol). 

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. 

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 

A kén és egyes vegyületei 

gyakorlati jelentőségének 

megértése, környezettudatos és 

egészségtudatos magatartás 

kialakítása. 

 

Biológia-egészségtan: 

zuzmók mint 

indikátorok, a levegő 

szennyezettsége. 
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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. 

 

 

Tematikai egység Nitrogéncsoport 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Háromszoros kovalens kötés, apoláris és poláris molekula, 

légszennyező gáz. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nitrogén és a foszfor sajátságainak megértése, összevetése, 

legfontosabb vegyületeik hétköznapi életben betöltött jelentőségének 

felismerése. Az anyagok természetben való körforgásának megértése. 

Helyi környezetszennyezési probléma kémiai vonatkozásainak 

megismerése és válaszkeresés a problémára. 

Ismeretek (tartalmak, 

jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

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 nitrogéncsoport elemeinek 

és vegyületeinek rövid 

áttekintése, a szerkezet és 

tulajdonságok közötti 

kölcsönhatások megértése és 

alkalmazása, környezettudatos 

és egészségtudatos magatartás 

kialakítása. 

 

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 
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A nitrogén oxidjai 

NO keletkezése villámláskor és 

belső égésű motorokban. NO2 

fizikai tulajdonságai, 

[dimerizáció]. Élettani hatások: 

értágító hatás (Viagra), mérgező 

kipufogógázok, gépkocsi-

katalizátor 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: ammónium-

nitrát: pétisó; kálium-nitrát: 

puskapor. Műtrágyák és szerepük, 

valamint környezeti veszélyeik. 

Eutrofizáció, primőr termékek. 

A nitrogén körforgása a 

természetben, szennyvíztisztítás. 

Azidok előnye és hátránya a 

légzsákokban. Nitritek szerepe a 

tartósításban (pácsók). 

állampolgári 

ismeretek: Irinyi 

János. 

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: 

A foszfor és egyes vegyületei 

gyakorlati jelentőségének 

megértése, környezettudatos és 

egészségtudatos magatartás 

kialakítása. 

Információk Irinyi Jánosról és 

a gyufa történetéről, foszfátos 

és a foszfátmentes mosóporok 

összetételéről, működéséről, 

környezeti hatásairól. 
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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).  

 

 

Tematikai egység Széncsoport 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Atomrács, allotróp módosulat, szublimáció, gyenge sav. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szén és a szilícium korszerű felhasználási lehetőségeinek 

megvizsgálása. A szén és szilícium vegyületek szerkezete, összetétele 

és tulajdonságai közötti kapcsolatok megértése és alkalmazása. A 

szén-dioxid kvóta napjainkban betöltött szerepének megértése. A 

földkérget felépítő legfontosabb vegyületek: a karbonátok és 

szilikátok jelentőségének megértése. 

Ismeretek (tartalmak, 

jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

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 

A széncsoport két leggyakoribb 

elemének és vegyületeiknek 

ismerete, a szerkezetük és 

tulajdonságaik közötti 

összefüggések megértése és 

alkalmazása, környezettudatos és 

egészségtudatos magatartás 

kialakítása. 

 

Biológia-egészségtan: 

adszorpció, a szén-

dioxid az élővilágban, 

fotoszintézis, 

sejtlégzés, a szén-

dioxid szállítás. 

 

Fizika: félvezető-

elektronikai alapok. 

 

Földrajz: 

karsztjelenségek. 
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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 hidrogén-

karbonátok 

A karbonát-ion 

elektronszerkezete és 

térszerkezete. Szóda, 

szódabikarbóna, mészkő, 

dolomit. 

A szén körforgása a 

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. 
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Tematikai egység Az s-mező fémei 
Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás Redoxireakció, standardpotenciál, gerjesztett állapot, felületaktív 

anyagok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az s-mező fémei és vegyületeik szerkezete, összetétele és 

tulajdonságai közötti kapcsolatok megértése és alkalmazása. A 

vízkeménység, a vízlágyítás és vízkőoldás problémáinak helyes 

kezelése a hétköznapokban. 

Ismeretek (tartalmak, 

jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

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. 

 

Biológia-egészségtan: 

a csont kémiai 

összetétele, 

kiválasztás (nátrium- 

és káliumion), 

idegrendszer 

(nátrium- és 

káliumion), 

ízérzékelés – sós íz 

fiziológiás sóoldat. 

Alkáliföldfémek  

Fizikai tulajdonságok. Kémiai 

tulajdonságok: redukálószerek, 

sóképzés, reakció vízzel. 

Vegyületeik felhasználása az 

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. 
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Tematikai egység A p-mező fémei 
Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás Savak és bázisok, oxidáció, izotópok, amfoter tulajdonságok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az alumínium, ón és ólom eltérő sajátságainak magyarázata. A 

vegyületeik szerkezete, összetétele és tulajdonságai közötti 

kapcsolatok felismerése és alkalmazása. A vörösiszap-katasztrófa 

okainak és következményeinek megértése. 

Ismeretek (tartalmak, 

jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

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). 

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. 

A p-mező fémei és vegyületeik 

tulajdonságainak megértése, 

ezek anyagszerkezeti 

magyarázata, környezettudatos 

és egészségtudatos magatartás 

kialakítása. 

 

Fizika: elektromos 

ellenállás, 

akkumulátor  

 

Biológia-egészségtan: 

az ólom 

felhalmozódása a 

szervezetben, 

ólommérgezés tünetei, 

Alzheimer-kór. 

 

Földrajz: timföld- és 

alumíniumgyártás. 

 

 

Tematikai egység A d-mező fémei 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Eltérő szerkezetű fémrácsok, redukciós előállítás, mágnes, ötvözet, 

nemesfém. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A d-mező fémei és vegyületeik szerkezete, összetétele és 

tulajdonságai közötti kapcsolatok felismerése és alkalmazása. Az 

ötvözetek sokrétű felhasználásának megértése. A nehézfém-

vegyületek élettani hatásainak, környezeti veszélyeinek tudatosítása. 

A tiszai cianidszennyezés aranybányászattal való összefüggésének 

megértése. 

Ismeretek (tartalmak, 

jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

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: 

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. 

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. 

 

Biológia-egészségtan: 

a hemoglobin szerepe 

az emberi 

szervezetben. 

enzimek: 

biokatalizátorok, a 

nehézfémsók hatása 

az élő szervezetre, B12 

vitamin 

 

Fizika: fényelnyelés, 

fényvisszaverés, 

ferromágnesség, 

modern fényforrások. 

 

Földrajz: vas- és 

acélgyártás. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: szólások. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: rézkor, 

bronzkor, vaskor. 

Króm 

Ötvözőfém: korrózióvédő 

bevonat, rozsdamentes acél. 
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[Mikroelem: a szénhidrát-

anyagcsere enzimjeiben.] A 

kromátok és bikromátok mint 

erős oxidálószerek (kálium-

bikromát, 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. 

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 hidrogén-

szulfiddal és salétromsavval. 

Választóvíz, királyvíz. 

Felhasználás: ékszerek (fehér 

arany), dísztárgyak, vezetékek. 

Élettani hatás: Az ezüst 

vízoldható vegyületei mérgező, 

illetve fertőtlenítő hatásúak, 

felhasználás ivóvízszűrőkben, 

A rézcsoport és a platina 

felhasználási módjainak 

magyarázata a tulajdonságaik 

alapján.  

újrahasznosításáról, a 

fényképezés történetéről, a 

rézgálicot tartalmazó 

növényvédő szerekről. 
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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. 

Cink 

Fizikai tulajdonságok. Kémiai 

reakciók: égés, reakció kénnel, 

savakkal, lúgokkal. 

Felhasználás: korrózióvédő 

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 

A cinkcsoport elemei és 

vegyületeik felhasználásának 

magyarázata a sajátosságaik 

alapján. Környezettudatos és 

egészségtudatos magatartás 

kialakítása. 
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fogtömés, fénycsövek. Veszélyes 

hulladék, szelektív gyűjtés. 

 

Tematikai egység Szervetlen kémiai számítások Órakeret: 4 óra 

Előzetes tudás Galvánelemek, elektrolizálócellák működése, Faraday I. és II. törvénye. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanult szervetlen kémiai ismeretek gyakorlása, alkalmazása, 

elmélyítése és szintetizálása számítási feladatokon keresztül. 

 

Szakközépiskolai képzés 

 
A kémiai alapműveltség az anyagi világ megismerésének és megértésének egyik fontos eszköze. A 
kémia tanulása olyan folyamat, amely – tartalmain és tevékenységein keresztül – az alapismeretek 
elsajátításán, illetve az alapvető logikai összefüggések felismerésén túl arra motiválja a tanulókat, 
hogy tudásukat a napi életüket érintő kémiai problémák kritikus végiggondolására alkalmazzák és 
igényt alakít ki arra, hogy azt a későbbiekben gyarapítsák. A kémiai alapműveltség birtokosaként a 
tanuló érzékennyé válik az anyagokkal kapcsolatos természettudományos problémákra, és ezek 
értelmezésében képes kémiai ismeretekkel kapcsolatos információk értelmezésére, érti a kémiai 
gondolkodásmód és a tudományos kutatások alapvető szemléletmódját. A kémia tanulása abban 
segít, hogy a tanuló felnőttként életvezetésével, otthona és környezete állapotával kapcsolatban 
megalapozott döntéseket hozzon, tudatos fogyasztóvá, felelős és kritikus állampolgárrá váljon, aki 
tudása révén védett az áltudományos, gyakran manipulatív információkkal, illetve a téves vagy 
hiányos tájékoztatással szemben. A kémiai alapműveltség révén érthető és értékelhető, hogy a 
kémiával kapcsolatos területek (egyebek mellett a kémiai alapkutatások, a vegyipar, a gyógyszer-, 
élelmiszer- és kozmetikai ipar) művelése milyen perspektívát jelent globális és nemzeti szinten, az 
egyéni életminőség változása, illetve a személyes karrier szempontjából. 

Ezért ez a kerettanterv a tanulók számára releváns problémák, jelenségek, folyamatok 
megfigyeltetésén, feltárásán alapul, ily módon alakítva ki a kémiával kapcsolatos 
természettudományos műveltséget. A tanterv tartalmi elemei gyakran összetettek, integrált 
szemléletűek, számos tantárgyközi kapcsolatot tárnak fel.  

A szakközépiskolában a kémia tantárgy keretében folyó személyiségfejlesztés a 

természettudományos nevelés egyik színtereként a hétköznapi életben hasznosulni képes 

tudás épülését szolgálja. A műveltségterület egyik aspektusaként – különösen az erősen 

adottságokra épülő szakmák esetén – hozzájárul, hogy lehetőség nyíljék a pályakorrekcióra, 

az eredményesebb átképzésre. 

Természettudományos tárgyként meghatározó szerepe van a gondolkodás 

fejlődésében, felvértezi a diákokat arra, hogy tudásuk, szemléletük eszközként szolgálhasson 

a mindennapi életben való eligazodás során, és hozzájáruljon egy minőségi életvitelhez.  

A tanulók a kémia tanulásán keresztül megismerik tudományosság kritériumait, 

ráébrednek a kémia mindennapi életünket átható, meghatározó szerepére. 

Az eredményes tanulás elképzelhetetlen az érzelmi azonosulás, a tevékenység okozta 

öröm, az alkotó munka motiváló ereje és a szellemi kaland élménye nélkül. Az aktív tanulási 

technikák természetes közeget nyújtanak a nevelési feladatok és a kompetenciafejlesztés 

számára, felkészítik a tanulókat a munka világában az önálló feladatmegoldásra és a csoportos 

együttműködésre. 

Végső cél, hogy a tanulók képessé váljanak a kémiai problémák önálló 

tanulmányozására. Az ismeret- és képességjellegű tudással együtt ki kell alakulnia a 
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megfelelő beállítódásoknak is, melyek lehetővé teszik, hogy a tanuló képes és motivált is 

legyen a további fejlődésre. 

Az önálló tanulásra, önfejlesztésre való képesség az egyén egészséges 

érdekérvényesítésében, állampolgári, fogyasztói magatartásának minőségében mutatkozik 

meg, ami az egyén és a társadalom számára gazdasági tényezőként is megjelenik. 

 

Fejlesztési célok a 9-10. évfolyamon 

A 9-10. évfolyam a jelenségszintű kémiai tudás elmélyítésének, továbbépítésének és 

szervezettségében való kiteljesítésének időszaka. Ebben az időszakban a tanulók érzékenyek a 

környezetüket érintő jelenségekre, nyitottak az alkotótevékenységet, véleményformálást 

igénylő feladatokra, ugyanakkor kiszolgáltatottak a tudományosság látszatát keltő hatásokkal, 

az információözönnel szemben. 

A tananyag a jelenségek, a mindennapi élethez kapcsolódó problémák köré 

szerveződik, a diszciplináris tudáselemeket e témákba ágyazva sajátítják el a tanulók. A 

kémiai kompetenciát megalapozó első témaegységekben a szerkezeti alapok, összefüggések 

kerülnek fókuszba, melyek segítségével az anyagi világ s az ember mindennapi életének 

jelenségei magyarázhatók. Egyes fogalmak, jelenségek többször, új környezetben is hangsúlyt 

kapnak. 

A tanulási folyamatban meghatározó a szerepe a mindennapi élethelyzet kontextusát 

nyújtó, tanulói aktivitásra és a tanulói együttműködésre épülő tanulási formáknak. E tanulási 

környezet egyrészt a tudás társadalmi érvényességét alapozza meg, másrészt dinamikus, 

módszereiben változatos óraszervezés és az IKT-eszközök lehetőségeinek kihasználása révén 

lehetővé teszi a rendelkezésre álló időkeret hatékony kihasználását. A tanulók nyitottak a 

cselekvő tanulási formák, a mindennapi élet kérdésein alapuló feladatok, valamint a csoportos 

munkamódszerek iránt. A diákokat elkötelezettebbé teszi a tanulási folyamatban, ha aktív 

szerepet vállalhatnak a saját tudásuk építésében. Közreműködésük révén könnyebben 

felkelthető és fenntartható az érdeklődés, biztosabb a tárgyalt témákban és más kémiai 

kérdésben való további tájékozódást megalapozó, társadalmilag érvényes, továbbfejleszthető 

tudás felépülése. 

A diákok a természettudományos műveltség szerves részeként ismerik meg nemzeti 

szellemi és természeti értékeinket, a helyi tantervek pedig a szűkebb pátriához való kötődés 

erősítésével gazdagítják a tananyagot. 

A témák feldolgozása során a mindennapi életben használt vegyszerekkel végezhető, 

egyszerű vizsgálatok („cseppkísérletek”) állnak a középpontban. A tudás szerveződését, a 

gondolkodás fejlődését az elemző, összegző műveleteket igénylő, adatrendezést, 

csoportosítást, összehasonlítást, információátalakítást (pl. grafikonelemzés és -készítés), 

összefüggések értelmezését, analógiák meglátását igénylő feladatok teszik lehetővé. Egy-egy 

témában a hosszabb lélegzetű, önálló munkaszervezést igénylő feladatok is megvalósíthatók. 
A környező világról, benne a tudomány kérdéseiről szerzett ismeretek forrásai ma főként a 

média és az infokommunikációs eszközök. Az érdeklődés felkeltése, a tanulási környezet hitelessége 
és az önálló tájékozódás megalapozása érdekében elengedhetetlen, hogy a tanulók a természetes 
tanulási környezet részeként használják az IKT-eszközöket. 

Fontos megértetni a diákokkal, hogy a világ mediatizált ábrázolása nem azonos a valósággal. 
Az eseményeknek, jelenségeknek az alkotók által konstruált változatát látják, ezért fontos a gyártási 
mechanizmusokban vagy az ábrázolási szándékban rejlő érdekek vagy kényszerek felfejtése.  

Az információforrások kritikus használatának megtanulása, a digitális és nyomtatott 

(képi, verbális) források értelmezése, a feladatok megoldása során létrehozott információk 

megjelenítése és bemutatása során a források használata, az önálló tanulás eszközrendszere 

mellett a kommunikációs képességek és a szépérzék is hangsúlyt kapnak. 



88 

 

A csoportmunka hatékonyabbá teszi a kémiatanulást, ugyanakkor fejlődik a tanulók 

önismerete, együttműködési készsége, kommunikációs kultúrája is. A tanulók gyakorolják az 

együttműködést, az információk megosztását, a felelősségvállalást, idővel képessé válnak a 

csoportszerepekkel való azonosulásra, a munka megtervezésére, irányítására. 

Az érvek ütköztetésére épülő feladatok, viták modellezik a valós élethelyzeteket, 

melyekben fejlődik a véleményalkotás és az álláspont értelmezésének képessége.  

Az aktív tanulási módszerek alkalmazása felerősíti a fejlesztő értékelés jelentőségét, és 

új értékelési szempontok bevezetését veti fel a tudás értékelésében. A közös teljesítményre 

épülő összegző értékelés is mérlegelés tárgya lehet.  

Az egyéni és csoportos feladatmegoldás értékelése során egyaránt csiszolódik a 

tanulók ön-és társismerete, fejlődik a tudásukról alkotott képük, és egyben az önálló 

feladatvégzésre való képességük is. 

A kémia szerepe kiemelt a tanulók egészséghez és a környezethez való viszonyának 

formálódásában. A mindennapi jelenségek nézőpontjából közelítve a kémia tanulását, 

nagyobb esélyt nyerünk arra, hogy a tanuló életvitelére, az egészséghez, környezethez való 

viszonyára hatással legyen az iskolában megszerzett tudás. 

 

A 9. évfolyam tanterve 

 

Évi óraszám: 72 óra – heti 2 óra 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

A „kék bolygó”. A víz. Egy csepp vízben 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
A víz előfordulása, jelentősége a természetben, az emberi táplálkozásban, 
atom, molekula, ion, kémiai kötés. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A méretek, nagyságrendek világában való tájékozódási képesség fejlesztése 
az anyag, energia, információ szempontjából. Az anyagot felépítő részecskék 
és halmazstruktúrákat létrehozó kölcsönhatásaik megismerése, modellezés a 
felépítés és működés kapcsolata szerint. A periódusos rendszer 
jelentőségének feltárása, használata az anyagok szerkezete és tulajdonságai 
közötti összefüggés feltárására. 
Tények mérlegelése, véleményalkotás a kémiai eredmények és az egészség, 
környezet kapcsolatában, az ember megismerése és egészsége 
szemszögéből. Magyar tudósok jelentőségének értékelése a kémiai 
eredmények megszületésében. IKT-eszközök alkalmazása képi és verbális 
információ feldolgozása során. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
A víz értékes természeti kincsünk.  
Mekkorák az atomok és a 
molekulák? 
 
Ismeretek: 
A víz földi előfordulása, jelentősége; 
az atomok, molekulák mérete. 

A víz földi előfordulásának, 
jelentőségének felismerése példák 
alapján. 
A méretek, nagyságrendek 
világában való tájékozódás egyszerű 
számítások alapján, a tájékozódás 
módszereinek megismerése (pl. egy 
vízcsepp, vízmolekula, a molekulát 
alkotó atomok nagyságrendi 
összehasonlítása, az tájékozódást 
lehetővé tevő eszközökkel 
összefüggésben). 

Biológia-egészségtan: a 
víz jelentősége az élő 
szervezetben, az 
élővilág evolúciójában; 
mérettartományok az 
élő szervezetben. 
Földrajz: felszíni, felszín 
alatti vizek, csapadékok, 
energiahordozók. 
Fizika: mikroszkópok. 
Matematika: 
nagyságrendek, 
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valószínűségi szemlélet. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Hogyan változott a tudósok 
elképzelése az atomról? 
Milyen részecskékből épül fel az 
atom? Káros-e vagy hasznos is lehet 
a radioaktív sugárzás? 
 
Ismeretek: 
Az atommodellek fejlődése. 
Az atom felépítése. 
Az atommag (proton, neutron), 
izotópok, radioaktív átalakulás 
gyakorlati jelentősége. 
Magyar tudósok eredményei az 
atommaggal kapcsolatos 
jelenségekkel összefüggésben (pl. 
Szilárd Leó, Hevesy György, Teller 
Ede). 

A tudománytörténeti folyamatok 
értelmezése az egymást váltó 
modellek, megközelítések fényében 
konkrét példák alapján. 
Az atommag átalakulását és az 
elektronszerkezetet érintő kémiai 
reakciókat kísérő energiaváltozások 
nagyságrendi különbségének 
felismerése. 
A radioaktivitás gyakorlati 
alkalmazásainak mérlegelése az 
előnyök és veszélyek tükrében. 

Informatika: digitális 
modellek, animációk; 
információk keresése, 
feldolgozása. 
 
Fizika: az atommag 
szerkezete, 
radioaktivitás.  
 
Biológia-egészségtan: a 
radioaktivitás 
gyógyászati 
alkalmazásai. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Mi tartja össze az atomokat? 
Hogyan épülnek fel a víz részecskéi? 
Mekkora az atomok és a molekulák 
tömege? 
 
Ismeretek: 
A vízmolekula, az elsőrendű kötés, a 
kovalens kötés. 
Molekulák képződése – az 
elektronburok héjas szerkezete, a 
periódusos rendszer atomszerkezeti 
alapjai, nemesgázszerkezet. 
A relatív tömeg.  

Molekulák képződésének 
magyarázata a víz és néhány 
közismert anyag példáján (pl. CH4, 
NH3, CO2, I2). 
A molekulák térszerkezetének 
modellezése. 

Vizuális kultúra; 
matematika: térbeli 
alakzatok, 
szimmetriaviszonyok. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Csak vízmolekulából áll-e a „víz”? 
Mit tartalmaznak a természetes 
vizek? 
A sólepárlás, a só. 
 
Ismeretek: 
Természetes vizek összetétele, az 
ionok, kémiai jelölések. 
Az ionrácsos kristály, ionkötés.  

Természetes vizek összetételében a 
kémiai jelölések értelmezése. 
Egyszerű ionok képződésének 
értelmezése a periódusos rendszer 
alapján. 
Az összetett ionok összetételének, 
térszerkezetének értelmezése. 

Biológia-egészségtan: 
az ásványi sók 
jelentősége az élő 
szervezetben. 
 
Földrajz; történelem, 
társadalmi és 
állampolgári ismeretek: 
a só természeti és 
gazdasági jelentősége. 
Magyar nyelv és 
irodalom: szólások. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Mitől csúszik a jég? Miért magas a 

Molekulamodellek értelmezése, 
a molekulák polaritását, annak 
eltérését szemléltető vizsgálat 

Vizuális kultúra; 
matematika: 
szimmetria. 
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víz forráspontja? 
 
Ismeretek: 
Molekulapolaritás, másodrendű 
kötés, molekulamodellek. 

megértése.  
Fizika: kölcsönhatások. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Hány molekula van egy csepp 
vízben? 
 
Ismeretek: 
Az anyagmennyiség egysége, a 
moláris tömeg. 

A vízmolekulák között kialakuló 
másodrendű kötések, a vízcsepp 
mint vízmolekulák halmazának 
értelmezése. 
Az első- és másodrendű kötőerők 
mértékének összehasonlítása az 
anyag, a víz változásaival 
összefüggésben (a vízmolekula 
átalakulása – halmazállapot-
változás). 
A mól és a moláris tömeg 
fogalmának megértése egyszerű 
számításokon. 

Fizika: halmazállapot-
változások. 
 
Matematika: 
hatványok, 
nagyságrendek, 
mértékváltás. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Mérettartomány, kémiai részecske, kötőerő, mól, moláris tömeg. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

A kék bolygó. A víz. „Kémiai koktélok” 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 
Molekula, kémiai kötések, vízoldékony és zsíroldékony anyagok, 
anyagelegyítés, heterogén rendszer. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az anyag mint részecskehalmaz tulajdonságainak magyarázata 

összetevőik és kölcsönhatásaik alapján, köznapi példák értelmezése a 

rendszerek, illetve a felépítés és működés szempontjából. Az anyagi 

rendszerekről szerzett tudás mélyítése.  
Együttműködés, kezdeményezőkészség, önismeret fejlesztése a 
problémamegoldás során. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Pl. víz, benzin párolgása, 
elegyedése; pl. jód oldódása az 
eltérő polaritású oldószerekben. 
Miért eltérő a folyadékok sűrűsége, 
forráspontja? 
 
Ismeretek: 
Halmazstruktúrák magyarázata 
összetevőik szerkezete és 
kölcsönhatásaik alapján: a 
molekulák polaritása, másodrendű 
kötőerők és a halmaztulajdonságok 
összefüggése. 

A molekulák polaritásának 
kiterjesztése apoláris anyagokra.  
A másodrendű kötőerők és a 
halmaztulajdonságok közötti 
összefüggés értelmezése kémiai 
vizsgálatok (párolgás, oldódás, 
sűrűség) és modellezés alapján (pl. 
benzin molekuláinak modellezése a 
metánnal). 

Biológia-egészségtan: 
polaritási viszonyok 
jelentősége az élő 
szervezetek 
felépítésében. 
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Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Azonos és eltérő polaritású anyagok 
elegyítése, heterogén rendszerek 
létrehozása. 
 
Ismeretek: 
Heterogén rendszerek a 
természetben, a mindennapi 
életben. 

Tanulói vizsgálat alapján a 

megfigyelések szerkezeti 

magyarázata (pl. a már ismert 

vegyszerek használatával új 

kontextusban), hétköznapi példák 

keresése, elemzése, és/vagy 

hétköznapi jelenségek 

modellezése kémiai 

rendszerekkel. 

Földrajz: a kőzetburok, 
levegőburok és a 
vízburok folyamatai. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Polaritás, másodrendű kötőerő, oldhatóság, heterogén rendszer. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

A kék bolygó. A víz. Változások. 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 
Halmazállapot, halmazállapot-változás, oldódás, az oldatok összetétele, 
fizikai és kémiai változás, kémhatás, pH-skála, sav-bázis folyamat, 
közömbösítés, az égés. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A felépítés és működés kapcsolatában az anyagok szerkezete és 

változásai közötti összefüggés elmélyítése. Az állandóság és változás 

tükrében az anyagáramlási folyamatokkal kapcsolatos jelenségek és 

gyakorlati jelentőségük megértése. A savbázis-fogalom és a 

redoxireakciók értelmezésének kiterjesztése a mindennapi életben 

jelentős példákon, az állandóság és változás, illetve a rendszerek 

szempontjából. 

Számolási készség fejlesztése az oldatok összetételével kapcsolatosan. 

Veszélyszimbólumok értelmezése, az anyagok körültekintő használata. 

Képi és verbális információ értelmezése, feldolgozása, megjelenítése. 

Együttműködési és kezdeményezőkészség fejlesztése csoportmunka 

során. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
A víz körforgása a természetben, 

csapadékok. 
 
Ismeretek: 
Halmazállapot-változások, 
állapothatározók. 

A halmaz szerkezetének 

összehasonlítása a különböző 

halmazállapotokban, a 

halmazállapot-változások 

magyarázata a kémiai kötések, a 

szerkezet megváltozásával az 

állapothatározók függvényében. 

A víz körforgásának, a 

csapadékok képződésének 

értelmezése, pl. az időjárási 

jelenségek lefordítása a „kémia 

nyelvére”: a jelenségek 

modellezése/animációk, képi 

információk értelmezése. 

Földrajz: az időjárási 

jelenségek, 

csapadékok, felszíni 

és felszín alatti vizek, 

a vízburok. 
 
Fizika: halmazállapot-
változások, gázok 
állapotjelzői. 
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Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 

Vizes oldatok a természetben és 

környezetünkben. Mitől sós a 

tenger? 
 

Ismeretek: 

Óceánok, tengerek, vizes oldatok 

összetétele. Diffúzió. Az oldódás, 

a hidratáció, az oldatok 

összetétele. Oldhatóság. 
Koncentráció, hígítás, töményítés, 
keverés. 

Az oldódásra és a diffúzióra 

vonatkozó megfigyelések 

vizsgálat során, a tapasztalatok 

magyarázata. 

Az anyagok oldhatóságának 

összehasonlítása. 

Oldatok összetételének 

értelmezése hétköznapi példákon 

(pl. ásványvizek összetétele, 

tengervíz sótartalma). Oldatokkal 

kapcsolatos információk 

keresése, feldolgozása: a kapott 

adatok összehasonlítása 

táblázattal (pl. a vér, egyes 

élelmiszerek összetételére 

vonatkozó adatok értelmezése, 

egyszerű számítások végzése az 

összehasonlításhoz). 

Biológia-egészségtan: 

a sejt és a szervezet 

anyagszállító 

folyamatai. 
 

Földrajz: az oldódás 

jelentősége a 

természeti 

folyamatokban. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Hogyan tehető ihatóvá a tengervíz? 
 
Ismeretek: 
Ozmózis. A tengervíz sótalanítása, 
anyagáramlás a biológiai hártyákon 
át. 

Az ozmózis jelenségének 
megfigyelésére alkalmas vizsgálat 
elvégzése, modellezése és 
magyarázata. A tengervíz 
sótalanításának lehetőségei és más 
mindennapi életben jelentős példa 
elemzése (pl. információgyűjtés és 
feldolgozás révén). 

Biológia-egészségtan: 
ozmózis. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Miben különbözik az oldódás és az 
olvadás? 

Ismeretek: 

Fizikai és kémiai változás. 

Az anyag szerkezeti változásának 

összehasonlítása a fizikai és 

kémiai változások során (pl. 

oldódás, halmazállapot-változás 

és a víz kémiai átalakulásával 

járó folyamat összehasonlítása). 

Biológia-egészségtan: 

homeosztázis, a sejtek 

környezete. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 

Színváltozások a természetben, a 

pH-érzékeny növényi festékek.  

 

Ismeretek: 

A vizes oldatok kémhatása, sav-

bázis folyamatok a mindennapi 

életben. 
A savbázis-fogalom kiterjesztése. A 
pH. 

Sav-bázis folyamatok vizsgálata 

és magyarázata a disszociáció és 

a protonátadás elmélete alapján.  
Oldatok kémhatásának vizsgálata és 
magyarázata, a pH-skála 
értelmezése. 
Növényi festékek színváltozásának 
megfigyelése, magyarázata. 
Az oldatok koncentrációjának és a 
pH kapcsolatának megértése 
vizsgálatokon keresztül. A 
mindennapi életben fontos (élettani 
és környezeti szempontból jelentős) 
erős és gyenge savak és sók 
kémhatásának vizsgálata, a kapott 
eredmények rögzítése, 
értelmezése. 

Fizika; biológia-

egészségtan: színek. 
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Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 

Mi történik az égés során?  A víz 

keletkezése és „bontása”. 
 

Ismeretek: 
A redoxireakció fogalmának 
kiterjesztése, a kémiai viselkedés és 
a periódusos rendszer 
összefüggései. 

Égési folyamat értelmezése 

kémiai vizsgálat során 

oxigénátmenet, majd 

elektronátmenet alapján. Az 

anyag kémiai viselkedésének 

értelmezése az elektronszerkezet, 

a periódusos rendszer alapján. 

A vízzel kapcsolatos 

redoxifolyamatok megfigyelése, 

értelmezésük. 

Biológia-egészségtan: 
sejtanyagcsere 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Halmazállapot-változás, állapothatározó, diffúzió, ozmózis, protonátmenettel 
járó folyamat, elektronátmenettel járó folyamat. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

A kék bolygó. Anyagok körforgásban 
Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 
A periódusos rendszer és az elektronszerkezet kapcsolata, elem, vegyület, 
keverék, fizikai és kémiai tulajdonság, halmazállapot, állapothatározó, 
oldhatóság, kémiai egyenlet, savbázis reakció, redoxireakció. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az anyag, energia, információ szempontjából az elemek és vegyületek 

előfordulása, kölcsönhatásai a természetben, jelentőségük, 

felhasználásuk. A felépítés és működés kapcsolatában a nagyobb 

biogeokémiai körfolyamatok kémiai alapjainak megértése, valamint a 

szervetlen vegyületek összetétele, szerkezete és tulajdonságai közötti 

kapcsolatok felismerése és alkalmazása. A periódusos rendszer 

összefüggéseinek felismerése és alkalmazása a magyarázatok során az 

anyag, kölcsönhatás, energia, információ szempontjából.  

Az emberi egészség vonatkozásában az anyagok használata során a 

veszélyjelek alkalmazása, az élettani hatások értelmezése. Képi és 

verbális információ értékelése, feldolgozása, esztétikus megjelenítése, 

IKT-eszközök használata. Együttműködés és kezdeményezőkészség, 

önismeret fejlesztése önálló és csoportos feladatmegoldás során. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 

Mire használható a periódusos 

rendszer? Tájékozódás az elemek 

birodalmában. 
 

Ismeretek: 
A periódusos rendszer 
anyagszerkezeti kapcsolatai. A 
hidrogén mint a világegyetem 
leggyakoribb eleme, szerepe a földi 
energiaszolgáltató folyamatokban. 

A periódusos rendszerben való 

tájékozódás, az anyag 

tulajdonságainak 

reakciókészségének 

összefüggései az 

anyagszerkezettel az eddig 

megismert anyagok példáján. 
A hidrogén megfigyelt 
tulajdonságainak magyarázata a 
szerkezettel összefüggésben. A 
hidrogén oxidációjának mint 
energiaszolgáltató folyamatnak az 
értelmezése. 

Magyar nyelv és 

irodalom; ének-zene; 

vizuális kultúra: 

ritmusok. 
 
Fizika; földrajz: 
csillagászat. 
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Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Lehetséges-e élet más bolygókon? 
 

Ismeretek: 

Más égitestek kémiai összetétele. 

Néhány más égitest kémiai 

összetételéről információ 

gyűjtése, feldolgozása. 

Földrajz; fizika: a 

Naprendszer. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 

Mi van a levegőben? 
 

Ismeretek: 

A levegő mint gáz; a gázok 

tulajdonságai és moláris 

térfogata. 

A levegő mint keverék. 
A levegő főbb összetevőiben 
megjelenő kémiai elemek és a 
mindennapi életben jelentős 
vegyületeik, anyagkörforgásuk a 
természetben, jellemző 
átalakulásaik, jelentőségük a 
természetben és a mindennapi 
életben, élettani hatásuk. Allotrópia 
az oxigén és ózon példáján. 

A gázok tulajdonságainak 

értelmezése modellek alapján. 

A gázok moláris térfogatának 

értelmezése egyszerű számításos 

feladattal (pl. benzinüzemű jármű 

CO2 kibocsátásának 

értelmezése). 

 

A levegő főbb összetevőit alkotó 

elemek és vegyületeik 

tulajdonságainak magyarázata a 

szerkezettel való összefüggésben. 

(Nitrogén, oxigén, szén és kén 

vegyületei (oxidok, főbb savak, 

bázisok és sók) és átalakulásaik, 

jelentőségük az 

anyagkörforgásban, a 

mindennapi életben.) 

Az allotrópia fogalmának 

megértése. 
 
Az anyagok tulajdonságainak és 
átalakulásainak megfigyelésére, 
modellezésére alkalmas vizsgálatok 
elvégzése. A veszélyjelek, biztonsági 
szabályok megértése, alkalmazása a 
tevékenység során. 

Fizika: a kinetikus 

gázmodell. 
 

Biológia-egészségtan: 

az ökoszisztémák, 

anyagok körforgása a 

természetben 
 
Földrajz: a kőzet-, a víz- 
és a levegőburok. 
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Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Miért jóddal vagy hypóval 
fertőtlenítünk? A só mint a halogén 
elemek forrása. 
 

Ismeretek: 

Az óceánok, tengerek sótartalma, 

halogén elemek és a mindennapi 

életben jelentősebb vegyületeik 

előfordulása, előállítása, főbb 

jelentősebb fizikai, kémiai 

átalakulások (pl. a jód 

felfedezése, tulajdonságai, 

jelentősége, klóros víz, 

jelentősége, veszélyei, 

Semmelweis, a sósav, a fluor és a 

bróm előfordulása). 
Veszélyjelek. 

Összefüggés keresése a tárgyalt 
elemek és vegyületek fizikai és 
kémiai tulajdonságai, előfordulásuk 
és felhasználásuk között. 
 
Az anyagok tulajdonságainak és 
átalakulásainak megfigyelésére, 
modellezésére alkalmas vizsgálatok 
elvégzése. A veszélyjelek, biztonsági 
szabályok megértése, alkalmazása a 
tevékenység során. 

Informatika: 

információfeldolgozás 

és megjelenítés. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: ipari 

fejlődés, az életvitel 

változásai. 
 
Földrajz: kőzet- és 
vízburok. 
 
Biológia-egészségtan: 
környezeti tényezők. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

A Föld kincsei: a kőzetek, 

ásványok változatossága. 

Hogyan tárható fel az ásványok 

összetétele? 

 

Ismeretek:  

Néhány jelentősebb ásvány 

kémiai összetétele, szerkezete, az 

ásvány és a kőzet különbözősége, 

jelentősebb kőzetek kémiai 

összetétele (pl. karbonátok, 

szilikátok). Rácstípusok. 

Allotrópia. 

Az anyagok szerkezete, kémiai 

kötései, és fizikai és kémiai és 

élettani tulajdonságai közötti 

összefüggések magyarázata a 

kristályrács típusa szerint (pl. 

termésfém, kvarc, kalcit, 

terméskén, víz, grafit példáján). 

A rendszerek egymásba 

ágyazottságának megfigyelése, 

értelmezése. 

Ismert anyagok halmazba 

sorolása. Egyszerű fizikai és 

kémiai vizsgálatok (pl. 

keménység, oldhatóság, reakció 

savval). Képi és szöveges 

információkeresés- és 

feldolgozás. 

Földrajz: a 

kőzetburok, a talaj, a 

fémércek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Periódusos rendszer, elem, vegyület, keverék, atom, ion, molekula, első és 
másodrendű kötés, fizikai és kémiai tulajdonság, halmazállapot, állapothatározó, 
moláris térfogat, allotrópia, kristályrács, kolloid rendszer, oldhatóság, kémiai 
egyenlet, savbázis-reakció, redoxireakció. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

A kék bolygó. Ember a Földön 
Órakeret  

8 óra 

Előzetes tudás 
A víz- és levegőtisztaság. A természetes vizek és a levegő összetétele. Néhány 
szennyező forrás ismerete, megelőzés a mindennapokban, helyes szokások. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

A fenntarthatóság, a környezetei problémák és megoldásukat célzó 

egyéni és közösségi cselekvés lehetőségeinek belátása. Az előzetes 
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céljai kémiai tudás alkalmazása komplex összefüggésben. 
Véleményalkotás és érvelés, információfeldolgozás és esztétikus, szabatos 
megjelenítés IKT-eszközök felhasználásával. Önálló feladatmegoldás, 
kezdeményezőkészség és együttműködési készség, önismeret fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
A légkör összetételének 
megváltozása a Föld története 
során. 
Környezeti katasztrófák. 
 
Ismeretek:  
A földi légkör összetétele 
földtörténeti léptékben nem 
állandó.  
A kolloid állapot. 
A füstköd, az aeroszol, a füst és a 
köd fogalma.  
A légkör-, a víz- és a 
talajszennyeződés forrásai, 
cselekvési lehetőségek.  
A mezőgazdasági és ipari 
tevékenység levegő-, víz- és 
talajszennyező hatásai. 
Az egyéni életvitel hatásai a 
környezetre, mások 
életminőségére. 
Az ózon előfordulása és hatásai. 
Szén-dioxid-kvóta. 
Teendők szmogriadó esetén. 
Helyi (települési) probléma kémiai 
vonatkozásai (pl. vízgazdálkodás, 
közlekedés, a műtrágyák, 
növényvédő szerek, mosó- és 
mosogatószerek, gyógyszerek, 
valamint egyes szteroidok 
használatának szükségessége 
és/vagy veszélyei). 

Példa tanulmányozása, hogyan áll a 
kémia a klímatörténet kutatásának 
szolgálatában. 
A kolloid állapot jellemzőinek a 
nagy felületi megkötőképességre 
vonatkozó megfigyelése egyszerű 
vizsgálat során. 
A levegő-, a víz- és a talajszennyezés 
forrásainak, a szennyező anyagok 
típusainak és konkrét példáinak 
megismerése, vizsgálata.  
 
Cselekvési lehetőségek mérlegelése 
az egyén és közösség szintjén. 
 
Környezeti katasztrófák okainak és 
következményeinek, megelőzési 
lehetőségeinek tanulmányozása (pl. 
esettanulmányok elemzése, 
információgyűjtés és –feldolgozás, 
képek, szöveges információk, 
táblázatok, grafikonok elemzése, 
készítése, poszterek, bemutatók 
készítése, vita). 
 
Egyszerű kémiai vizsgálatok 
tervezése a környezet állapotának 
jellemzésére, nyomon követésére, 
az adatok rendszerezése és 
értelmezése, az eredmények 
feldolgozása (képek, szöveges 
információk, táblázatok, 
grafikonok), megvitatása, 
értékelése (poszterek, bemutatók 
készítése, kiállítás, vita). 

Földrajz: a 

levegőburok, 

vízburok, a talaj, 

környezet-

szennyeződés. 
 
Fizika: üvegházhatás, 
sugárzások. 
 
Biológia-egészségtan: 
az ökoszisztémák, 
környezeti problémák. 
 
Informatika: 
információfeldolgozásé
s –megjelenítés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ózonpajzs, kolloid rendszer, füst, köd, füstköd, aeroszol, szmogriadó, 
üvegházhatás. 

 

 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

A kék bolygó. Az energia 
Órakeret 

14 óra 
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Előzetes tudás 
Hőelnyelő és hőtermelő (endoterm és exoterm) fizikai és kémiai változások, 
az égés mint oxigénnel történő kémiai reakció. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rendszerek vizsgálatával összefüggésben a kémiai reakciók feltételei, 

a katalizátorok szerepének megértése. Az állandóság és változás 

szempontjából reakciókat kísérő energiaváltozások értelmezése. A 

fenntarthatóság szemszögéből a földi rendszerek működéséhez 

szükséges energia biztosítása alapelveinek megértése. A 

környezettudatos magatartás fejlesztése az energiakérdésben. Magyar 

tudósok, feltalálók szerepének értékelése az élő szervezetek és a kémiai 

energiát hasznosító berendezések energiaátalakító folyamataiban. 
A mennyiségi szemlélet fejlesztése az energiával kapcsolatos számításokban. 
Képi és verbális információfeldolgozás és értelmezése, megjelenítése. Tények 
mérlegelése és érvelés. Egyéni feladatmegoldó készség és együttműködési 
készség, az önismeret fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Mitől megy végbe egy kémiai 
reakció?  
 
Ismeretek: 
A kémiai reakciók feltételei. A 
reakciósebesség, a reakciósebesség 
hőmérséklet-, felület- és 
koncentrációfüggése, katalizátorok. 
A fizikai és kémiai átalakulásokat 
kísérő energiaváltozások: hőelnyelő 
és hőtermelő folyamatok, az 
aktiválási energia és a reakcióhő. Az 
enzimek. 

A kémiai reakciók feltételeinek és 
sebességének vizsgálata a 
hőmérséklet, felület és a 
koncentráció függvényében (pl. 
tűzgyújtás példáján, a gyufa, 
hamuval kezelt és nem kezelt 
kockacukor égésének 
összehasonlítása). 

A kapott eredmények rögzítése, 

értelmezése. 

A hőmérséklet értelmezése a 

részecskék mozgási energiájával 

összefüggésben. 
 
Az energia-megmaradás 
törvényének alkalmazása kémiai 
folyamatokban.  Diagramok 
értelmezése, készítése.  
Az aktiválási energia mibenlétének 
értelmezése,  
A katalizátorok szerepének 
értelmezése kémiai reakciókon,  
a (bio)katalizátorok szerepének 
részecskeszintű magyarázata. 
Élelmiszerek energiatartalmának 
értelmezése a csomagoláson 
feltüntetet adat alapján. Az elhízás 
értelmezése a felvett élelem 

Fizika: a hőmérséklet; 
kinetikus gázmodell; 
energia, 
energiamegmaradás; 
hőleadás, hőfelvétel. 
 
Matematika: 
függvények, diagram 
értelmezése. 
 

Biológia-egészségtan: 

a sejtek működése, 

enzimek; a táplálkozás 

és az egészség 

kapcsolata. 
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energiatartalma és a lebontással 
felszabadított energia viszonya 
alapján. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Miért mondják, hogy a földi élet fő 
energiaforrása a Nap? 
 
Ismeretek: 
A Nap mint a földön kialakult 
rendszerek meghatározó 
energiaforrása. A hidrogén 
oxidációjának szerepe az 
energiaszolgáltató folyamatokban. 

A Napban zajló magátalakulási 

folyamat és kémiai reakciók 

lényegének összehasonlítása.  

 

A fotoszintézis 

bruttófolyamatának értelmezése 

(szőlőcukor keletkezése). 

Fizika: magfúzió; 

csillagok 

energiatermelése. 
 

Biológia-egészségtan: 

fotoszintézis; az 

ökoszisztémák; a sejtek 

energiaszolgáltató 

folyamatai. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 

Az energiaátalakítás, 

energiatárolás problémája.  

 
Ismeretek: 
Redoxireakciók, galvánelem, 
akkumulátor. 
 
Magyar tudósok, feltalálók szerepe 
(pl. a sejtek oxidációs folyamatai: 
Szent-Györgyi Albert). 

A fosszilis energiaforrások 

előfordulásának keletkezésük 

feltételeinek feltárása. 

A sejtek biológiai oxidációja 

(szőlőcukor oxidációja) és a 

fosszilis energiaforrások (pl. 

benzin molekula) oxidációja 

közötti párhuzam értelmezése. 
 

A redoxifolyamatok értelmezése 

az energiaátalakításban 

(fotoszintézis, biológiai oxidáció, 

elektrokémiai folyamatok). 
A redoxi- és az elektrokémiai 
folyamatok (a galvánelemek és az 
akkumulátorok működésének) 
értelmezése a redoxireakciók iránya 
alapján; egyszerű galvánelemek, pl. 
gyümölcs- és zöldségelemek 
készítése. 

Földrajz: a kőolaj 
keletkezése; fosszilis 
energiahordozók. 
 
Fizika: elektrolízis, 
galvánelemek; magyar 
tudósok, feltalálók a 
technikatörténetben, pl. 
Galamb József, Csonka 
János, Bánki Donát.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Hogyan lesz a kőolajból benzin? 
Mi a jó benzin titka? Miből ered az 
autót hajtó energia? 
 
Ismeretek: 
A kőolaj, a telített szénhidrogének 
szerkezete és jellemző kémiai 
reakciói, fizikai és kémiai 
tulajdonságaik, felhasználásuk és 
élettani hatásuk. 
Egyes szerves molekulák térbeli 
szerkezetének modellezése.  
Az izoméria jelentősége.  

A szénhidrogén-molekulák 

térszerkezetének modellezése és 

a tulajdonságok megállapítása 

tanulói vizsgálat során, szerkezeti 

értelmezésük. 

 

Az izoméria jelentőségének 

értelmezése pl. benzin 

minőségén, az oktánszám 

alapján.  
 

A kőolajlepárlás és az összetevők 

forráspontja közötti összefüggés 

megértése, a mindennapi életben 

legjelentősebb kőolajpárlatok 

Fizika: energia. 
 
Matematika; vizuális 
kultúra: térbeli 
alakzatok. 
 
Földrajz: 
energiaforrások, 
energiahordozók. 
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példáján.  
A kőolajpárlatok energiaforrásként 
való felhasználás hátterének 
feltárása, az égés vizsgálata; a 
kémiai reakció magyarázata a 
kémiai kötésekkel, leírása 
reakcióegyenlettel egy adott 
összetevőre (egyenletrendezés). 
 

Az aktiválási energia és a 

reakcióhő értelmezése az 

elvégzett vizsgálat 

tapasztalataival összefüggésben. 

Energiadiagram készítése, 

egyszerű számítási feladat 

elvégzése az energiával 

kapcsolatos mennyiségi szemlélet 

fejlesztésére. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Miért nem olthatunk mindig vízzel 
tüzet? 
 
Ismeretek: 
Baleset-megelőzés, tűzoltás 
szabályai. 

A veszélyszimbólum és az anyag 

tulajdonságai kapcsolatának 

értelmezése. 
 
A tűzoltás ismérveinek értelmezése, 
egyszerű szemléltető vizsgálat 
végzése. 

Matematika: függvények 
ábrázolása 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
A kőolajkészletek végesek, 
ugyanakkor életminőségünk 
jelentősen függ a 
kőolajszármazékoktól. 
 
Ismeretek: 
Az energiahordozók (atomenergia, 
fosszilis energiahordozók, 
tápanyagok) felhasználásának 
környezeti hatásai. 

A zöld kémia törekvései, 

jelentősége, alapelvei. A 

jelentkező környezeti problémák 

megoldását célzó egyéni és 

közösségi cselekvés lehetőségei.  

Az energiaforrások, 

energiahordozók 

előnyeinek és hátrányainak 

mérlegelése a fenntarthatóság és 

az autonómia tükrében.  

Magyar tudósok szerepének 

feltárása az alternatívák 

kimunkálásban (Oláh György). 

Az energiatakarékosság 

módszereinek és az ismeretek 

alkalmazási lehetőségeinek 

felismerése és bemutatása a 

háztartásokra, kisközösségekre 

(pl. képi, szöveges 

információforrások értelmezése, 

feldolgozása, bemutatása, vita). 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: az 

energiahordozók 

szerepe a társadalmi 

folyamatokban. 
 
Földrajz: megújuló és 
nem megújuló 
energiaforrások. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Reakciósebesség, aktiválási energia, reakcióhő, izoméria, szakaszos lepárlás, 
fosszilis energiaforrás, megújuló és nem megújuló energiaforrás, 
fenntarthatóság. 
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Kémia a mindennapokban. Élelmeink kémiája. Ételek, 
tápanyagok 

Órakeret 9 óra 

Előzetes tudás A szénhidrogének molekulaszerkezete, telítettség, izoméria. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A felépítés és működés kapcsolatában a biológiailag fontos vegyületek 

kémiai tulajdonságai és biológiai szerepének összefüggései közötti 

kapcsolat keresése. Az ember megismerése és az egészség 

vonatkozásában az élelmiszerek kémiai összetételében való alapvető 

tájékozódáshoz szükséges alaptudás felépítése. Az élelem minőségének 

mint az egészség legfőbb pillérének bemutatása. Az állandóság és 

változás szempontjából az élelmiszerek átalakítási és előállítási 

folyamatainak értelmezése kémiai reakciók és fizikai változások 

sorozataként. 
A fogyasztói, egészség- és környezettudatos magatartás fejlesztése. A 
médiatudatosság fejlesztése a vásárlási, fogyasztási szokásokkal 
összefüggésben.  
Képi és verbális információ feldolgozása és értelmezése, megjelenítése. 
Tények mérlegelése és érvelés. Egyéni feladatmegoldó készség és 
együttműködési készség, az önismeret fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 

A sütés mint ősi konyhai praktika 

kémiai háttere. Hogyan hat a hő a 

fehérjék szerkezetére (pl. 

tojásfehérje melegítése)? 
 
Ismeretek: 

A fehérjék alapvető kémiai 

felépítése: egyszerű elemi 

felépítés bonyolult 

térszerkezetben. 

Organogén elemek, térszerkezetet 

rögzítő első és másodrendű 

kémiai kötések. A monomer, 

polimer fogalma. 

A térszerkezet modellezése, a 

szerkezetet rögzítő kötések és 

szerepük értelmezése. 

A fehérjék szerkezete és 

funkciója közötti kapcsolat 

értelmezése. A hő hatásainak 

egyszerű vizsgálata a 

fehérjeszerkezetre, a koaguláció 

és a hőbomlás értelmezése. 

Biológia-egészségtan: 

a sejtek felépítése és 

működése; a 

táplálkozás; az ember 

evolúciója. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a tűzgyújtás 

szerepe. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Mióta fogyasztunk kenyeret? A 

gabonafélék és társadalmi 

fejlődés. Milyen összetevőkből áll 

a kenyér? Hogyan mutatható ki a 

kenyér keményítőtartalma? 

Hogyan tárolódnak a testünkben a 

szénhidrátok? A vércukorszint. 
Mi a nem jól oldódó és lebontódó 
összetett szénhidrátok jelentősége a 

Az összetevők csoportosítása, 

makro-és mikrotápanyagok 

elkülönítése, nagyságrendi 

viszonyok megértése. 

A táplálkozási szempontból 

legfontosabb molekulák 

csoportosítása. 

A molekula szerkezete és 

tulajdonságai közötti összefüggés 

értelmezése egyszerű kémiai 

vizsgálatban (pl. oldhatóság, édes 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a 

neolitikum, 

mezőgazdasági 

forradalom. 
 
Informatika: 
információkeresés, -
értékelés és –
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bélműködésben? 
 
Ismeretek: 

A tápanyagok csoportosítása, 

mennyiségi viszonyok. 

A táplálkozási szempontból 

legfontosabb szénhidrátok. 
A monomer és polimer fogalma (pl. 
glükóz, keményítő, glikogén). A 
funkciós csoportok (pl. szőlőcukor). 
A poliszacharidok oldhatósága, 
emészthetősége (biokatalízis) és a 
tápanyagként való hasznosulás 
összefüggése a vércukorszintre 
gyakorolt hatással kapcsolatban 
(elhízás, cukorbetegség).  

íz). A keményítő vizsgálata 

(jódreakció, oldhatóság). 
 
A vércukorszint biológiai 
jelentőségének és értékének kémiai 
értelmezése. Egyszerű számítási 
feladat segítségével a vércukorszint 
értékének és változásának 
megértése. 
 
A különböző poliszacharidok 
szerkezetének megismerésével 
összefüggés felismerése és 
értelmezése a molekulaszerkezet és 
a biológiai funkció között. 

feldolgozás. 
 
Biológia-egészségtan: 
szabályozás, 
homeosztázis, 
egészséges táplálkozás. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Zsírok az élő szervezetekben. 

Miből áll és hogyan készül a 

margarin? Mitől avasodnak meg a 

zsírok és olajok? 

Miért jelentenek kockázati 

tényezőt a transzzsírsavak? Miért 

nélkülözhetetlen szervezetünk 

működéséhez a koleszterin? 
 
Ismeretek: 
A lipidek. 
A zsírsavak mint nagy 
szénatomszámú karbonsavak, a 
telítettség, az észter fogalma. 
Az addíció (pl. margarin előállítása). 
Izoméria. 

A zsírok és olajok elkülönítése a 

halmazállapot alapján. A zsírok 

és olajok összetétele, fizikai és 

kémiai tulajdonságai és biológiai 

szerepük kapcsolatának 

értelmezése (oldhatóság, 

enzimatikus bonthatóság, 

energiatartalom).  
 

Az izoméria jelentőségének 

értelmezése a transzzsírsavak 

biológiai hatásának példáján. 
A koleszterin molekulájának 
jellemzői és biológiai szerepe közötti 
összefüggés értelmezése. 

Biológia-egészségtan: a 
táplálkozás, a bőr. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Ásványi anyagok, nyomelemek. 

Az élelmiszerek ásványianyag- és 

nyomelem-tartalma, szerepük az 

élő szervezetben (pl. 

hemoglobin). 
Miért nélkülözhetetlenek a 
vitaminok? (Pl. enzimek felépítése, 
pl. C-vitamin szerepe az erek, bőr 
stb. kollagén rostjainak építésében, 
érrendszeri betegségek 
megelőzésében.) 
 
Ismeretek: 
Biokatalízis, minőségi táplálkozás, 

A C-vitamin vízoldhatóságának és 
antioxidáns hatásának magyarázata 
a molekulaszerkezettel egyszerű 
vizsgálat alapján. 
(Pl. kísérlettervezés növényi részek 
felhasználásával, a tudományos 
vizsgálatok alapkövetelményeinek 
megértése.) 

Biológia-egészségtan: 

az egészséges 

táplálkozás, építő- és 

lebontó folyamatok a 

szervezetben, enzimek. 
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betegségmegelőzés. 
Szent-Györgyi Albert szerepe a C-
vitamin hatásának leírásában. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Az élelmiszerek szín- és 

aromaanyagai. 
 
Ismeretek: 
Antociánok, terpének. 
Aldehidek, gyümölcsészterek.  
Funkciós csoportok. 

Antociánok, terpének (pl. karotin) 

molekulája és a szín kialakulása 

közötti összefüggés értelmezése. 

Fizika; biológia-

egészségtan; vizuális 

kultúra: a színek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Monomer, polimer, mikro-és makrotápanyag, funkciós csoport, telítettség, 
izomer. 

 
10. évfolyam 

 

Évi óraszám: 36 óra – heti 1 óra 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Kémia a mindennapokban. Élelmeink kémiája. Ősi és 
modern praktikák 

Órakeret 7 óra 

Előzetes tudás 
Funkciós csoport, kémhatás, enzim, redoxifolyamat, heterogén és kolloid 
rendszer. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A felépítés és működés kapcsolatában a biológiailag fontos vegyületek 

kémiai tulajdonságai és biológiai szerepének összefüggései közötti 

kapcsolat keresése. Az ember megismerése és az egészség 

vonatkozásában az élelmiszerek kémiai összetételében való alapvető 

tájékozódáshoz szükséges alaptudás felépítése. Az élelem minőségének 

mint az egészség legfőbb pillérének bemutatása. Az állandóság és 

változás szempontjából az élelmiszerek átalakítási és előállítási 

folyamatainak értelmezése kémiai reakciók és fizikai változások 

sorozataként. 
A fogyasztói, egészség- és környezettudatos magatartás fejlesztése. A 
médiatudatosság fejlesztése a vásárlási, fogyasztási szokásokkal 
összefüggésben. 
Képi és verbális információ feldolgozása és értelmezése, megjelenítése. 
Tények mérlegelése és érvelés. Egyéni feladatmegoldó készség és 
együttműködési készség, az önismeret fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások: 
Ősi ételünk és ősi italok. Hogyan 
készül a kenyér és az alkoholos 
italok? (Pl. cukor átalakulása 
élesztőgombákkal.) 
Hogyan méregtelenít a máj? Mi a 
másnaposság kémiai oka? Mitől 

Az etilalkohol vizsgálatán keresztül a 
fizikai és kémiai tulajdonságok 
értelmezése a felépítés, szerkezet 
függvényében.  
Az alkoholfogyasztás veszélyeinek 
feltárása. 
Az ecetsav fizikai és kémiai 
tulajdonságainak értelmezése a 

Biológia-egészségtan: a 
tápcsatorna működése; 
a függőség; sejtek 
kommunikációja; 
baktériumok, élőlények 
közötti kölcsönhatások; 
a táplálkozás; a bőr. 
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savanyodik meg a tej? A tejsav mint 
az izom és a tejsavbaktériumok, 
probiotikumok anyagcsereterméke. 
 
Ismeretek: 
Az alkoholok (etanol), aldehidek 
(acetaldehid) és karbonsavak 
(ecetsav, tejsav). Funkciós 
csoportok. 
Az alkoholos erjedés. 
Az etilalkohol enzimatikus oxidációja 
acetaldehiddé és ecetsavvá.  
Az acetaldehid élettani hatása. 
Az ecet.  

szerkezet függvényében, egyszerű 
vizsgálat alapján. 
A tejsav biológiai funkciójának 
kémiai értelmezése. 

Testnevelés és sport: 
izomláz. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Modern italok. Hogyan 

keletkezik a buborék? 
 
Ismeretek: 
Az italkészítés mint lineáris és 
körfolyamatok, valamint egyirányú, 
illetve megfordítható folyamatok 
sorozata. 
A Le Chatelier-Braun-elv. Dinamikus 
kémiai egyensúly. 

A foszforsavas üdítőital 

kémhatásának vizsgálata a szén-

dioxid kiűzését követően. A 

kémiai változás értelmezése a 

kémiai egyenlet alapján. 
A szénsavas italokban végbemenő 
folyamatok értelmezése.  
 
A dinamikus egyensúly vizsgálata a 
nyomás és hőmérséklet 
megváltoztatásával. 
Az élelmiszerek, ételek kémiai 
összetétele és a biológiai szükséglet 
viszonyának értelmezése. 

Biológia-egészségtan: 

az egészséges 

táplálkozás. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Hogyan készül a tejszínhab? 

Mitől lesz lyukacsos a tészta? 

Hogyan készül és miért remeg a 

kocsonya? 

 
Ismeretek: 
Heterogén és kolloid rendszerek és 
előállításuk. 
Reverzibilis és irreverzibilis 
koaguláció. Kolloid oldat, gél állapot. 

Konyhai recept kémiai 

értelmezése. 

A sütőpor működési elvének 

értelmezése a szódabikarbóna 

bomlásának vizsgálatán. 

A kolloid összetevők 

koagulációja, a szilárd hab mint 

heterogén rendszer értelmezése.  
Kolloid oldat géllé alakulásának 
értelmezése. 
A hab kémiai értelmezése szerkezet-
tulajdonság összefüggésében. 

Biológia-egészségtan: a 
sejt felépítése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

A tartósítás ősi praktikái. 

Miért szükséges adalékanyagok 

alkalmazása?  
Az élelmiszer tömegtermelés, 
élelmiszerbiztonság. 
 
Ismeretek: 
Diffúzió, ozmózis. 

A sózás, kandírozás, aszalás 

kémiai alapjainak egyszerű 

értelmezése vizsgálatok 

(modellkísérletek) segítségével. 

A dunsztolás elvének kémiai 

értelmezése. 
 
Az élelmiszerek címkéjén található 
feliratok értelmezése. Adatbázis 
használatával az összetevők és az 

Biológia-egészségtan: 

az egészséges 

táplálkozás. 
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Tartósítószerek.  

A nitritek és a nitrátok szerepe a 

gyorsérlelésű, tömegtermelésű 

élelmiszerekben (botulizmus).  
A szín- és aromaanyagok, ízfokozók 
(glutamátok), édesítőszerek 
felhasználása. 

esetleges kockázatok megállapítása. 
 

A tartósítószer kémiai összetétele 

és kémiai hatása közötti 

összefüggés egyszerű 

értelmezése. 

 

A mesterséges szín- és 

aromapótlás okainak értelmezése, 

mérlegelése.  

Az ízfokozók hatásának 

megértése. 

Az édesítőszerek működési 

elvének magyarázata. 
Lehetséges megoldások mérlegelése 
a problémát jelentő adalékanyagok 
kiváltására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Monomer, polimer, koaguláció, funkciós csoport, kolloid, dinamikus egyensúly. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Kémia a mindennapokban. Anyagok és szerkezetek Órakeret 9 óra 

Előzetes tudás Első- és másodrendű kötőerők, polaritás, kristályszerkezet. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A felépítés és működés vonatkozásában annak belátása, hogy a 

természetes és mesterséges anyagok tulajdonságai a szerkezet 

függvényei. Az anyagok elkészítésével, kultúrtörténetével kapcsolatos 

tudás gyarapítása.  

A hulladék csökkentését, másodlagos nyersanyagként való kezelését 

megalapozó magatartás kialakítása a környezet és fenntarthatóság 

tükrében.  
A fogyasztói és környezettudatos magatartás fejlesztése. A médiatudatosság 
fejlesztése a vásárlási, fogyasztási szokásokkal összefüggésben.  
Képi és verbális információ feldolgozása és értelmezése, megjelenítése. 
Tények mérlegelése és érvelés. Egyéni feladatmegoldó készség és 
együttműködési készség, az önismeret fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Kelmék és divatok. Miből készül 

a ruhánk? Természetes és 

mesterséges anyagok. 
 
Ismeretek: 

A lenvászon és a pamut. A 

selyem és a gyapjú, fibrilláris 

A szerkezeti anyagok összetétel 

és eredet szerinti csoportosítása. 

A gyapjú és a selyem szerkezeti 

felépítésének modellezése.  

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a textilipar 

fejlődésének hatása az 

életmódra, a kultúrára 

és a gazdasági 

fejlődésre. 
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fehérje, α-hélix, β-szalag. 
A műgyapjú. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Természetes és mesterséges 

szerkezetek, építmények.  

Milyen anyagok építik fel az 

élőlények vázát? Miből készülnek 

az épületek, szobrok? 
 
Az „élő szerkezet”. Miért lehet a 
cellulóz a legelterjedtebb vázanyag a 
természetben? Mely mesterséges 
anyagokban található cellulóz (pl. 
cellulózrostok papírban, lebomló 
kávéspohár)? 

Mely használati tárgyaink 

készülnek cellulózból? Hogyan 

készül a papír? Miért fontos a 

hulladékpapír szelektív gyűjtése? 

Cellofán, műselyem, celluloid. 
 
Ismeretek: 
A cellulóz, a cellulózrostok 
felépítése. 
Cellulóz alapú műanyagok. 
A másodlagos nyersanyag. 

A cellulóz molekulaszerkezetének 
modellezése. A szerkezet és a 
tulajdonságok közötti összefüggés 
megértése a biológiai szereppel 
összefüggésben. A cellulózrostok 
szerkezete, másodrendű kötőerők 
és az oldhatatlanság, vegyi 
hatásoknak való ellenállás közötti 
kapcsolat értelmezése. 

Biológia-egészségtan: 

növények. 
 
Magyar nyelv és 
irodalom; művészetek; 
informatika: 
könyvnyomtatás, 
papíralapú ábrázolás. 
 
Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek: a papír- és a 
műanyagipar 
fejlődésének hatása az 
életmódra, a kultúrára 
és a gazdasági 
fejlődésre. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 
„Házak és vázak”, építőanyagok. 
 
Ismeretek: 
A kitin mint a gombák és az 
ízeltlábúak vázanyaga. 

A meszes vázak (kalcit, 

aragonitkristály) szerepe, a 

kőzetek képződése, a márvány 

kialakulásának értelmezése. 
A csont szerkezete.  
Alabástrom, gipsz, a mészkő és a 
márvány. 
Az égetett és az oltott mész. 

A cellulóz és a kitin kémiai 
szerkezete és tulajdonságai közötti 
összefüggés értelmezése. 
 

Ásványok kristályszerkezeti 

modellezése. Egyszerű kémiai 

vizsgálatok a szerkezeti anyagok 

összetételére vonatkozóan. 
 

A csont szerves és szervetlen 

összetevői alapján a csont 

tulajdonságainak vizsgálata és 

magyarázata. 
Az építőanyagok csoportosítása 
kémiai szempontból. 

Biológia-egészségtan: 
vázanyagok, a mozgás. 
 
Földrajz: üledékes 
kőzetek. 
 
Vizuális kultúra: 
építészet, szobrászat. 
 
Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek: az építészet 
fejlődése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Hogyan hatottak a történelemi 

fejlődésre a fémek és előállításuk 

kémiai lehetőségei? 
 
Ismeretek: 

A fémrácsos kristály jellemzői és 

a fémek tulajdonságai közötti 

összefüggés értelmezése, 

modellezése.  
 
A fémek előfordulása, 
előállíthatósága és a 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a fémek 

megismerésének, 

előállításának szerepe 

a hadászatban, az ipari 
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A fémek szerkezete és tulajdonságai 
közötti összefüggések. 
A fémek előállítása redukcióval. 
Az elektrolízis. Fémbevonatok 
készítése, a galvanizálás.  
A korrózió. 

reakciókészsége közötti összefüggés 
értelmezése. Példák gyűjtése a 
fémek tulajdonságainak és 
felhasználásának összefüggésére.  
Egyes fémek és ötvözetek (arany, 
vas, bronz, alumínium) 
jelentőségének értelmezése az 
emberiség történetében. 
A fémek előállításának értelmezése 
és néhány példán kémiai egyenlet 
szerkesztése. A fémszerkezetek 
korróziójának értelmezése 
példákon. 

és gazdasági 

fejlődésben; vaskor, 

bronzkor; az arany és 

az ezüst szerepe a 

középkori gazdaságban  

 

Fizika: elektrolízis; 

áramvezetés fajtái. 
 

Földrajz: 

alumíniumipar. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 
Miből készülhetnek a műanyagok?  
Milyen előnyös tulajdonságokkal 
bírnak? Hogyan csökkenthetők a 
műanyagok alkalmazásával járó 
hátrányok? 
 
Ismeretek: 
Polimerizáció. 
Néhány gyakori polimerizációs 
műanyag felépítése, tulajdonságai 
és alkalmazása.  
A hulladékkezelés problémái,  
cselekvési lehetőségek. 
Az újrafelhasználás és az 
újrahasznosítás. 
A modern műanyagok. 

A műanyagok csoportosítása példák 
alapján. 
 
Érvek és ellenérvek mérlegelése a 
műanyagok alkalmazásával 
kapcsolatosan az anyagforrás 
végességével és a 
hulladékproblémával 
összefüggésben. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Térszerkezet, elsődleges és másodlagos kötés, telítetlen szénhidrogén, 
polimerizáció, monomer, polimer, addíció. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Kémia a mindennapokban. Szépség és tisztaság Órakeret 6 óra 

Előzetes tudás 
Polaritás, fibrilláris fehérje, emulzió, kolloid, tápanyagok, a kémhatás, 
hidratáció, enzim, katalizátor. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ember megismerése és egészsége vonatkozásában az egyes 

kozmetikumok kémiai tulajdonságainak és hatásának megértése a bőr 

alapvető kémiai szerkezetével összefüggésben. A felépítés és működés 

összefüggésében, a tisztítóhatás alapjainak megértetésével a tisztálkodó 

és tisztítószerek tudatos megválasztásának segítése adatbázisok 

alkalmazásával. 
A fogyasztói, egészség- és környezettudatos magatartás fejlesztése. A 
médiatudatosság fejlesztése a vásárlási, fogyasztási szokásokkal 
összefüggésben. 
Képi és verbális információ feldolgozása és értelmezése, megjelenítése. 
Egyéni feladatmegoldó készség és együttműködési készség fejlesztése. 
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 
A bőr kémiája. Hidratálnak-e a 
hidratálókrémek? Hogyan hatnak a 
fényvédő kozmetikumok? Hogyan 
csökkenti a ráncokat a hialuronsav? 
Hogyan őrizhető meg a bőr 
szépsége? 
 
Ismeretek: 
A bőr lipidköpenye. 
Az emulzió. 
A glicerin vízmegkötő képessége és 
vízelvonó hatása. 
A bőr minősége és az életmód, 
táplálkozás kapcsolata (pl. C-vitamin 
szerepe a kollagén szintézisben). 

A bőr rugalmasságának és az irha 
fibrilláris fehérjetartalma közötti 
összefüggés értelmezése. 
Az irha víztartalma és a hialuronsav 
tartalmú összetett szénhidrátok 
közötti összefüggés értelmezése. 
A hidratálókrémek mint emulziók 
modellezése. (O/V és V/O emulziók). 
Hidrofób és hidrofil jelleg 
értelmezése. 
A felszíni és a mélyrétegi hatás 
megkülönböztetése az egyes 
kozmetikumok esetében. 
Reklámokban rejlő információk 
mérlegelése konkrét példák alapján. 

Biológia-egészségtan: 

a bőr és egészsége. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 
Tisztálkodó- és tisztítószerek 
hatásának alapjai. Milyen anyagokat 
tartalmaznak a tisztálkodószerek?  

Mitől bőrbarát egy 

tisztálkodószer? Miért kell 

megelőzni, hogy a felületaktív 

anyagok az élővizekbe 

kerüljenek? 
A mosószerek összetétele és 
működése. Az „intelligens” 
molekulák, tisztítócsodaszerek. 
 
Ismeretek: 
A felületaktív anyagok. A micella és 
a habképződés. A kozmetikum 
kémhatása. 
Az enzimek szerepe a tisztításban a 
tapintás minőségében. A fehérítés 
és az optikai fehérítés különbsége, 
utóbbi nélkülözhetősége. 

A felületaktív anyagok kémiai 
viselkedésének vizsgálata, 
értelmezése, modellezése. 
A tenzidek lipidköpenyre gyakorolt 
hatásának értelmezése a bőr 
biológiai egyensúlyának 
fenntartásában. 
 

A mosó-, fehérítőhatás alapjainak 

értelmezése. 
 
Példák (pl. reklámozott termékek) 
kritikai elemzése, az erőteljes, 
környezetre és egészségre terhelő 
hatású szerek kiváltási 
lehetőségeinek mérlegelése. 

Biológia-egészségtan: 

a bőr és egészsége 
 

Informatika: 

információgyűjtés és -

feldolgozás. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

A vízkeménység és a vízlágyítás. 

A mosógép halála? 
 
Ismeretek: 

A vízkeménység alapvető okai és 

A vízkeménységet szemléltető 
vizsgálat végzése. 
A vízlágyítás környezeti hatásainak, 
a vízkőeltávolítás környezetbarát 
módjainak mérlegelése. 
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a vízlágyítás. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

A vizek szennyeződése, 

víztisztítás, víztakarékosság. 
 
Ismeretek: 
A víztakarékosság. A víztisztítás 
alapjai. 

A víz szennyeződési forrásainak 

összegyűjtése, a környezeti 

terhelés mérlegelése, megoldások 

keresése.  

 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Hadüzenet a mikrobák ellen? A 

fertőtlenítés elve és ésszerű 

alkalmazása. 
 
Ismeretek: 
Példák a fertőtlenítőszerekre. 

A fertőtlenítő hatás értelmezése 

kémiai vizsgálattal. 

A környezetet terhelő 

fertőtlenítőszerek felesleges 

alkalmazásának kritikája. 

Biológia-egészségtan: 

a baktériumok, 

immunfolyamatok, 

homeosztázis. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Polaritás, makromolekula, fibrilláris fehérje, összetett szénhidrát, hidrofil, 
hidrofób, felületaktív anyag, micella, hab, enzimhatás, fertőtlenítés. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Kémia a mindennapokban. Információ: kódok és 
üzenetek 

Órakeret 5 óra 

Előzetes tudás Fehérjék, másodrendű kötések, polimer. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az anyag, kölcsönhatás, energia és információ vonatkozásában a 

nukleinsavak szerkezete és információkódolás összefüggéseinek 

megértése. A fehérjék szerkezeti változatosságának megértése a 

biológiai szerepükkel összefüggésben. A sejtkommunikáció kémiai 

alapjainak megértése az ember megismerésével és egészségével 

összefüggésben. A tudomány, technika, kultúra vonatkozásában a 

biológiailag aktív vegyületek élettani és egészségre gyakorolt 

hatásainak belátása. 
Képi és verbális információ feldolgozása és értelmezése, megjelenítése és 
létrehozása. Egyéni feladatmegoldó készség, együttműködési készség és az 
önismeret fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Mi a fehérjék sokféleségének 

titka? 
 
Ismeretek: 
A fehérjék szerkezetének mélyebb 
magyarázata. 

Az aminosavakból szerveződő 

fehérjemolekula felépítésének és 

térszerkezetének modellezése. 
A fehérjék összetételre vonatkozó 
egyszerű vizsgálat végzése. 

Fibrilláris és globuláris szerkezet 

és a biológiai funkció 

összefüggésének értelmezése. 

Biológia-egészségtan: 

a fehérjék.  
 
Matematika: 
kombinatorika. 
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Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Hogyan történik a genetikai 

információ kódolása és 

értelmezése?  
 

Ismeretek: 

A nukleotidok a nukleinsavak 

alapegységei, DNS és RNS. 
A DNS-vizsgálatok alapjai, 
jelentősége az orvosi, régészeti, 
evolúciós kutatásokban és 
kriminalisztikában. 

A DNS-molekula 

térszerkezetének modellezése.  

A DNS, RNS, fehérje és a kódolt 

tulajdonság közötti összefüggés 

kémiai értelmezése. 
 
A DNS-vizsgálat alapjainak 
értelmezése. A DNS-vizsgálatok 
jelentőségének a megértése 
példákon. 

Biológia-egészségtan: 

az öröklődés alapjai, 

géntechnológia. 

 

Informatika: az 
információtárolás, 
kódolás 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

A kémiai kommunikáció az 

egyedek és sejtek szintjén. 
Teratogén anyagok. 
 
Ismeretek: 
A feromonok, az egyedek közötti 
kommunikáció kémiai alapjai. 
A hormonok. A sejtek 
kommunikációjának kémiai alapjai, 
hormonális szerek, fogamzásgátlók 
hatásának kémiai alapjai. 

Példák magzati fejlődési 

rendellenességeket okozó 

vegyületekre. 

A receptorhoz való kötődés és a 
térszerkezeti megfelelés 
értelmezése, modellezése 
érzékszervi és molekuláris 
receptorok esetén. 
 
A hormonális szerek szerkezete és 
hatása közötti összefüggés 
értelmezése a fogamzásgátló 
hormonanalógok példáján. 
 
Példák keresése a teratogén 
anyagokra (pl. adatbáziskeresés, 
esettanulmányok). 
A gyógyszerszedés felelősségének, a 
droghasználat veszélyeinek 
belátása. 

Biológia-egészségtan: 

etológia; 

sejtkommunikáció, 

szabályozás; 

szexualitás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Aminosav, fibrilláris és globuláris fehérje, nukleinsav, nukleotid, feromon, 
hormon, teratogén anyag. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Kémia a mindennapokban. Mérgek és orvosságok Órakeret 5 óra 

Előzetes tudás Izoméria, enzim, polaritás, veszélyszimbólum, fehérje, receptor. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ember megismerése vonatkozásában a gyógyszerek és a mérgező 

anyagok, drogok hatásának megértése jellemző példákon. A hatás 

dózisfüggésének értelmezése. Betegtájékoztató és a biztonsági előírások 

értelmezése. 
Képi és verbális információ feldolgozása és értelmezése, megjelenítése és 
létrehozása. Egyéni feladatmegoldó készség, együttműködési készség és az 
önismeret fejlesztése. Az egészségkárosító, tudatmódosító szerekkel 
szembeni elutasító magatartás erősítése. 
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Gyógyszerek (pl. penicillin, az 

aszpirin) története, társadalmi 

hatásaik. Hogyan hatnak a 

gyógyszerek? Ártalmatlanok-e a 

növényi, állati eredetű 

készítmények? 

Lehet-e ugyanaz a hatóanyag 

gyógyszer is, méreg is?  
A hatóanyagok hatásának függése a 
koncentrációtól, érzékenységtől. 
Hogyan mérgez a méreg? 
Hogyan előzhető meg a mérgezés? 
Mi a teendő mérgezés esetén? 
 
Ismeretek: 
Az aszpirin molekulájának 

jellemzői, az aromás szerkezet.  
Az antibiotikumok hatásának elve. 
Enzim, katalizátor. 
Veszélyszimbólumok, biztonsági 
előírások. 

Az izoméria jelentőségének 
értelmezése a gyógyszerhatásban.  
Gyógyszerkészítmény 
betegtájékoztatójának értelmezése. 
 
A gyógyszer hatóanyag-tartalma 
mennyiségi viszonyainak 
értelmezése egyszerű számításos 
feladattal.  
A mérgek hatásának értelmezése 
példákon.  
Az oldhatóság szerepe, a 
májenzimek szerepének megértése 
a méregtelenítésben (pl. alkohol 
átalakítása). 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek: a kutatás, 
orvoslás fejlődése és a 
társadalmi viszonyok 
összefüggései (pl. 
járványok hatásai). 

 

Biológia-egészségtan: 

antibiózis, 

baktériumok, a sejtek 

kommunikációja, a 

máj. 
 
Matematika; vizuális 
kultúra: tükrözés, 
nagyságrendek. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Az alkohol, nikotin, drogok.  
A hozzászokás és a függőség kémiai 
alapjai. 
 
Ismeretek: 
A gyakran használt drogok 
csoportjai, élettani hatásuk. 

Droghatású, pszichoaktív vegyületek 
hatásának kémiai értelmezése 
példán. 
A hozzászokás és a függőség kémiai 
alapjainak értelmezése egy példán. 

Biológia-egészségtan: a 
sejtek kommunikációja, 
az idegrendszer, az 
ember viselkedése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Izoméria, enzim, polaritás, veszélyszimbólum, biztonsági előírás, receptor, 
függőség, hozzászokás. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Kémia a mindennapokban. A tudomány Órakeret 4 óra 

Előzetes tudás A megfigyelés, vizsgálódás és kísérletezés alapelvei. 
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A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tudomány, technika, kultúra tükrében a tudományos megismerés 

jellemzőinek ismeretében az áltudományosság felismerésére való 

képesség fejlesztése. A természettudományos megismerés módszereinek 

(vagy hiányuknak) felismerése, a kémiai tudományos fejlődés 

lényegének megértése. A kémia fejlődésének etikai, környezeti, 

gazdasági és társadalmi következményeinek megértése, és a felelősség 

kérdésének felismerése a kémiai fejlődés révén elérhető új anyagok, 

vegyszerek, eljárások alkalmazásában. 
Képi és verbális információ feldolgozása és értelmezése, megjelenítése és 
létrehozása. A médiatudatosság fejlesztése. Egyéni feladatmegoldó készség, 
együttműködési és kezdeményezőkészség, az önismeret fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Miben tér el a hétköznapi, 

tudományos és művészi 

megismerés? Tudomány, 

áltudomány és tudományoskodás. 
A tudomány fejlődése. 
A kémia jelentősége. 
 
Ismeretek: 
A tudományos megismerés 
jellemzői, a természettudományos 
megismerés módszerei, a közlés 
ismérvei. 

A természettudományos kutatás 
módszereinek értelmezése 
példákon. 
A tudományos közlés ismérvei (pl. 
reklámszöveg, híradás, 
ismeretterjesztő és tudományos 
közlés összehasonlítása, kritikai 
elemzése). 
 
A tudománytörténeti folyamatok 
értelmezése konkrét, tanult és nem 
tanult példákon az egymást váltó, 
illetve az egymást kiegészítő 
elméletek megszületéseként és 
háttérbe szorulásaként. A cáfolat 
jelentőségének megértése a 
tudományfejlődésben. 
 
Példák gyűjtése történelmi 
horderejű kémiai felfedezésekre. A 
fejlődéssel kapcsolatos etikai, 
társadalmi és környezeti problémák 
mérlegelése néhány konkrét 
probléma alapján. 

Biológia-egészségtan; 

fizika; földrajz: 

tudománytörténet. 
 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek; magyar 

nyelv és irodalom: a 

tudomány szerepe a 

társadalmi fejlődésben. 
 
Etika: a tudomány 
felelőssége, környezeti 
etika. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hipotézis, elmélet, bizonyíték, megismételhetőség, kontrollkísérlet, cáfolhatóság. 

 

A fejlesztés várt eredményei a 10. évfolyamos ciklus végén 

A tanuló legyen képes tájékozódni a méretek, nagyságrendek világában alkalmazva a tájékozódást 
lehetővé tevő eszközöket.  
Tudjon különbséget tenni az atommagot és az elektronburkot érintő átalakulások energiaviszonyai 
között. Lássa az összefüggést az atomok elektronszerkezete és az elem periódusos rendszerben 
elfoglalt helye, valamint a kémiai kötések 
kialakulása között. Értse az anyag szerkezete és tulajdonságai közötti összefüggést, tudja alkalmazni 
az anyagok viselkedésére adott magyarázatokban.  
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Értse az összefüggést az anyag szerkezetváltozása és a fizikai, kémiai változás jellege között. 
Tudja megkülönböztetni a kémiai átalakulások főbb típusait, ismerje fel jelentőségüket a mindennapi 
életben. Legyen képes az anyagok tulajdonságainak, átalakulásainak megfigyelésére, értelmezésére, 
a környezetre és az egészségre gyakorolt hatásuk megértésére, az anyagok körültekintő használatára. 
Ismerjen magyar tudósokat kémiai problémákkal kapcsolatban. 
Lássa be, hogy a kémia eredményei a mindennapi életvitelünkben meghatározók, ugyanakkor az 
egyén életmódja mások sorsának és a környezet állapotának alakulására is hatással van. 
Rendelkezzen megfelelő attitűddel és alapvető képességekkel és készségekkel a kémiához kötődő 
problémák tanulmányozásához tudásának önálló gyarapítása érdekében, legyen képes önálló 
problémamegoldásra. Legyen képes az információ kritikus feldolgozására, véleményének másokkal 
való megosztására, az érvek-ellenérvek mérlegelése nyomán megalapozott önálló döntés 
meghozására a mindennapi élet során. 

 

 Az osztályozó vizsga követelményei 

6 évfolyamos képzés 

7. osztály I. félév 

 Kémia tárgya, kísérletezés, balesetvédelem 

 Részecskék és halmazok 

7. osztály II. félév 

 Részecskék szerkezete 

 Kémiai reakciók 

8. osztály I. félév 

 Élelmiszerek és egészséges életmód 

 Kémia a természetben 

8. osztály II. félév 

 Kémia az iparban 

 Kémia a háztartásban 

4, 5, 6 évfolyamos képzés 

9. osztály I. félév 

 Atomok világa 

 Kémiai kötések 

 Anyagi rendszerek 
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 Kémiai reakciók I. 

9. osztály II. félév 

 Kémiai reakciók II. 

 Elektrokémia 

 Hirdogén, nemesgázok, halogének 

 Oxigéncsoport 

 Nitrogéncsoport 

10. osztály I. félév 

 Széncsoport 

 Fémek 

 Szénhidrogének és halogénezett származékaik 

10. osztály II. félév 

 Oxigántartalmú szerves vegyületek 

 Nitrogémtartalmú szerves vegyületek 


