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KÉMIA 

7–8. évfolyam 

 

• Készült: a Nemzeti Tankönyvkiadó kémia kerettantervi ajánlása alapján. 

• Heti óraszám: 7. évfolyamon: 1 + 0,5 óra/hét, 

  8. évfolyamon: 2 óra/hét. 

• A kerettantervi tananyagon túl fennmaradó 10%-ot gyakorlásra, kísérletezésre, ol-

vasmány feldolgozásra fordítjuk (az óratervi táblázatban aláhúzással jelölve) 

• A kötelezően választható órákon feldolgozandó anyagrészeket aláhúzással jelöltük 

 

Célok és feladatok  

A kémia ma már önmagában is „sokoldalúvá”, többszörösen interdiszciplinárissá vált. Hiszen az anyag-

szerkezeti háttér, továbbá az (elektronszerkezeti) átalakulást megelőző és kísérő jelenségek valójában a fizikához 

tartoznak (elektromos, elektromágneses kölcsönhatás, atomszerkezet, a reakciókat kísérő energiaváltozás, az 

energia átalakításának lehetőségei). A kémiai ismeretek egyik legfontosabb alkalmazási területe pedig a moleku-

láris biológia (szervezetünket felépítő anyagok minősége, szerkezete, tulajdonságai, funkciói, és az élettani fo-

lyamatok kémiai háttere). A kémia ma már éppúgy alapjául szolgál a biológiának – sőt, a neurobiológián keresz-

tül a lélektannak –, mint a fizika a kémiának. A Föld őstörténete és szerkezete, a légkör összetétele, az anyagok – 

ásványok, ásványkincsek, energiahordozók – előfordulása, a globálissá váló környezetszennyezés, a klímaváltozás 

kapcsolatot teremt a földrajzzal. Az anyagok előállítása, felhasználása a technológia és a technika világán ke-

resztül kapcsolódik az ipar, a gazdaság fejlődési üteméhez és az okozott környezeti ártalmakhoz. Ezért a tantárgy 

hozzájárulhat ahhoz, hogy a tanulók megszerezzék a természettudományos világkép kialakulásához szükséges 

kémiai alapokat; valamint hogy olyan képességekre tegyenek szert, amellyel önállóan új ismeretekhez juthatnak. 

A tudományos megismerés iránti igényük kialakulását segíti az elméletek fejlődésének bemutatása. Életvezetési, 

tudománytörténeti szempontból is fontos a híres magyar tudósok életének, munkásságának megismerése.  

A kémiatanítás feladata, hogy a tanulók megismerjék a környezetvédelmi problémákat és Magyaror-

szág szerepét, lehetőségeit a hazai és a nemzetközi környezetvédelemben. Tudatosítsák, hogy a kémiatudomány 

eredményei segítik Földünk globális problémáinak megoldását. Alakuljon ki a tanulókban az anyag- és 

energiatakarékos szemléletet a hétköznapi életben. Az oktatás feladata az anyagok részecsketermészetének, az 

átalakulások energetikai viszonyainak, valamint a kémiai jelrendszernek a megismerése, az anyagismeret kiter-

jesztése. A tanuló tudja a tanult ismereteket felfedezni a mindennapokban. Legyen képes a környezetvé-

delmi problémák, a kémia és a vegyipar szerepének tárgyilagos megítélésére. A megismerés folyamán domi-

náljon az előzetes ismeretek feltárása, felülbírálása, az alkalmazható tudás kialakítása. A módszerek változatos 

alkalmazásának a célja az, hogy az ismeretek aktív tudássá váljanak. Az ismeretanyaghoz hasonlóan a köve-

telmény is differenciált, „testre szabott”: a minimális ismeret nem bizonyos számú fogalmak, törvények halmazát 

jelenti, hanem a differenciált tudásszint mellett is a rendszerezett tudás (tudásrendszer, világkép) kialakítását, 

kialakulását.  

Fejlesztési feladatok  

Mivel a műveltségterület kiemelt feladata a természettudományos kompetencia fejlesztése, az alábbi fej-

lesztési feladatok a Nemzeti alaptantervnek a természettudományos kompetenciáról, illetve ennek ismeret-, képes-

ség- és attitűdjellegű összetevőiről szóló leírása felépítését követik. 

1. Tájékozódás a tudomány, a technika és a társadalom kölcsönhatásairól, a természettudományról, a tudo-

mány és a tudományos megismerés természetéről. 

A tanuló tudja összekapcsolni a tudományos eredményeket az adott társadalmi kérdésekkel. Ismerje meg a termé-

szet egységét kifejező, átfogó tudásrendszereket, általános fogalmakat és törvényeket. Tudja elhelyezni a tudo-

mányt a megismerési folyamatban. Legyen ismerete a világról alkotott tudományos és nem tudományos modellek-

ről, és lássa a tudományos fejlődést, a tudományos vizsgálódások hatékonyságát, fontosságát. Ismerje meg a ter-

mészettudomány néhány jeles képviselőjének életét és munkásságát.  

2. Természettudományos megismerés  

Alakuljon ki benne a tudományos ismeretszerzés iránti igény. Tudjon önállóan és csoportmunkában megfigyelé-

seket, méréseket, vizsgálatokat, kísérleteket tervezni és végezni. Ismerje és balesetmentesen tudja használni a 

mérésekhez, kísérletekhez szükséges eszközöket. Tudja önállóan és csoportmunkában használni tantárgyi ismeret-

szerzésre a számítógépet, illetve a multimédiás eszközöket. Legyen képes adott olvasnivalóból meghatározott 

szempontok szerint információkat kigyűjteni. Kapcsolódjon be a kísérletek eredményeinek elemzésébe. A megfi-
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gyelések, tapasztalatok által megszerzett ismereteket tudja szóban vagy írásban nyelvtanilag helyesen megfogal-

mazni, vázlatrajzban, ábrán, grafikonon, táblázatban rögzíteni. Legyen képes a különféle módon megszerzett 

ismereteit egymással összehasonlítani, csoportosítani, rendszerezni, elemezni. Legyen képes az előzetes elképze-

lések, az előrejelzések és a mért értékek közötti eltérések felismerésére, ismeretei alapján esetleg magyarázatára 

is.  

3. Tájékozódás az élő és élettelen természetről  

Anyag 

A részecskeszemlélet továbbfejlesztése.  

A kémiai alapfogalmak (elem, vegyület) atomszerkezeti hátterének megismerése.  

A szerkezet és tulajdonság között fennálló ok-okozati (logikai) kapcsolat felfedezése.  

A vegyülési arányok atomszerkezeti értelmezése, meghatározása.  

A kémiai változás lényegének felfedezése, a reakciók anyagszerkezeti hátterének megértése.  

Energia  

Ismerje a természet energia átalakító folyamatainak kémiai hátterét. Ismerje fel a kémiai reakció során felszabadu-

ló energia különböző típusait.  

Információ  

Ismerje meg, hogy a molekulákban az atomok sorrendje információt hordozhat.  

Tér  

Használja a különböző mérőeszközöket. Ismerje a kémiai részecskék és a makroszkópos részecskék méretviszo-

nyát.  

Idő és a mozgás  

Ismerjen meg lassú és gyors kémiai reakciókat, a reakciósebesség befolyásolásának néhány módját.  

Rendszer  

Ismerje meg a periódusos rendszer felépítését és lényegét. Tudja az anyagokat és a kémiai reakciókat ismert és új 

szempontok szerint csoportosítani.  

Témakörök, óraszámok 

7. évfolyam Órák 8. évfolyam Órák 

Témák  Témák  

1. Mindennapi anyagaink 8 + 4 1. Ismétlő rendszerezés  6 

2. Atomok és elemek  6 + 2 2. A nemfémes elemek és vegyületeik  20 

3. Az atomok kapcsolódása  9 + 4 3. A fémes elemek és vegyületeik 15 

4. Kémiai reakciók  8 + 4 4. Hétköznapi kémia  15 

 
Új ismereteket feldolgozó, munkál-

tató óra 
45  

Új ismereteket feldolgozó, munkáltató 

óra 
56 

 

Összefoglalás, ellenőrzés, (lehető-

ség szerint egy üzem- vagy gyárlá-

togatás) 

5 + 6  

Összefoglalás, ellenőrzés, ismeretek 

bővítése, (lehetőség szerint egy üzem- 

vagy gyárlátogatás) 

11 + 7 

 Összesen  56  Összesen  74 

 

Az adott tematikai egységekhez kapcsolódó tartalmak megtanítására ajánlott időkeret szerepel, hisz a té-

mák feldolgozása olyan komplex gyakorlati tevékenységek formájában valósul meg, amelyek egyidejűleg több 

különböző képesség fejlesztésére, különböző ismeretek átadására alkalmasak. Az egyes tematikai egységeken 

belüli feladatok céljaik szerint természetesen átfedik egymást, a tagolás csak a könnyebb áttekinthetőséget szolgál-

ja.  

Az átfedések és a komplexitás könnyebb áttekintését szolgálja, hogy a tematikai egységek táblázataiban a 

„Nevelési-oktatási célok” soraiban a Nemzeti alaptanterv által meghatározott kulcskompetenciák, illetve fejleszté-

si feladatok közül azok szerepelnek, amelyek az adott egységben különösen jól fejleszthetők. Egyes esetekben 

zárójelben szerepel(nek) az(ok) a tevékenység(ek), ismeret(ek), amely(ek) különösen jó lehetőséget nyújt(anak) az 

adott fejlesztési feladathoz. Más esetekben vagy kézenfekvő, vagy a teljes egység szolgálja a fejlesztést. Jellemző-

en ilyen például az énkép, önismeret fejlesztése, hiszen ehhez bármelyik tematikus egység hozzájárul annak fel-

dolgozása közben a tanári visszajelzések, a fejlesztő értékelés révén.  

A tanítás-tanulás tartalmát tartalmazó alábbi táblázatokban a témakörök mellett megadtuk az új anyag fel-

dolgozásához javasolt óraszámot. (Ez az óraszám nem tartalmazza az ismétlésre, összefoglalásra és az ellenőrzés-

re szánt óraszámokat.) Az egyes altémák mellett feltüntetjük a javasolt tanulói tevékenységeket, pedagógiai eljárá-

sokat, módszereket; a táblázat utolsó sorában pedig kiemeljük a legfontosabb fogalmakat. 
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7. évfolyam 
 

Tematikai  

egység 
Mindennapi anyagaink Órakeret 8 + 4 

Előzetes ismeret, tevé-

kenység 

Hőmérséklet, halmazállapot(változások), tömeg, energia (hő), égés, égéshő; mérés, irányított megfigyelés, összehasonlítás egyszerű szempont alapján.  

Nevelési-oktatási  

célok  

Kulcskompetenciák: anyanyelvi kommunikáció (a tapasztalatok szabatos megfogalmazása, szövegértés, szakkifejezések pontos használata); matematikai kompe-

tencia (mennyiségi viszonyok, a „kisebb-nagyobb” reláció használata, becslés, nagyságrendek összehasonlítása); természettudományos kompetencia (lásd tantár-

gyi fejlesztési feladatok); digitális kompetencia; a hatékony, önálló tanulás (rendszerezés, tervezés, lényegkiemelés); szociális és állampolgári kompetencia 

(együttműködés); kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia (feladatvállalás).  

Kiemelt fejlesztési feladatok: aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés; gazdasági nevelés (az anyagok gazdaságos felhasználása); környezettudatosságra 

nevelés; a tanulás tanítása (előzetes ismeretek mozgósítása); testi és lelki egészség; felkészülés a felnőtt lét szerepeire.  

Tantárgyi fejlesztési feladatok: Tudományos megismerési módszerek: rendszeres megfigyelés, kísérletezés, mérés, a tapasztalatok eredményeinek elemzése, 

értékelése (táblázat, grafikon, összefüggés – modellalkotás és –használat); tájékozódás a térben és időben (folyamatok leírása); anyagfogalom mélyítése (anyag-

szerkezet, anyagok tulajdonságai);  

energiafogalom bővítése (energiaváltozások a folyamatok közben); rendszerfogalom mélyítése (anyagok, reakciók csoportosítása különböző szempontok szerint); 

információ fogalma (az összetétel, mint információforrás).  

Tartalmak Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, mód-

szerek, munka- és szerve-

zési formák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Tulajdonságok. Egy-egy anyag (egyetlen komponens) sokféle tulajdonságának összegyűjtése, 

összehasonlítása, azonosság, hasonlóság, különbözőség felfedezése, rendszerezés. 

Az anyagi minőség, mint a tulajdonságok összességének (rendszere) elképzelése. 

Hőmérsékletmérés. Értelmezés, energiadiagram készítése. A halmazállapot és a 

hőmérséklet közötti összefüggés feltárása, a halmazállapot-változások értelmezése 

a részecskékkel. 

A részecske szintű történések lerajzolása, leírása, elmesélése. A hőmérséklet és az 

energiatartalom (belsőenergia), a hőmérséklet-változás és az energiaváltozás kap-

csolatának belátása. Előzetes tudás felidézése: az égés, mint hő termelő folyamat. 

Kísérletezés: égés zárt térben, vízzárral. A zárt terű égés értelmezése, a levegő 

összetett voltának igazolása.  

Mennyire tiszta az ivóvíz? A természetes vizek összetett voltának kiderítése. Gyűj-

tőmunka a levegő- és a vízszennyezésről.  

Elképzelések az oldódásról (az előzetes tudás megismerése), energiadiagram ké-

szítése. Az olvadást és az oldódást kísérő energiaváltozás összehasonlítása, a ha-

sonlóság és a különbözőség kiemelése. A keverékek, oldatok összetételi arányának 

jellemzése. Az oldódás mértékének, korlátozottságának vizsgálata. Italkészítés 

Előzetes tudás aktivizálása; 

az elképzelés, a tapasztalat, 

az előzetes tudás szembesíté-

se a valósággal. Irányított 

csoportmunka, közös megbe-

szélés, tanári magyarázat. 

Fizika  

Életvitel és gyakorlati 

ismeretek 

Matematika 

Földrajz 

 

Energiaváltozás. 

Keverékek, oldatok.    

Oldódás. 

Egyesülés, bomlás. 
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különböző arányokkal, ellenőrzés ízleléssel. Az elkeveredés mértékéhez illeszkedő 

elválasztási módszerek. Csoportmunka: különböző típusú keverékek elválasztásá-

nak kitalálása.  

A halmazállapot-változások, az elválasztási műveletek és a vízbontás összehason-

lítása, elképzelés (hipotézis) részecskeszinten. A keveredési, oldódási és vegyülési 

arányok összehasonlítása. A lecsapódás és az egyesülés, ill. a párolgás és a bomlás 

összehasonlítása. A fizikai és a kémiai változás közötti különbség megértése.  

Az egyesülés és a bomlás tömeg- és energiaváltozásának összehasonlítása. Ener-

giadiagram készítése.  

Fogalmak Anyagszerkezet, energiaátalakulás, modell. 

Anyagi minőség, anyagok összetétele, hőmérséklet, halmazállapot, belső energia, belső energia és hőmérséklet kapcsolata, részecskemodell, kémiai reakció, 

vízbontás, égés, levegő összetettsége, keverék, oldat.  

 

 

 
Tematikai  

egység 
Atomok – elemek Órakeret 6 + 2 

Előzetes ismeret, tevé-

kenység 

Atom, elem, kémiai reakció, összehasonlítás-megkülönböztetés, csoportosítás. 

További  

feltételek 

személyi  

tárgyi 

Nevelési-oktatási  

célok  

Kulcskompetenciák: anyanyelvi kommunikáció; matematikai kompetencia; természettudományos kompetencia; digitális kompetencia; a hatékony, önálló tanu-

lás; szociális és állampolgári kompetencia; kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia.  

Kiemelt fejlesztési feladatok: énkép; önismeret, hon- és népismeret; európai azonosságtudat-egyetemes kultúra; aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés; 

gazdasági nevelés; környezettudatosságra nevelés; a tanulás tanítása; testi és lelki egészség; felkészülés a felnőttét szerepeire.  

Tantárgyi fejlesztési feladatok: Tudományos megismerési módszerek: rendszeres megfigyelés, kísérletezés, mérés, a tapasztalatok eredményeinek elemzése, 

értékelése (táblázat, grafikon, összefüggés – modellalkotás és -használat); tájékozódás a térben és időben (folyamatok leírása); anyagfogalom mélyítése (anyag-

szerkezet, anyagok tulajdonságai); rendszerfogalom mélyítése (anyagok, reakciók csoportosítása különböző szempontok szerint, periódusos rendszer felépülése, 

kölcsönhatások a részecskék között, ok-okozati viszonyok felismerése); információ fogalma (az összetétel mint információforrás).  



XXI. sz. melléklet EMBER ÉS TERMÉSZET 7-8. évfolyam 

 KÉMIA 
 

5 

 

Tartalmak Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, mód-

szerek, munka- és szerve-

zési formák 

Kapcsolódási  

pontok 
Taneszközök 

Atomok A részecskék építőkövei az atomok. Azonos atomok vegyülése: elemek. Különbö-

ző atomok vegyülése: vegyületek. Gyűjtőmunka.  

Csoportmunka: Miből mennyit veszünk?  

Az elemek elnevezése, jelölése.  

Az atomok száma, az elemek mennyisége, az anyagmennyiség (kémiai) fogalma. 

A vegyjel jelentése. Szerepjáték: alkimisták titkosírása.  

Az atom összetett voltának szükségszerűsége. Az atommag, ami a kémiai reakció 

során nem változik. Modell készítése, egyéni ötletek alapján, „leltározás”: az ato-

mokat felépítő részecskék számbavétele, elhelyezkedése az atommagban és az 

elektronburokban. Az elektronburok, a változás helye. Héjszerkezet. Az anyagi 

minőséget és a tulajdonságokat meghatározó atomszerkezeti tényezők azonosítása. 

Az elektronszerkezet és a tulajdonság közötti összefüggés felfedezése: a legkülső 

héj hasonlósága a tulajdonságok hasonlósága.  

Az elemek atomszerkezeti jellemzése. Az első tizennyolc elem modelljének rend-

szerezése az elektronszerkezet hasonlósága alapján. Tájékozódás az elemek „tér-

képén” a rendszám és a héjak szerint.  

A külső héj elektronjainak száma, a magányos (párosítatlan) elektronok és az 

elektronpárok száma. Csoportmunka: a periódusos rendszer tanulmányozása.  

Információk gyűjtése meg-

adott forrásból megadott 

szempontok szerint egyéni-

leg vagy csoportosan, közös 

megbeszélés, tanári - magya-

rázat és szemléltetés.  

Történelem 

Informatika 

Fizika 

Matematika 

 

Elemek  

Atomszerkezet  

Elektronburok.  

Külső (vegyérték-) héj  

Periódusos rendszer.  

Fogalmak Anyagszerkezet, kölcsönhatás, energia.  

Atomok, elem, vegyület, az elemek elnevezése, jelölése; az atomok száma, az elemek mennyisége, az anyagmennyiség (kémiai) fogalma, a vegyjel jelentése; az 

atom összetett volta; az atommag és állandósága a kémiai reakció során; az elektronburok, mint a változás helye; héjszerkezet; az anyagi minőséget és a tulajdon-

ságokat meghatározó atomszerkezeti tényezők; az elektronszerkezet és a tulajdonság közötti összefüggés; a legkülső héj hasonlósága mint a tulajdonságok hason-

lósága; az elemek atomszerkezeti jellemzői.  

 

 

 
Tematikai  

egység 
Az atomok kapcsolódása Órakeret 9 + 4 

Előzetes ismeret, tevé-

kenység 

Atom, atommag, elektronburok, héjszerkezet, az elektronszerkezet és a tulajdonság közötti összefüggés. 
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Nevelési-oktatási  

célok  

Kulcskompetenciák: anyanyelvi kommunikáció; idegen nyelvi kommunikáció; matematikai kompetencia (modellhasználat); természettudományos kompetencia; 

digitális kompetencia; a hatékony, önálló tanulás (rendszerezés); szociális és állampolgári kompetencia (együttműködés); kezdeményezőképesség és vállalkozói 

kompetencia (feladatvállalás); esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség.  

Kiemelt fejlesztési feladatok: énkép, önismeret; hon- és népismeret; európai azonosságtudat-egyetemes kultúra (tudománytörténet); aktív állampolgárságra, de-

mokráciára nevelés; gazdasági nevelés (anyagok és felhasználásuk); környezettudatosságra nevelés (környezetre gyakorolt hatás); a tanulás tanítása (előzetes 

ismeretek felidézése, rendszerezés); testi és lelki egészség; felkészülés a felnőttlét szerepeire.  

 Tantárgyi fejlesztési feladatok: Tudományos megismerési módszerek: rendszeres megfigyelés, kísérletezés, mérés, a tapasztalatok eredményeinek elemzése, 

értékelése (táblázat, grafikon, összefüggés – modellalkotás és -használat); tájékozódás a térben és időben (folyamatok leírása); anyagfogalom mélyítése (anyag-

szerkezet, anyagok tulajdonságai); rendszerfogalom mélyítése (anyagok, reakciók csoportosítása különböző szempontok szerint, periódusos rendszer felépülése, 

kölcsönhatások a részecskék között, ok-okozati viszonyok felismerése); információ fogalma (az összetétel mint információforrás).  

Tartalmak Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, mód-

szerek, munka- és szerve-

zési formák 

Kapcsolódási  

pontok 
Taneszközök 

Atomok kölcsönhatása Kísérlet értelmezése: a hidrogéngáz és a képződő (naszcens) hidrogén reakcióké-

pességének összehasonlítása. A hélium és neon nemesgáz tulajdonságának értel-

mezése. A hidrogén lehetőségeinek megismerése, a hidrogén előfordulása, a hid-

rogénatomok stabilizálódása. A magányos (párosítatlan) elektron szerepének meg-

értése a molekulaképződésben.  

Modellezés: Hány hidrogént köthet meg a klór-, az oxigén-, a nitrogén- és a szén-

atom? Az atomok közötti kapcsolat kialakításáért a külső héj elektronjai a felelő-

sek. Elképzelés, hipotézis: hányféleképpen kapcsolódhatnak az atomok két, három 

vagy négy elektronnal?  

Az atom által kialakított kapcsolat (kötés) számát a magányos (párosítatlan) elekt-

ronok száma határozza meg (oxigén- és nitrogénmolekulák).  

Az I. és II. főcsoportbeli elemek elektronszerkezetének és halmazállapotának ösz-

szehasonlítása a hidrogénével, ill. a héliuméval.  

Fémek leírása. Nemfémes kristályok: gyémánt, grafit, szilícium (atomkristály, 

atomrács). A jég, a homok, a csiszolópapír (korund) keménységének összehasonlí-

tása. Elképzelések a keménység különbözőségéről.  

A tiszta (desztillált) víz és a sós víz elektromos vezetésének összehasonlítása.  

Azonos molekulák kölcsönhatására történő következtetés a halmazállapotból: 

hidrogén-klorid, víz, jég, ammónia, metán, szén-dioxid. A molekulák közötti köl-

csönhatás megjelenése, erősség szerinti besorolása: a halmazállapot, keménység, 

halmazállapot-változás, elegyedés, oldódás. A képlet és jelentése. A moláris tömeg 

és kiszámítása.  

Atomkristály, atomrács, szilícium-dioxid, homok.  

Modellezés, „leltár”: a képződő ionok töltésének meghatározása a proton és a 

Tanári demonstráció, közös 

megbeszélés, tanári magya-

rázat; alkalmazások verseny 

formájában, pl. atomarányok, 

képletírás, moláris tömeg 

kiszámítása 

Földrajz  

Matematika  

Fizika  

 

Atomos gázok, moleku-

lák, elemmolekulák  

Kristályos elemek 

Vegyületmolekula, kris-

tályos vegyületek 
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cserélt elektronok számából. Modellezés (síkon, térben): a kristályépítés „szabá-

lyai”, olvadás és oldódás. Csoportmunka: különböző rácstípusú anyagok összeha-

sonlítása.  

Az ionok képződésének, mint a megmaradás és a megváltozás egyszerre teljesülő 

lehetőségének felismerése: az atommag változatlansága ellenére is képződhetnek 

töltéssel rendelkező részecskék a külső héjon lévő elektronok átadásával és átvéte-

lével. Összefüggés az átadott és átvett elektronok száma, az ionok töltése és a 

kapcsolódó ionok száma között.  

A vegyülési arány kifejezése a kapcsolódó ionok arányával: az ionos vegyületek 

képlete.  

Az ionok között ható vonzóerő, ionrács, ionkristály. Halmazállapot, olvadás, oldó-

dás.  

Fogalmak Anyagszerkezet, kölcsönhatás, megmaradás.  

Reakcióképesség, nemesgáz, párosítatlan elektron, molekula(képződés), kötés, fémek, nemfémek, molekulák kölcsönhatása, elektromos vezetés, elegyedés, oldó-

dás, képlet, moláris tömeg és kiszámítása, atomkristály, atomrács, ionrács, ionkristály.  

 

 

 
Tematikai  

egység 
Kémiai reakciók Órakeret 8 + 4 

Előzetes ismeret, tevé-

kenység 

Az atom szerkezete, képletek használata, reakcióegyenletek értelmezése, eddig tanult kémiai reakciók, vegyülettípusok. 

Nevelési-oktatási  

célok  

Kulcskompetenciák: anyanyelvi kommunikáció; idegen nyelvi kommunikáció; matematikai kompetencia (egyenletek rendezése); természettudományos kompe-

tencia; digitális kompetencia; a hatékony, önálló tanulás; szociális és állampolgári kompetencia; kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia; esztétikai-

művészeti tudatosság és kifejezőképesség.  

Kiemelt fejlesztési feladatok: énkép, önismeret; hon- és népismeret; európai azonosságtudat-egyetemes kultúra; aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés; 

gazdasági nevelés; környezettudatosságra nevelés; a tanulás tanítása; testi és lelki egészség; felkészülés a felnőttlét szerepeire.  

Tantárgyi fejlesztési feladatok: Tudományos megismerési módszerek: rendszeres megfigyelés, kísérletezés, mérés, a tapasztalatok eredményeinek elemzése, 

értékelése (táblázat, összefüggés – modellalkotás és -használat); tájékozódás a térben és időben (folyamatok leírása); anyagfogalom mélyítése (anyagszerkezet, 

anyagok tulajdonságai); rendszerfogalom mélyítése (anyagok, reakciók csoportosítása különböző szempontok szerint, periódusos rendszer felépülése, kölcsönha-

tások a részecskék között, ok-okozati viszonyok felismerése); információ fogalma (az összetétel mint információforrás).  
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Tartalmak Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, mód-

szerek, munka- és szerve-

zési formák 

Kapcsolódási  

pontok 
Taneszközök 

Reakcióegyenlet Az állandó és változó felismerése, megkülönböztetése: Az atommagok (elemek) 

változatlanok, csak a közöttük kialakuló kapcsolat (az elektronszerkezet) változik.  

A matematikai műveletek és jelek kémiai tartalmának megfejtése, megértése, a 

kémiai sajátosság kifejezése. A matematikai és a kémiai egyenlet összehasonlítása, 

a hasonlóságok és a különbségek tudatosítása. A vegyülési arányok alkalmazása: a 

kémiai számítások, kiszámíthatóság.  

Kísérlet: a magnézium égése levegőn; a magnézium égése szén-dioxidban. A reak-

ció (az égés) értelmezése az elemek (atomok) szintjén: reakció az elemi oxigénnel, 

egyesülés, oxigénfelvétel, reakció a kötött oxigénnel. Olvasmány tanulmányozása: 

fémek ókori előállítása a fém szempontjából, az oxigénelvonás, oxigénleadás fel-

ismerése. A fémek előállítása a szén szempontjából: az oxigén „helycseréje”, az 

átadás-átvétel elválaszthatatlanságának felismerése.  

A magnézium égésének és a nátrium klórral történő reakciójának összehasonlítása. 

A jelenség értelmezése az elektronok szintjén. Reakciók értelmezése nem csak 

oxigénnel.  

Kísérlet: oldatok, levek kémhatásának vizsgálata. A savak felismerése, megkülön-

böztetése érzékeléssel és indikátorral (színváltozással). A lúgok felismerése érzé-

keléssel és indikátorral. Viszonyítás a vízhez. Előzetes tudás felidézése: mosás, 

zsírbontás, szappanfőzés. A savas és bázikus tulajdonság anyagszerkezeti hátteré-

nek megismerése.  

Kísérlet: szökőkútkísérletek. A hidrogén-klorid és az ammónia vízben történő 

oldódásának összehasonlítása a kémhatás kimutatásával. A hidrogén-klorid és az 

ammónia oldódását kísérő kémhatásváltozás értelmezése. Kísérlet: a kémhatás 

változása sav és lúg (sósav és nátrium-hidroxid) kölcsönhatásakor.  

Sav és lúg reakciójakor két reakció (közömbösítés és sóképződés) egy időben 

történő lezajlásának tudatosítása. A kémhatás és a vizes oldatban megjelenő ré-

szecske (ion) megfeleltetése (oxóniumion, hidroxidion). A sav, a lúg és a keletkező 

sóoldat elektromos vezetésének kimutatása. Modell készítése, modellezés: ionok 

képződése protonátlépéssel, a pozitív és negatív töltések számbavétele. Összeha-

sonlítás: a redoxi reakció és a sav-bázis reakció hasonlósága és különbözősége. A 

savas, lúgos és sós oldat elektromos vezetésének értelmezése: ionos oldatok ionok 

képződése a pozitív töltésű elemi részecske, a hidrogénion (proton) átadásával, ill. 

átvételével). Összefoglalás, szintézis: a közömbösítés és a sav-bázis reakciók lé-

nyege.  

Tanári és tanulói kísérletek 

párban vagy csoportban, 

közös megbeszélés, tanári 

magyarázat, (megerősítés), 

önálló (egyéni vagy csopor-

tos) szövegfeldolgozás meg-

adott szempontok szerint.  

Életvitel és gyakorlati 

ismeretek  

Földrajz  

Fizika  

 

Redoxi reakciók 

Sav-bázis reakciók.  
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Fogalmak Anyagszerkezet, kölcsönhatás, változás, állandóság.  

Vegyülési arányok, tömegarány, kémiai egyenlet (reakcióegyenlet), égés, oxigénfelvétel és -leadás, kémhatás, sav, lúg, sav-bázis reakció, elektromos vezetés 

oldatokban.  

 

Továbbhaladás feltételei 

Az anyag sokféleségének és sokoldalúságának felismerése, az anyagok tulajdonságaik és összetételük szerinti biztonságos rendszerezése. Egy-egy folyamatban megjelenő sokféle vál-

tozás felismerése, a folyamatok típusának megkülönböztetése. A halmazállapotok, a tulajdonságok és a fontos reakciótípusok életkori sajátosságoknak megfelelő szintű anyagszerkezeti értel-

mezése.  

A megmaradás és a megváltozás együttes megjelenésének atomszerkezeti értelmezése a kémiai reakciók során. A kémiai jelrendszer használatának megismerése, a tanult elemek ve-

gyülési arányának meghatározása, képletekkel történő kifejezése, egyszerű sztöchiometriai számítások megértése.  

 

 

8. évfolyam 
 

Tematikai  

egység 
Ismétlő rendszerezés Órakeret 6 

Előzetes ismeret, tevé-

kenység 

Az előző témakörök fogalmai, tevékenységei.  

Nevelési-oktatási  

célok  

Kulcskompetenciák: anyanyelvi kommunikáció; idegen nyelvi kommunikáció; matematikai kompetencia; természettudományos kompetencia; digitális kompe-

tencia; a hatékony, önálló tanulás; szociális és állampolgári kompetencia; kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia; esztétikai-művészeti tudatosság és 

kifejezőképesség.  

Kiemelt fejlesztési feladatok: énkép; önismeret, hon- és népismeret; európai azonosságtudat-egyetemes kultúra; aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés; 

gazdasági nevelés; környezettudatosságra nevelés; a tanulás tanítása; testi és lelki egészség; felkészülés a felnőttlét szerepeire.  

Tantárgyi fejlesztési feladatok: rendszerezés, szintézis a lehetőségeknek megfelelően.  

Tartalmak Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, mód-

szerek, munka- és szerve-

zési formák 

Kapcsolódási  

pontok 
Taneszközök 

Az elemi részektől a 

kristályokig. 

Tájékozódás a sokféleség világában, rendszerezése sokféle szempont szerint. A 

fizikai és a kémiai változás összehasonlítása. Információk gyűjtése a földön kívüli 

anyagról. 

A rendelkezésre álló időke-

rettől függően:  

– Önálló, előkészített tanulói 

produktumokon keresztül a 

témakörök tematikus áttekin-

tése  

Földrajz  

Matematika  

Magyar nyelv és 

irodalom  

Fizika  

Informatika  

 

Az anyagi világ egységes 

felépítése.  

Elemek, vegyületek, 

keverékek 
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Az atomi-molekuláris 

szerkezetet nem érintő és 

érintő változások, kémiai 

reakciótípusok 

– tanári prezentáció, mint 

„vezérfonal” közben egy-egy 

fontos témából aktív tanulói 

közreműködés (pl. verseny 

csoportok között villámkér-

désekkel, érveléssel egy 

probléma kapcsán stb.)  

 

 

Tematikai  

egység 
A nemfémes elemek és vegyületeik Órakeret 20 

Előzetes ismeret, tevé-

kenység 

Elem, vegyület, atom, atommag, elektronburok, vegyjel, reakció, reakcióegyenlet, égés.  

Nevelési-oktatási  

célok  

Kulcskompetenciák: anyanyelvi kommunikáció (érvelés, szövegértés, írott és szóbeli szövegek alkotása); matematikai kompetencia; természettudományos kom-

petencia; digitális kompetencia; a hatékony, önálló tanulás; szociális és állampolgári kompetencia; kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia; esztéti-

kai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség.  

Kiemelt fejlesztési feladatok: énkép, önismeret, hon- és népismeret; európai azonosságtudat-egyetemes kultúra; aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés; 

gazdasági nevelés; környezettudatosságra nevelés (a tanult anyagok felhasználásának környezeti hatásai); a tanulás tanítása; testi és lelki egészség (a tanult anya-

gok élettani hatásai); felkészülés a felnőttlét szerepeire.  

Tantárgyi fejlesztési feladatok: Tudományos megismerési módszerek: rendszeres megfigyelés, kísérletezés, mérés, a tapasztalatok eredményeinek elemzése, 

értékelése (táblázat, összefüggés – modellalkotás és -használat); tájékozódás a térben és időben (folyamatok leírása); anyagfogalom mélyítése (anyagszerkezet, 

anyagok tulajdonságai); rendszerfogalom mélyítése (anyagok, reakciók csoportosítása különböző szempontok szerint, periódusos rendszer felépülése, kölcsönha-

tások a részecskék között, ok-okozati viszonyok felismerése, a szerkezet, tulajdonság és felhasználás közötti komplex összefüggések); információ fogalma (az 

összetétel mint információforrás).  
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Tartalmak Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, mód-

szerek, munka- és szerve-

zési formák 

Kapcsolódási  

pontok 
Taneszközök 

Hidrogén A hidrogén kitüntetett szerepének belátása. Ismeretek gyűjtése: tulajdonságaiból 

következő felhasználási területek. 

Tanári és tanulói kísérletek 

közös, illetve önálló értelme-

zése, tanári magyarázat és 

szemléltetés, különböző 

önálló tanulói produktumok 

készítése egyénileg, csoport-

ban vagy kooperációval 

(poszter, prezentáció, kiselő-

adás, gyűjtemények stb.) 

Magyar nyelv és 

irodalom  

Földrajz  

Matematika  

Informatika  

Fizika  

Biológia  

 

Klór, halogének, a hid-

rogén-klorid, sósav 

Gyűjtőmunka a klórról: A tulajdonságok összehasonlítása, hasonlóságok és a kü-

lönbségek értelmezése. Gyakorlati jelentőségének bemutatása. Frontális kísérletek 

megfigyelése, értelmezése: A vízoldhatóság, a vizes oldat kémhatásának értelme-

zése, sóképzés, sók. A sósav reakcióinak rendszerezése 

Oxigén, ózon Az égés feltételeinek felidézése, frontális kísérletek megfigyelése, értelmezése. 

Kísérletek az oxigénnel. Az oxigénfelvétel elektronszerkezeti következménye 

(elektronleadás).  

Oxidálószer: az égésben és a biológiai energiatermelésben betöltött szerepe. Az 

oxigén vízoldhatósága és szerepe.  

Víz Gyűjtőmunka: a víz tulajdonságai (halmazállapot, hőkapacitás, polaritás, sav-bázis 

sajátság). A tulajdonságaiból következő kitüntetett szerepe természetes és techni-

kai környezetünkben. A természetes folyamatok modellezése. Frontális kísérletek 

megfigyelése, értelmezése. Az erélyes oxidáló tulajdonság atomszerkezeti hátteré-

nek megértése.  

Kén,  

kén-vegyületek, kénsav 

A kén halmazállapot-változásának és kristályosításának megfigyelése, értelmezé-

se. Gyűjtőmunka a kén előfordulásáról, kinyeréséről. A kén-hidrogén, a szulfidok, 

a kén-dioxid, a kén-trioxid tulajdonságainak, felhasználásának megismerése. Fron-

tális kísérletek feldolgozása. A kénsav gyakorlati szerepének megismerése. A 

saverősség és az ebből következő tulajdonságok összekapcsolása. A víz és a kén-

sav összehasonlítása.  

   

Nitrogén, ammónia, 

salétromsav 

A zárt terű égés újbóli megfigyelése, a nitrogén összehasonlítása az oxigénnel. A 

víz és az ammónia összehasonlítása, a salétromsav és a nitrátok tulajdonságainak 

megfigyelése: a nitrogén, mint a bázikus sajátság hordozója, az ammóniaoldat 

kémhatásának értelmezése; a levegő eltérő tulajdonságú alkotói; a nitrogén mint 

savképző elem.  

   

Foszfor és vegyületei.  A kén és a foszfor összehasonlítása: a foszfor módosulatai, reakciói; a foszfor, 

mint savképző elem.  

Szén, ásványi szenek, 

szén-monoxid, szén-

dioxid 

A gyémánt és a jég összehasonlítása (pl. képek alapján). A szén módosulatai, a 

szerkezet és a tulajdonságok összehasonlítása. A szén reakcióinak osztályozása 

(Elem? Vegyület? Keverék?). gyűjtőmunka az ásványi szenek gyakorlati jelentő-

ségéről. A nyomás, a hőmérséklet és a keverés hatásának kísérleti vizsgálata a 
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szén-dioxid vízben történő oldódására. A fa lepárlásának kísérleti megfigyelése, a 

fa és a faszén égésének összehasonlítása. A szén-monoxid és a szén-dioxid víz-

oldhatóságának összehasonlítása. A szénsav keletkezésének és bomlásának értel-

mezése.  

Szerves vegyületek Példák ellentétes irányú folyamatok egyensúlyára. A szerves vegyületeket felépítő 

elemek felsorolása. A legismertebb szénvegyületek és jelentőségük indoklása.  

Szilícium,  

szilícium-vegyületek 

A szilícium és a szén (gyémánt) összehasonlítása. A gyémánt és a jég összehason-

lítása (pl. képek alapján). Gyűjtőmunka, tablókészítés a szilícium alkalmazásáról, 

a szilícium-dioxid előfordulásáról. A szilícium gyakorlati jelentőségének alátá-

masztása. Agyag formázása, kiszárítása, (kiégetése), üveg olvasztása, zománc 

készítése. A szén-dioxid és a szilícium-dioxid összehasonlítása. 

Az ismeretek rendszere-

zése.  

A jellegzetes nemfémes tulajdonságok kigyűjtése (savképzés, oxosavak). 

Fogalmak Anyagszerkezet, kölcsönhatás. 

A tanult elemek és vegyületek tulajdonságai és reakciói; nemfémes tulajdonságok. 

 

 
Tematikai  

egység 
A fémes elemek és vegyületeik Órakeret 15 

Előzetes ismeret, tevé-

kenység 

Elem, vegyület, atom, atommag, elektronburok, vegyjel, reakció, reakcióegyenlet, égés, szén-dioxid, redoxireakciók.  

Nevelési-oktatási  

célok  

Kulcskompetenciák: anyanyelvi kommunikáció; idegen nyelvi kommunikáció; matematikai kompetencia; természettudományos kompetencia; digitális kompe-

tencia; a hatékony, önálló tanulás; szociális és állampolgári kompetencia; kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia; esztétikai-művészeti tudatosság és 

kifejezőképesség.  

Kiemelt fejlesztési feladatok: énkép; önismeret, hon- és népismeret; európai azonosságtudat-egyetemes kultúra; aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés; 

gazdasági nevelés; környezettudatosságra nevelés; a tanulás tanítása; testi és lelki egészség; felkészülés a felnőttlét szerepeire.  

Tantárgyi fejlesztési feladatok: Tudományos megismerési módszerek: rendszeres megfigyelés, kísérletezés, mérés, a tapasztalatok eredményeinek elemzése, 

értékelése (táblázat, összefüggés – modellalkotás és -használat); tájékozódás a térben és időben (folyamatok leírása); anyagfogalom mélyítése (anyagszerkezet, 

anyagok tulajdonságai); rendszerfogalom mélyítése (anyagok, reakciók csoportosítása különböző szempontok szerint, periódusos rendszer felépülése, kölcsönha-

tások a részecskék között, ok-okozati viszonyok felismerése, a szerkezet, tulajdonság és felhasználás közötti komplex összefüggések); információ fogalma (az 

összetétel mint információforrás).  



XXI. sz. melléklet EMBER ÉS TERMÉSZET 7-8. évfolyam 

 KÉMIA 
 

13 

 

Tartalmak Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, mód-

szerek, munka- és szerve-

zési formák 

Kapcsolódási  

pontok 
Taneszközök 

A fémek jellemzői Fémes és nemfémes szerkezeti anyagok funkcióinak összehasonlítása. A fémes és 

nemfémes elemek tulajdonságainak felismerése, értelmezése. Az előzetes tudás 

felelevenítése és alkalmazása. Csoportos kísérlet: réz, higany, ezüst kiválasztása 

fémekre. Elképzelések (hipotézis): a tulajdonságok értelmezése az előzetes tudás 

alapján. A fémek gyakorlati jelentőségének megismerése; a fémes rács és az ebből 

következő fizikai tulajdonságok összekapcsolása. Redukáló képesség, redukáló 

sor: a megfigyelhető és az elektronszerkezet alapján várható tulajdonságok megfe-

leltetése  

Tanári és tanulói kísérletek 

közös, illetve önálló értelme-

zése, tanári magyarázat és 

szemléltetés, különböző 

önálló tanulói produktumok 

készítése egyénileg, csoport-

ban vagy kooperációval 

(poszter, prezentáció, kiselő-

adás, gyűjtemények stb.) 

Történelem  

Fizika  

Életvitel és gyakorlati 

ismeretek  

Földrajz  

Magyar nyelv  

és irodalom  

 

Alkálifémek és  

alkáliföldfémek 

Kísérlet: szappanfőzés. Elképzelések (hipotézis): a tulajdonságok értelmezése az 

előzetes tudás alapján. A nátriumvegyületek gyakorlati fontosságának és tulajdon-

ságaiknak megismerése. A megfigyelhető és az elektronszerkezet alapján várható 

tulajdonságok megfeleltetése. Kísérlet: mész (tojáshéj) égetése, a termék tulajdon-

ságainak vizsgálata, a változás kikövetkeztetése. A kalciumvegyületek gyakorlati 

fontosságának és tulajdonságaiknak megismerése. A szénsav és a mészkő reakció-

jának megfigyelése, a reakció jelentőségének és következményeinek feltárása. A 

természetes vizek szén-dioxid-tartalmának következményei, jelentőségének belátá-

sa. Az oldhatóság és a szerkezet közötti összefüggés elemzése. A kedvező tulaj-

donságok és a sokoldalú felhasználás kapcsolatának megértése.  

Az alumínium és  

a vas;  

a fémek korróziója.  

Az előzetes ismeretek ismétlése, rendszerezése. Kísérlet: pl. réz elektrolízise ol-

datból. Elképzelés (hipotézis): a jelenség értelmezése. Összehasonlítás: a vas és az 

alumínium tulajdonságainak összehasonlítása; az alumínium reakcióinak összeha-

sonlítása a nátriuméval és a kalciuméval; az öntöttvas, az acél és az ötvözetek 

összehasonlítása. A vas nélkülözhetetlenségének magyarázata a kémiai háttér 

alapján (az acél elem, vegyület vagy keverék?). A vas, a nyersvas tulajdonságainak 

módosítása – gyűjtőmunka a feldolgozásról. Az előzetes elképzelések összevetése 

az értelmezéssel: A redoxireakciók gyakorlati alkalmazása és haszna. A szén és a 

szén-monoxid redukáló tulajdonságának felismerése. Az elektromos áram kémiai 

hatásának elemzése, az elektrolízis ipari alkalmazása. A levegő, a vizek oxigéntar-

talmának következményével kapcsolatos jelenségek gyűjtése, megelőzés módjai-

nak ismertetése (korrózióvédelem). 
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Színes- és  

nemesfémek 

Időbeli áttekintés: az alkímia sikertelensége és az elem fogalmának kialakulása. A 

fémek redukálósora. Az arany tulajdonságai és a tulajdonságok módosítása. Gyűj-

tőmunka, tablókészítés: a felhasználási területek mögött rejlő tulajdonságok feltá-

rása.  

Az ismeretek rendszere-

zése 

A fémes szerkezet és tulajdonság közötti összefüggések összefoglalása. 

Fogalmak Anyagszerkezet, kölcsönhatás, energia.  

Fémes rács, redukálóképesség, redukálósor, a tanult elemek és vegyületek tulajdonságai és reakciói; fémes tulajdonságok.  

 

 
Tematikai  

egység 
Hétköznapi kémia Órakeret 15 

Előzetes ismeret, tevé-

kenység 

Önálló megfigyelés, rendszerezés, az anyag tanult fizikai és kémiai tulajdonságai. 

További különleges 

feltételek  

Tárgyi: a kiválasztott megmunkálási eljáráshoz szükséges anyagok (pl. agyag, oltatlan mész, textilfesték)   

Nevelési-oktatási  

célok  

Kulcskompetenciák: anyanyelvi kommunikáció; matematikai kompetencia; természettudományos kompetencia; digitális kompetencia; a hatékony, önálló tanu-

lás; szociális és állampolgári kompetencia; kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia; esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség (a gyakorlati 

eljárások kipróbálása során készült „alkotások” és a poszterek, prezentációk esztétikai minősége). 

Kiemelt fejlesztési feladatok: énkép; önismeret, hon- és népismeret; európai azonosságtudat-egyetemes kultúra; aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés; 

gazdasági nevelés; környezettudatosságra nevelés; a tanulás tanítása; testi és lelki egészség; felkészülés a felnőttlét szerepeire.  

Tantárgyi fejlesztési feladatok: Tudományos megismerési módszerek: rendszeres megfigyelés, kísérletezés, mérés, a tapasztalatok eredményeinek elemzése, 

értékelése (egy eljárás, technika várt és tényleges eredményének összehasonlítása); tájékozódás a térben és időben (folyamatok leírása); anyagfogalom mélyítése 

(anyagszerkezet, anyagok tulajdonságai); rendszerfogalom mélyítése (anyagok, reakciók csoportosítása különböző szempontok szerint, kölcsönhatások a részecs-

kék között, ok-okozati viszonyok felismerése, a szerkezet, tulajdonság és felhasználás közötti komplex összefüggések); információ fogalma (az összetétel mint 

információforrás).  

Tartalmak Tanulói tevékenységek 

Pedagógiai eljárások, mód-

szerek, munka- és szerve-

zési formák 

Kapcsolódási  

pontok 
Taneszközök 

Energiaforrásaink Rendszerezés: Milyen változások alkalmasak „energiatermelésre”?; technikai és 

biológiai energiaforrások. A tápanyagok szerepének tudatosítása.  

Gyűjtőmunka: A sárkunyhóktól a felhőkarcolókig (keverékek építőipari alkalma-

zásai  

Gyűjtőmunka: A napon szárított agyagtól a porcelánig (optimális arányú keveré-

Törekvés a lehető legönál-

lóbb tanulói tevékenységek-

re, pl.:  

– a gyakorlati eljárások ki-

próbálása (agyagformázás és 

Történelem 

Fizika 

Életvitel és gyakorlati 

ismeretek 

Földrajz 

 

 

 

 

 

Tápanyagaink 

Építőanyagok 
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Üveg, porcelán, finom-

kerámia.  

kek: formázható agyag, mázak, üveg).  

Gyűjtőmunka, rendszerezés: Természetes anyagok módosítása; mesterséges mű-

anyagok; természetes vagy mesterséges? 

Gyűjtőmunka, ismeretek összekapcsolása a mindennapi tapasztalattal: Hasznos 

kémia a ház körül (javítások, festés, növényvédelem, rovarirtás, műtrágyázás). 

Biokertészet. 

Kísérletezés: oltott mész készítése, meszelés, színezés földfestékkel. Kísérletezés: 

praktikus eljárások (zsíroldás, mosás, tisztítás, fehérítés, vízkőoldás, folteltávolítás, 

színezés, textilfestés, oldás) kipróbálása. A kémiai háttér alapjainak megismerése. 

Ismeretek összekapcsolása a mindennapi tapasztalattal: A kémia szerepe egészsé-

günk védelmében és helyreállításában (a vitaminoktól a gyógyszerekig); „konyha-

kémia” (műveletek, változások a konyhában).  

Csoportos kísérletezés: a C-vitamin hatásának kimutatása. Gyógyteák és kivonatok 

készítése. A tanult változások (jelenségek, folyamatok) felfedezése az ételkészítés 

folyamatában. A kozmetikumok összetevőinek megismerése, előállításuk értelme-

zése, fogkrém készítése. Vita, érvek, példák gyűjtése: Lehet-e káros a tudomány, a 

kémia? Az egészségkárosítás és a környezetszennyezés okai. A kémia jelentősége 

az emberiség történetében. 

-égetés, zománckészítés stb.) 

– gyűjtemények összeállítá-

sa, a termékek tulajdonsága-

inak, leírásainak összehason-

lítása (pl. kozmetikumok)  

– kooperatív technikával 

készített tematikus kiselő-

adások, poszterek stb. 

– forrásgyűjtemények (iroda-

lomjegyzék) összeállítása  

Magyar nyelv és 

irodalom  

Biológia 

Műanyagok 

Háztartási, ház körüli 

vegyszerek.  

Egészség 

Szépség 

Kockázat és haszon 

Fogalmak Anyagszerkezet. 

Technikai és biológiai energiaforrások, tápanyagok, keverékek építőipari alkalmazásai, optimális arányú keverékek (formázható agyag, mázak, üveg), természe-

tes anyagok módosítása, műanyagok, növényvédelem, rovarirtás, műtrágyázás, biokertészet.  

 

Továbbhaladás feltételei  

A környezetünkben előforduló anyagok és folyamatok felismerése, rendszerezése.  

A tanult elemek, vegyületek előfordulásával, előállításával, fizikai és kémiai tulajdonságaival, felhasználásával, élettani szerepével, egészségügyi és környezetvédelmi hatásával elemi 

kapcsolatos ismeretek alkalmazás szintű ismerete.  

A szerkezet, a tulajdonság és a felhasználás közötti kapcsolatok felismerése.  

A megismert anyagszerkezeti fogalmak alkalmazása a halmazállapotok, a tulajdonságok és a reakciók értelmezésére.  

A kémiai jelrendszer használatának megismerése, a tanult elemek vegyülési arányának meghatározása, képletekkel történő kifejezése, egyszerű sztöchiometriai számítások elvégzése.  
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Értékelés, ellenőrzés 

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 értékelés-

nek is. Törekedni kell arra, hogy a számonkérés formái minél változatosabbak, az életkornak megfelelőek legye-

nek. 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 elké-

szített termék (rajz, modell, poszter, plakát, prezentáció, vers, ének stb.) létrehozásával is tanúbizonyságot te-

gyenek. 

❖ Értékelési szempontok 

• szakmai tudás, tárgyi ismeretek 

• adott témában rövid fogalmazás logikus szerkesztése 

• helyes szaknyelv és anyanyelv használata 

• rendezett íráskép 

• házi dolgozatoknál: logikus szerkesztés, önállóság 

• a kiselőadás módja (kívülről vagy felolvasással) 

❖ Az értékelés leggyakoribb formái 

• Szóbeli munkák 

– minden órán az előző óra anyagának visszakérdezése, házi feladatok ellenőrzése 

– szóbeli feleletek (félévenként legalább egyszer tanulónként) 

– kiselőadások, otthoni kísérletek elmesélése 

• Írásbeli munkák 

– minden tematikus egység végén témazáró dolgozatok 

– bármelyik órán témaközi dolgozatok és röpdolgozatok 

– szorgalmi feladatok 

• Minden szóbeli és írásbeli számonkérés után a felelet értékelése, hiányosságok pótlása, felzárkóz-

tatás és a típushibák elemzése, a következő témakör során folyamatos ismétlés 

• Projectek készítése 

Taneszközök, feltételek 

❖ Tanulói 

• A minisztérium által jóváhagyott tankönyv és segédanyagai (munkafüzet, felmérő feladatlapok) 

• füzet, íróeszközök (színes ceruzák, számológép) 

❖ Tanári 

• szaktanterem (előadóasztal, gáz, 12 V-os áramforrás, elszívófülke), szertár (méregszekrény, hideg-

meleg víz), tábla (mágneses is), kréták 

• tankönyv és segédanyagai kézikönyv, munkafüzet, feladatlapok) 

• kémiai kísérletező eszközök (makro a demonstrációhoz és félmikro a tanulói kísérletekhez), fo-

lyamatos vegyszerutánpótlás 

• írásvetítő, fóliatranszparensek, fóliák, alkoholos filctoll 

• falitáblák, faliképek 

• modellek, modellkészletek 

• készség- és képességfejlesztő eszközök 

• televízió, videomagnó, filmek, CD-k, DVD-k. 

• könyvtári használatú lexikonok, kémiatörténettel, kísérlettel kapcsolatos könyvek, ismeretterjesztő 

könyvek, feladatgyűjtemények 

• számítógépek, projector, oktatóprogramok, Smart-tábla 

Versenyek 

Tanulóinkat a Hevesi kémia versenyen indítjuk. 

A kerületi forduló az év eleji munkaközösségi megbeszélés szerint forgószínpad szerűen kerül megrende-

zésre. Amennyiben iskolánkra kerül sor, vállaljuk a kerületi forduló megszervezését, lebonyolítását. 


