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K É M I A   
7 - 8 .  é v f o l y a m  

Célok és feladatok 
Az Ember a természetben műveltségi területen folyó nevelés-oktatás célja, hogy a tanulók korszerű természettudományos műveltséget, világképet, 

gondolkodás- és szemléletmódot építsenek fel magukban. Megszerezzék azt a használható tudást, amelyek segítenek az állampolgári léttel összefüggő 

kérdésekben, a döntéshozatalban.  

A kémia tantárgy a kulcskompetenciák közül első sorban a természettudományos kulcskompetenciákat alakítja ki, de fontos szerepet játszik a 

matematikai kulcskompetencia (pl. hétköznapi életből vett számolási feladatok révén), az anyanyelvi kommunikáció (pl. kooperatív feladatok), a digitális 

kompetencia (pl. anyaggyűjtés), hatékony, önálló tanulás kialakításában is. A tantárgy lehetőséget ad az idegen-nyelvi kompetencia (pl. szakkifejezések), 

a szociális és állampolgári kompetencia (pl. a tudomány és technika fejlődése kapcsán), a kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia (kooperatív 

csoportmunkában végzett feladatok), az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség (elkészített tablók) fejlesztésére is. 

Ennek érdekében a tanulók megismerkednek az anyagok tulajdonságaival, a természeti környezet változásaival, kölcsönhatásaival, a természet 

jelenségeivel, törvényeivel. Feltárul előttük a teremtett világ nagyszerű, sokszínű gazdagsága, célszerű rendezettsége. Belátják, hogy ez a sokféleség 

néhány egyszerű elv alapján rendszerbe építhető, jól megérthető, kialakul a világ megismerhetőségébe vetett hitük.  

Fontos a természet és az emberi társadalom kölcsönhatásainak vizsgálata, annak tudatosítása, hogy az ember része a természetnek, melynek rendszereivel 

megbonthatatlan egységet alkot, egyéni és társadalmi méretű cselekedetei hatással vannak rá. Cél a tanulók gondolkodásának, természethez való 

viszonyának alakítása a fenntartható fejlődés igényeinek megfelelően, a környezettudatos, a természet kincseit védő, a Föld iránt érzett felelős magatartás 

kialakítása, ennek érdekében az anyag- és energiatakarékos szemlélet fejlesztése. Nélkülözhetetlenek a természettudományos ismeretek a Föld globális 
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problémáinak megértéséhez, segítségükkel tudja az egyes ember felismerni ezen problémák megoldásához vezető cselekvési lehetőségeit. Fontos része a 

nevelésnek az egészséges életmód kialakítása, az egészség megóvása. 

A fenti célok megvalósítása érdekében a kémiai műveltségterület keretében ismerkednek meg a tanulók a legfontosabb természetes, illetve 

mesterségesen előállított anyagok tulajdonságaival, felhasználásával, változásaival, élettani szerepével és hatásaival, tudatos, célszerű és körültekintő 

használatával, a veszélyes anyagok helyes kezelésével. 

A tanítás során nem szabad megfeledkezni arról, hogy a középszintű kémia érettséginek része a csak ezeken az évfolyamokon megtanított szervetlen 

kémiai tananyag. Ennek érdekében differenciálni kell, hogy a legjobbak rendelkezzenek ebben a témakörben az érettségihez szükséges biztos 

ismeretekkel, a gyengébbeknél a természettudományos nevelésükre kell a hangsúlyt helyezni. 

 Az anyagszerkezeti ismeretek hozzájárulnak a részecskeszemlélet kialakításához, segítik az anyagok tulajdonságainak megértését. Sor kerül az 

átalakulások energetikai viszonyainak vizsgálatára.  

Fontos feladat a tudomány jelentőségének, kiemelkedő magyar és európai tudósok munkáságának bemutatása, a tudományos ismeretszerzés 

módszereinek – kísérlet, megfigyelés, mérés, következtetés, összehasonlítás, modellalkotás, stb.– alapszintű elsajátíttatása.  

A kémia tanítása során kiemelkedő szerepet kell kapnia a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének. 

Az élményszerű tanulás megvalósítása hozzájárul a természet iránti érdeklődés felkeltéséhez.  A kémia tanításában az élményszerzés fontos forrásai 

a – tanári, tanulói, vagy otthon elvégezhető – kísérletek, melyek a környezet tudatos megfigyelésére szoktatnak, kialakítják a tanulókban az igényt, hogy 

tapasztalataik magyarázatát keressék. A tanulókísérletek ugyanakkor az anyagokkal való fegyelmezett, figyelmes és pontos munkára tanítanak, a 

csoportban végzett munka keretében fejleszthető a tanulók együttműködési készsége.  

Tanítványainkban ki kell alakítanunk az egész életre szóló tanulás igényét, ezért fontos feladtunk az önálló ismeretszerzés képességének fejlesztése. 

Az eredményes kémiatanulásnak speciális módszerei vannak. Ezeket meg kell tanítani. El kell mondani, hogy melyek azok a részek, amelyeket a 

tanulónak memorizálni kell, és melyek azok az ismeretek, amelyeket a szabályok ismeretében a tanultakból levezethetünk. A képleteket, egyenleteket a 

tanulás során többször le kell írni. Fel kell hívnunk a tanulók figyelmét a megértés, a gyakorlás jelentőségére, és bíztatnunk kell őket arra, hogy mindaddig 

kérdezzenek bátran, míg vannak számukra érthetetlen anyagrészek. A tanítás-tanulás folyamatát jelentősen gazdagítják, színesítik a különböző 
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ismerethordozók (ismeretterjesztő irodalom, rádió, televízió. Internet, stb.), melyek használatával a tanulók önálló kutatómunkát is végezhetnek. 

Diákjainkat el kell juttatni arra a szintre, hogy az önállóan szerzett ismereteiket – az iskolában kapott tudás segítségével – képesek legyenek rendszerezni, 

feldolgozni. 

A kémia tanulása során a tanulóknak szakkifejezéseket kell elsajátítaniuk, lehetőséget kell biztosítani számukra a szövegértés, szövegalkotás, sokféle 

kommunikációs forma gyakorlására. 

Célunk a tudásukat a mindennapokban alkalmazni tudó, kritikus, a környezetükért felelősséget vállaló, azt megváltoztatni képes emberek nevelése. 

Fejlesztési feladatok  

A kémia tantárgynak meghatározó szerepe van a kiemelt fejlesztési feladatok közül – számtalan területen keresztül - a környezettudatosságra és a 

testi és lelki egészségre nevelésben. A további kiemelt fejlesztési feladatok kialakításában is szerepet játszik. Így pl. a kooperatív csoportmunka, a 

drámapedagógia segítségével az énkép és önismeret, az aktív állampolgárságra, demokráciára, a felnőttlét szerepeire történő, nevelés fejleszthető. A hazai, 

európai, európán kívüli tudósok kiemelkedő eredményeinek bemutatásával a hon- és népismeret, az európai azonosságtudat és egyetemes kultúra 

tudatosítható. Megfelelő, a mindennapi élethez kapcsolódó problémafeladatokkal (pl. hogyan csökkenthető a gázszámla?) gazdasági nevelést 

végezhetünk. 

Ismeretszerzési-, feldolgozási- és alkalmazási képességek 

Mutassuk be és értelmezzük a tudomány szerepét a technikai és társadalmi folyamatokban. Alakítsuk ki diákjainkban az ismeretszerzés iránti 

határozott igényt. A tanulók szerezzenek gyakorlatot a kísérletezéshez szükséges anyagok és eszközök szakszerű, balesetmentes használatában, a minden 

apró mozzanatra kiterjedő észlelésben. Ismerjék meg a veszélyforrásokat az iskolában és az iskolán kívül egyaránt. Rendelkezzenek alapvető 

balesetvédelmi ismeretekkel. Ismerjék és alkalmazzák a kémiabiztonságról szóló törvény előírásait. Méréseik és egyszerű számítási feladataik során 

gyakorolják a tanult mértékegységek használatát, tudják alkalmazni azok törtrészeit és többszöröseit. A molekulák térbeli viszonyainak vizsgálatához 

használjanak a diákok modelleket. A modellek segítségével értelmezzék a molekulák összetételét. Gyakorlottságot kell szerezniük a tanulóknak az 
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információkutatásban, a lényegkiemelésben, a válogatásban, a tömörítésben és a rendszerezésben. Legyenek képesek a diákok megadott szempontok 

szerint használni lexikonokat, képlet- és táblázatgyűjteményeket, a számítógépes lehetőségeket, valamint multimédiás oktatási anyagokat. Rendszeres 

feladatokkal és önálló munkájuk elismerésével szoktassuk hozzá a diákokat az ismeretterjesztő irodalom, a tudományos sajtó, a kézikönyvek, az iskolai és 

a lakóhelyi könyv- és médiatár, a sugárzott és a digitális média használatához. Gyakorlatot kell szerezniük a tanulóknak a feléjük áradó információözönből 

a tudományosan is elfogadható információk kiszűrésében, a média kritikus kezelésében. A megfigyeléssel, méréssel, könyvtári munkával összegyűjtött 

információkat a tanulók legyenek képesek önállóan rögzíteni, áttekinthetően rendszerezni. A tapasztaltakat, információkat koruknak megfelelő szinten 

hasonlítsák össze, csoportosítsák, sorolják be a megfelelő csoportokba. Találkozzanak a rendszerezés lépéseivel, lássanak példát arra, hogy egy halmaz 

csoportképzés után hogy alakítható rendszerré. A tanulók gyakorolják a vonalas felosztások, táblázatok, diagramok, grafikonok, ábrák, rajzok 

értelmezését, használatát, hogy ebben gyakorlatot szerezve maguk is képesek legyenek információkat megjeleníteni. A verbális és a képi információk 

átalakítása egymásba komoly nehézséget jelent a diákok számára. A felsőbb évfolyamokon akkor lehet hatékonyan fejleszteni ezt a fontos képességet, ha 

az alapvető ábrázolási módok, sematikus vázlatrajzok alkalmazásában gyakorlatot szereztek a tanulók az általános iskola évei alatt. Ismerkedjenek meg 

néhány komplex gyártási folyamat leírásával. Az önálló vagy csoportos vizsgálatokkal, mérésekkel és információkutatással szerzett adatokat, ismereteket 

a tanár segítségével elemezzék a diákok: értelmezzék a jelenségeket, állapítsanak meg összefüggéseket, vonjanak le következtetéseket, általánosítsanak, 

tegyenek önálló megállapításokat. A legjobbak, az egyszerű reprodukción túllépve legyenek képesek a számukra érdekes természeti jelenségek és 

folyamatok, technikai alkalmazások mozzanatainak értelmezésére, magyarázatára, problémamegoldásra. Lássanak lehetőséget arra, hogy a megismerés 

eredményeként lehetőség van az eredmények előrejelzésére. A fenti teljesítmények feltételezik a diákok jártasságát az írott és beszélt szaknyelv pontos, 

helyes, szabatos használatában. A tanulóknak a szövegfeldolgozás és a szövegalkotás terén is képesnek kell lenniük tudásuk, kérdéseik, problémáik, 

véleményük kifejtésére. Eközben alkalmazzák az anyanyelv, mint tantárgy tanulása során kialakult képességeiket. A környezeti problémák az elmúlt 

évtizedekben tudatosultak a közgondolkodásban. A diákoknak ismerniük kell az ismereteikhez kapcsolódó globális és a közvetlen környezetükben 

megjelenő helyi környezeti problémák okait, következményeit. Értsék, hogy mindannyian használjuk, terheljük, szennyezzük környezetünket életünk 

során, tehát annak állapota saját életvitelünktől is függ. A helyzet elemzésében és a lehetséges megoldási módok keresésében támaszkodjanak a különböző 

természettudományi tárgyakban tanult ismereteikre. Ismerjék fel mindennapi életükben a környezeti problémákat, és közösen, tanárok és szülők 
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segítségével keressenek megoldást az egyszerűbb gondokra. Családjukban, iskolájukban, tágabb környezetükben szerzett személyes tapasztalataik és 

tanulmányaik nyomán diákjainknak érteniük kell, hogy az egészség és a környezet épsége semmivel sem pótolható érték az egyén és a kisebb-nagyobb 

közösségek számára. Ismerniük kell azokat a környezeti tényezőket, életmódunk azon összetevőit, amelyek veszélyeztetik ezeket az értékeket. Ismerjék 

meg a helyes tűzgyújtás szabályait, rendelkezzenek alapismerettel a tűzmegelőzés, tűzoltás kérdéseiben.  

Tájékozottság az anyag felépítéséről, szerkezetéről, az anyag és az energia kapcsolatáról 

 Az anyag szerkezetéről kialakult kép alapvető mindannyiunk világképében. Az anyag részecsketermészetéről rendelkezzenek a tanulók a koruknak, 

elvonatkoztatási készségüknek megfelelő ismeretekkel. Vizsgálataik és tanulmányaik eredményeként a tanulók ismerjék meg a környezetükben előforduló 

fontosabb szervetlen anyagok részecskeszintű szerkezetét (atom és molekulafogalom kialakítása), a szerkezetből következő és egyéb fontos 

tulajdonságait, esetleges veszélyeit és biztonságos, szakszerű használatukat. Legyenek képesek a hétköznapokban is ismert anyagok anyagszerkezeti 

besorolására, néhány elemekre bontási, valamint vegyületképzési folyamat kísérleti bemutatására, keverékek (oldatok) készítésére, szétválasztására. A 

hétköznapi életben szükséges szinten legyenek képesek oldatokkal kapcsolatos feladatokat megoldani. Az anyagok megismerése kapcsán legyen szó a 

fogyasztóvédelemről. Szerezzenek gyakorlatot az anyag- és energiamegmaradás törvényének alkalmazásában, a kémiai reakciókkal összefüggő 

energiaváltozások jelentőségének felismerésében. Fejlesszük anyag és energiatakarékos szemléletüket. Legyenek képesek egyszerű szervetlen kémiai 

reakciók elvégzésére, felírására, természetes és mesterséges anyagok megkülönböztetésére. A természeti környezet védelemre szorul. Az ember a 

környezet szerves része. A rendszer és a környezet elválasztható, de a határok viszonylagosak. Megfordítható kémiai folyamatok ismerete. Környezetünk 

anyagai közül az elfogyasztott tápanyagokkal kerülünk a legközvetlenebb, hosszú ideig tartó kapcsolatba. A diákok nyerjenek áttekintést a tápanyagok 

szerepéről, értékéről, a táplálkozás egészségmegőrző szerepéről és az egészséges étkezési szokásokról. Legyenek tisztában az élő és élettelen világot 

összekötő alapvető folyamatokkal (fotoszintézis, légzés). Az egészségkárosító anyagok közül a nikotin és a könnyen elérhető, tudatállapotot befolyásoló 

anyagok, gyógyszerek jelentenek közvetlen veszélyt erre a korosztályra. A dohányzás nagymértékben terjed a 13-14 éves korosztályban, ezért a nikotin 

káros hatásainak bemutatása nagyon fontos feladata a kémiatanításnak. Olyan formát kell találnunk a dohányzás veszélyeinek, hosszú távú személyes és 

társadalmi következményeinek bemutatására, hogy ennek hatására a gyerekek elhatározzák magukban, hogy nem szoknak rá a cigarettázásra. A 
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diákoknak ismerniük kell az őket veszélyeztető anyagok hatásait, el kell utasítaniuk ezek fogyasztását. A tanítás során nagy súlyt kell fektetni a 

differenciálásra, hiszen az érettségi követelményekben szerepelnek olyan ismeretek, amelyek csak az általános iskolai tananyagban fordulnak elő, ezért az 

általános iskolai tanároknak is ismernie és használnia kell a középszintű érettségi részletes követelményeit és ezeket, ha másképp nem lehetséges, 

tehetséggondozás keretében meg kell ismertetni a tanulókkal. 

Tájékozódás a térben. A tér és a természeti jelenségek 

A részecskékről tanult ismeretek szintjén alakuljon ki a diákoknak elképzelése az atomon belüli méretarányokról, valamint a kémiai részecskék és a 

közvetlenül érzékelhető méretű testek méretének nagyságrendi eltéréséről, a pontosság jelentőségéről. Legyenek képesek egyszerű mérőeszközök 

használatára.  

Tájékozottság a természettudományos megismerésről, a természettudomány fejlődéséről 

 Általános iskolai tanulmányaik végén a diákok tudják, hogy a sokszínű anyagi világ egységes a felépítő részecskék tekintetében. Megértik, hogy a 

természet egységes rendszer (pl. atomelmélet, anyag, energia, kölcsönhatás, információ) , melyet csupán az emberi megismerés vizsgál különböző 

szempontok és módszerek, tudományágak alapján. Tudatában kell lenniük annak, hogy a tudományos megismerés kanyargós utakat bejárva fejlődik. A 

felhalmozott tudás az egész emberiség közös eredménye, melyben testet ölt a letűnt generációk minden tapasztalata, az életüket a tudományos problémák 

megoldásának szentelő tudósok munkája, tehetsége. Ismerjék a kémiai ismereteikhez kapcsolódó legnevesebb hazai és külföldi kutatókat. Legyenek 

képesek a nagyobb összefüggő tudománytörténeti folyamatok értelmezésére. Tudják a diákok, hogy a technika eredményei mögött a természet 

törvényeinek tervszerű és alkotó jellegű alkalmazása áll. Legyenek tájékozottak a tudomány - technika - társadalom kölcsönhatásának, a tudomány 

szerepének, valamint a természettudományos megismerés természetének kérdéseiben. A világról tudományos és nem tudományos elméletek születnek. 

Szakértők véleményén alapuló gondos mérlegeléssel tudunk dönteni. A tudományos fejlődés elméletirányított. Az elméleteket a tapasztalat ellenőrzi. 
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7. évfolyam 

 

 Belépő tevékenységformák (amelyekkel, a tanév során először találkoznak a tanulók)  

A kémiatanulás specialitásai  

A bemutatott és az önállóan elvégzett kísérletek során előforduló jelenségek, változások sokaságának érzékelése. 

Megfigyelések rögzítése tanári segítséggel írott feljegyzések, rajzok, táblázatok formájában. 

A megismert és önállóan alkalmazott mérőeszközök szakszerű használata. 

Egyszerű kísérletek önálló, csoportos elvégzése szóbeli utasítások vagy tanári bemutatás alapján. 

Az elvégzett tanulókísérletek önálló bemutatása. 

Az egyszerű kérdésekre adott válaszok ismertetése élőbeszédben. 

A tanult jelenségek értelmezése szóban vagy írásban. 

Az informatika tantárgyban elsajátított ismeretek és készségek alkalmazása. 

A kémiai mérő-, modellező és oktatóprogramok használata, a hálózatról történő információgyűjtés során. 

Egyéni és csoportos oktatási-tanulási tevékenységek a CD-n vagy az Interneten elérhető programok használatával. A kémia hatékony elsajátítását 

segítő tanulás-módszertani eljárások megismerése és gyakorlása 

Ismerethordozók (könyvek, lexikonok, enciklopédiák, térképek, táblázatgyűjtemények, hetilapok és folyóiratok) használata csoportmunkában. 

A vizsgált anyagok lényeges fizikai és kémiai tulajdonságainak felismerése. 

Önállóan elvégzett feladat önálló kijavítása, pontozása készen kapott megoldás segítségével. 

A környezetünkben előforduló legismertebb kémiai változások felismerése és értelmezése 

A tanult fogalmakhoz minél több hétköznapi példa keresése, felsorolása 
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A különböző tűzoltási lehetőségek értelmezése, annak eldöntése, hogy milyen tűzesetben melyik eljárás alkalmazható 

Az anyag részecsketermészetével kapcsolatos modellkísérlet vagy kísérlet tapasztalatainak értelmezése, az atom és az atommag méretarányainak 

érzékeltetése. 

A megismert ionokat tartalmazó ionvegyületek képletének megállapítása. 

Egyszerű molekulák összetételének megállapítása, szerkezeti képletének lerajzolása, modelljének elkészítése és elemzése. 

A használt modell és a valóság kapcsolatának értelmezése 

A részecskéket jellemző és a halmazra jellemző tulajdonságok között történő különbségtétel. 

Egyszerű számítások végzése az anyagok tömegével, anyagmennyiségével és a részecskeszámmal kapcsolatban. Egyszerű számítások végzése az 

oldatok tömegszázalékos összetételével kapcsolatban. 

Adott egyenlet alapján a kémiai egyenlet lényegének és a tömegmegmaradás törvényének értelmezése. 

 

 

 

 

7. évfolyam 

Hetek száma: 37 

Heti óraszám: 1,5 óra 

Évi óraszám: 55 óra 
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Tematikus összesített óraterv 

 

 TÉMAKÖRÖK ÓRASZÁM 

1. Bevezetés  3 

2. Az anyagok tulajdonságai és változásai 
 

összefoglalás, ellenőrzés 

23 

 4 

3. Anyagszerkezeti ismeretek 
 

összefoglalás, ellenőrzés 

14 

 4 

4. Környezetünk néhány fontos anyaga 
 

 

4 

 

5. Év végi ismétlés   3 

 Összesen 55 

 

I. Bevezetés 

Tartalom Tanulói tevékenység 
Fejlesztési feladatok,  

követelmények 

A tartalom 

kulcselemei 
Kapcsolódások 

Szemléltető eszközök,  

kísérletek 
A kémia tárgya. 

 

 

Balesetvédelmi 

rendszabályok 

Laboratóriumi edények és 

eszközök 

 

Gyűjtőmunka (Gym.) 

 

 

Tanulókísérletek (tk.) 
elvégzése az egész 

tanévben,↓ egyénileg ill. 

csoportosan. 

A kémiai ismeretek szerepének 

bemutatása, értelmezése a 

társadalomban. 

Fegyelmezett, pontos, bal-

esetmentes laboratóriumi 

munka elsajátíttatása. 

A kémia tárgya. 

 

Veszélyjelek, 

balesetvédelmi 

rendszabályok 

A természetismeret 

tantárgy keretében 

tanultak és a 

háztartásban 

tapasztaltak 

mozgósítása. 

Egyszerű laboratóriumi 

eszközök bemutatása, használata 

- szabályos szagolás, 

- borszeszégő használata, 

- vízforralás kémcsőben tk. 
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II. Az anyagok tulajdonságai és változásai 

Tartalom Tanulói tevékenység 
Fejlesztési feladatok, 

követelmények 

A tartalom 

kulcselemei 
Kapcsolódások 

Szemléltető eszközök, 

kísérletek 
 

Az anyagok tulajdonságai és 

változásai 

 

Gázok, folyadékok. szilárd 

anyagok 

 

Halmazállapot-változásokat 

kísérő energiaváltozások 

 

 

A levegő összetevői és 

szennyeződései 

 

 

Az égés és a tűzgyújtás, a 

tűzoltás 

Energiaforrások 

 

Ásványi szenek 

A mesterséges szenek 

 

A földgáz és a kőolaj 

Megújuló energiaforrások 

Táplálékaink, mint 

energiaforrások és 

szervezetünk építőanyagai 

 

Összefoglalás, rendszerezés, 

ellenőrzés 

 

 

Anyagcsoportosítás, 

megfigyelés, össze-

hasonlítás, mérés. 

 

A tanári kísérletek (Tk.) 

megfigyelése, magyarázata 

az egész tanév folyamán.↓ 

 

Gym -légszennyezettségi 

adatok gyűjtése, grafikus 

feldolgozása, értelmezése 

Gym – tűzveszélyes 

anyagok a háztartásban. 

A tűz szerepe az ember 

életében. 

 

Km-Megújuló és nem 

megújuló energiafor-rások, 

környezeti hatásuk, 

felhasználásuk aránya 

Európában. 

. 

 

Energiatakarékosság 

 

 

 

A kémia tanulási módszereinek 

megismerése. 

A természettudományok 

kutatási módszereinek 

bemutatása.↓ 

A halmazállapotok és a 

halmazállapot-változások 

részecskeszintű értelmezése. 

Anyagok bemutatásának 

módja. 

 

Mit tehetünk? – az egyes 

ember cselekvési lehetőségei a 

levegő tisztaságának megóvása 

érdekében. 

Tűzvédelmi szabályok, helyes 

magatartás tűz esetén. 

 

Az energia-megmaradás 

törvényének alkalmazása az 

energia átalakulási folyamatok 

vizsgálatánál. 

Az ember által megvalósított 

energia-átalakítási folyamatok 

környezeti hatásainak 

elemzése, alternatív 

energiaátalakítási módok 

megismerése. Az 

energiatakarékosság 

környezetvédelmi jelentősége. 

A korszerű táplálkozás szerepe 

az egészségmegőrzésben 

 

 

Természettudományok. 

Fizikai, kémiai, biológiai 

változások. 

Halmazállapot-változások 

Endoterm és exoterm 

folyamatok. 

Elem, keverék. 

Oxigén, nitrogén, 

nemesgázok. 

 

Gyors és lassú égés, 

oxidáció, az égés 

feltételei. Tűzoltás. 

 

 

Földgáz, kőolaj, ásványi 

szén, fa. 

Faszén, száraz lepárlás, 

orvosi szén. 

Kőolaj párlatai 

 

Megújuló 

energiaforrások. 

Energiatakarékosság. 

 

Zsírok, szénhidrátok, 

fehérjék. 

Vitaminok, ásványi 

anyagok, rostok. 

 

 

 

 

 

Természetismeret – 

előzetes ismeretek 

mozgósítása, 

Fizika, T – 

halmazállapot–

változások, 

– részecskeszemlélet, 

– légnyomás. 

Biológia – légzés, 

– az embert károsító 

hatások. 

Környezeti nevelés. 

 

Történelem – tűz. 

 

 

 

F –energia, energia-

megmaradás 

 

 

Az embert károsító 

hatások. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anyagok csoportosítása többféle 

szempont szerint. 

Naftalin olvadáspontjának, 

alkohol forráspontjának 

meghatározása tk. 

Jód szublimációja Tk. 

 

A levegő oxigéntartalmának 

vizsgálata vasporral Tk. 

 

Az égés feltételeinek vizsgálata; 

tűzoltás vízzel, homokkal Tk. 

 

Szén-dioxid kimutatása gyertya 

égéstermékeiben és a kilélegzett 

levegőben tk. 

Vitamintáblázat 
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Tartalom Tanulói tevékenység 
Fejlesztési feladatok, 

követelmények 

A tartalom 

kulcselemei 
Kapcsolódások 

Szemléltető eszközök, 

kísérletek 

 

A víz tulajdonságai, 

szennyeződései 

 

A víz alkotórészei 

 

 

 

Oldatok 

 

Oldatok töménysége 

 

Vizes oldatok kémhatása 

 

 

 

 

A keverékek alkotórészeinek 

szétválasztása 

 

 

 

Anyagok csoportosítása 

 

 

 

Összefoglalás, rendszerezés, 

ellenőrzés 

 

 

Kutatás (Km) – Honnan 

kapja a lakóhelyed az 

ivóvizet? Mit tehetsz a 

tiszta ivóvíz biztosítása 

érdekében? 

Milyen történetekben szól a 

Biblia a vízről? 

Magyarországi 

gyógyfürdők.  

Családi vízfogyasztás 

mérése, számítása. 

A takarékos vízfogyasztás 

lehetőségei - szövegalkotás. 

 

Gym – salátalé, befőttek 

leve, házi készítésű szörpök 

%-os összetételének 

megállapítása méréssel, a 

receptek alapján. 

Játék: az eddig tanult és a 

mindennapi életben elő-

forduló anyagok 

csoportosítása összetételük 

szerint. 

 

 

 

Gym – Szétválasztási 

műveletek a háztartásban 

Otthoni kísérlet: cukor, só 

kristályosítása 

 

 

A víz szerepe és jelentősége 

életünkben. A vizet szennyező 

anyagok megismerése, a vizek 

védelmének fel-adatai. Mit 

tehetünk? 

Az anyagi változások 

csoportosítása, 

összehasonlítása. 

Megadott töménységű oldatok 

készítése. Az oldatok 

tömegszázalékos összetételével 

kapcsolatos számítási feladatok 

elvégzése, ezzel kapcsolatban a 

háztartásban használt anyagok 

összetéte-lét, felhasználását 

jelző cím-kék értelmezése. 

A pH fogalmának egyszerű 

értelmezése használata a 

mindennapi életben előforduló 

anyagok kémhatásának 

megállapításához. Az anyagok 

csoportosításának különböző 

szempontjai, az 

anyagcsoportok 

összehasonlítása, a már tanult, 

az újabban megismert és a 

környezet anyagainak 

csoportba sorolása. 

 

Természetes vizek, 

desztillált víz. Ivóvíz, a 

víz szennyeződései. 

 

Vízbontás.  

Hidrogén, durranógáz. 

Egyesülés, bomlás. 

Vegyület. 

Egyszerű és összetett 

anyag, kémiailag tiszta 

anyag 

 

Oldódás, oldószer, oldott 

anyag, oldat. 

Az oldatok töménysége, 

tömeg-százalékos 

összetétel. 

 

Sav, bázis, savas, lúgos, 

semleges kémhatás, 

indikátorok. 

 

Ülepítés, szűrés, bepárlás, 

desztilláció, 

kristályosítás. 

 

 

 

B –táplálkozás, 

egészségmegőrzés. 

T – természetes vizek. 

B,T – a víz jelentősége  

– a víz körforgása. 

Földrajz – 

gyógyfürdők. 

 

 

 

F– az elektromos áram 

hatásai. 

F,T – a víz sűrűsége. 

op. és fp.-ja, stb. 

 

 

T – oldódás, 

oldhatóság, 

szétválasztási 

műveletek. 

 

Tengervíz, csapvíz, esővíz 

bepárlása tk. 

Vízbontás egyenárammal, a 

hidrogén és az oxigén 

kimutatása Tk. 

Hidrogén égése, durranógáz 

meggyújtása Tk. 

 

 

 

 

 

Jód oldása különböző oldó-

szerekben Tk. 

Szalmiáksó oldhatóságának 

vizsgálata tk. 

Exoterm oldódás vizsgálata Tk.  

 

Homok és konyhasó 

keverékének szétválasztása tk. 

Desztillált víz előállítása Tk 
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III. Anyagszerkezeti ismeretek 

Tartalom Tanulói tevékenység 
Fejlesztési feladatok,  

követelmények 

A tartalom  

kulcselemei 
Kapcsolódások 

Szemléltető eszközök,  

kísérletek 

Atomok és elemek 

 

Az atom szerkezete 

 

Az elektronfelhő szerkezete 

 

 

Anyagmennyiség  

 

 

A periódusos rendszer 

 

 

Az atomok kapcsolódása, 

kémiai kötések 

 

 

 

Ionok képződése atomokból 

Ionkötés 

Kovalens kötés 

Kémiai reakció 

 

Kémiai egyenlet 

 

 

 

Kémiai számítások 

 

 

 

 

Összefoglalás, rendszerezés 

Ellenőrzés 

Km – szakirodalomban, 

Interneten, kiselőadások, 

tablók készítése: Az elemek 

alkímista jelei. Az 

atommodellek fejlődése. Ki 

volt: Demokritosz, Dalton, 

Rutherford, M. Curie, Bohr, 

Hevesy György, Müller 

Ferenc, Avogadro, 

Mengyelejev, Berzélius, 

Bugát Pál? 

A radioaktív izotópok 

alkalmazási lehetőségei. 

Virtuális látogatás a Paksi 

Atomerőműben: 

 www.npp.hu  

Játékok, rejtvények 

alkotása vegyjelekkel és a 

periódusos rendszerrel. 

 

Modellezés. 

 

 

 

 

 

 

Km – Ki volt Lavoisier? 

 

 

Az atom-, ion és molekulafogalom 

kialakítása, alkalmazása a fonto-

sabb fizikai és kémiai folyamatok 

magyarázatakor. Modellalkotás, 

modell és valóság viszonya. A 

tudományos modellek szerepének 

értelmezése. Korai atommodellek 

összehasonlítása. 

A kémiai jelrendszer használata.↓ 

Számítási feladatok megoldása az 

anyagmennyiséggel kapcsolatban. 

A periódusos rendszer használata 

az egyes atomok szerkezetének 

megállapításához, az elemek 

tulajdonságainak értelmezéséhez. 

Molekulamodellek összeállítása. 

Ionvegyületek képletének 

megalkotása. 

Az anyagi halmazok tulajdonsá-

gainak értelmezése az őket felépítő 

anyagi részecskék és a közöttük 

működő összetartó erők alapján. 

A tömegmegmaradás törvényének 

vizsgálata, alkalmazása a kémiai 

egyenletek írásakor.↓Egyszerű 

kémiai egyenletek önálló felírása.↓ 

Kémiai egyenletek kvalitatív és 

kvantitatív értelmezése.↓Egyszerű 

kémiai számítások elvégzése 

kémiai egyenletek alapján.↓ 

Kémiai reakciók csoportosítása 

többféle szempont alapján. A 

számítógép használata az informá-

ciószerzés és feldolgozás során.↓ 

Atom, atommag. 

Elektronburok, elektronhéj, 

vegyértékelektron. 

Elemi részecskék: elektron, 

proton, neutron. 

A vegyjel. 

Tömegszám. Izotópok. 

Mól, mol. 

Relatív és moláris 

atomtömeg. 

Periódusos rendszer, 

rendszám, főcsoport, 

periódus, 

nemesgázszerkezet. 

Elem és vegyületmolekula 

(H2, O2, N2, 

Cl2, P4, S8; H2O, CH4, NH3, 

HCl, CO2). 

Molekularács. 

Képlet 

 

Ion, ionvegyület, 

ionkristály 

Kémiai reakció.  

A kémia egyenletírás 

szabályai, a kémiai egyenlet 

mennyiségi jelentése. 

 

Redoxi és sav-bázis reakció. 

Redukció, oxidáció, 

redukálószer, oxidáló-szer. 

 

F – elektromos 

töltés, elektron, 

elektromos vezetők 

és szigetelők. 

 

 

 

 

Magyar, T – a nyelv-

újítás. 

 

Matematika – 

számok normál 

alakja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F – részecskék között 

működő összetartó e-

rők 

F – megmaradási 

törvények. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fali és tanulói periódusos 

rendszer használata. 

 

 

 

Molekulák modellezése 

kalott- és pálcikamodellel. 

Hidrogén, oxigén, kén, klór, 

ammónia, hidrogén-klorid, 

szén-dioxid néhány 

tulajdonságának 

megfigyelése. 

Nátrium reakciója klórral 

Tk. 

 

Rácsmodellek bemutatása. 

 

A tömegmegmaradás 

törvényének vizsgálata 

méréssel Tk. 

 

Kén, szén, magnézium 

égetése, réz oxidációja Tk. 
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IV. Környezetünk néhány fontos anyaga 

Tartalom Tanulói tevékenység 
Fejlesztési feladatok,  

követelmények 

A tartalom  

kulcselemei 
Kapcsolódások 

Szemléltető eszközök,  

kísérletek 

 

A papír 

 

Az üveg 

 

A kerámia anyagok 

 

Építőanyagok és építési 

eljárások 

 

Vegyszerek a háztartásban 

Kémia a mindennapi életben 

 

 

Környezettudatos magatartás 

alakítása a vásárlói szokások, a 

hulladékkezelés, a háztartási 

vegyszerek használata terén. A 

háztartási vegyszerek 

használati utasításnak 

megfelelő, balesetmentes, 

takarékos használata. 

Tégla, cserép, habarcs, 

cement, beton. 

Kaolin, porcelán, 

kerámia, üveg. 

Természetes és 

mesterséges eredetű 

műanyagok. 

Szappanok, mosószerek, 

fehérítő és fertőtlenítő 

szerek, festékek, 

színezékek, rovarirtó és 

növényvédő szerek. 

Hulladék, veszélyes 

hulladék, szelektív 

hulladékgyűjtés, 

újrahasznosítás. 

 

Kn – takarékos 

energia felhasználás, 

– szelektív 

hulladékgyűjtés, a 

keletkező hulladék 

mennyiségének 

csökkentése 

Látogatás a Diósgyőri 

Papírgyárban 
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A továbbhaladás feltételei 

 

A tanuló sorolja fel az atomot felépítő elemi részecskéket, tudja, hogy a protonok és az elektronok száma azonos a semleges atomban.  

Tudjon tájékozódni a periódusos rendszerben, alkalmazza a periódusos rendszerben való elhelyezkedés és az atom összetétele közötti összefüggéseket.  

Nevezze meg a tanult atomokat, ionokat, molekulákat és tudja felírni a jelüket.  

Használja a molekulamodellt a tanult molekulák bemutatására. 

Ismerje fel a tanult anyagokat tulajdonságaik alapján. Tudja, hogy a megismert anyagoknak, mi a szerepük a mindennapi életben, ismerje helyes 

használatukat, környezeti és élettani hatásukat.  

Tudja a tanult kémiai reakciókat értelmezni. 

Ismerje az égés folyamatának lényegét, mindennapi jelentőségét, feltételeit, veszélyeit, a helyes magatartást tűz esetén.  

Társítson minél több hétköznapi példát a tanultakhoz.  

Szóbeli utasítás vagy leírás alapján szakszerűen, a biztonsági rendszabályok betartásával mutassa be az elvégzett tanulókísérleteket.  

Legyen képes egyszerű tudományos népszerűsítő irodalmi részlet értelmezésére, lényegének elmondására. 
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8. évfolyam 

 

Belépő tevékenységformák (amelyekkel, a tanév során először találkoznak a tanulók)  

Az egyes témakörökben szereplő vegyületek megismerése közben használják, rögzítsék, gyakorolják a tanulók a 7. évfolyam kerettantervében szereplő 

ismereteket, tevékenységeket, képességeket. A baleset (vegyi balesetek) és tűzvédelem szabályainak további tudatosítása, a korosztálynak megfelelő 

szinten. A lényeges és lényegtelen tapasztalatok megkülönböztetése. Megfigyelések önálló rögzítése: írott feljegyzések, rajzok, táblázatok formájában. 

Olyan kísérletek elvégzése folyamatábra vagy leírás alapján, melyek a korábban megismert műveleteket tartalmazzák. Ismeretek kifejtése folyamatos 

élőbeszédben vagy írott szöveg alkotása a kémiai szakkifejezések pontos használatával. Folyamatábrák, grafikonok, táblázatok, tablók készítése, 

kísérletek bemutatása és ezek értelmezése szóban. Egy kiválasztott témához kapcsolódó ismeretek gyűjtése az írott, a sugárzott és a digitális médiából, 

irodalomból. Az összegyűjtött ismeretek csoportosítása, válogatása, rendszerezése, szerkesztése, majd írott vagy szóbeli kifejtésre alkalmas formába 

öntése az informatika tantárgyban elsajátított ismeretek és képességek felhasználásával. Az elsajátított tanulás-módszertani eljárások alkalmazása és 

kiegészítse a kémia újabb ismeretköreihez illeszkedő módszerekkel. A természettudományos megismerési módszerek alkalmazása feladathelyzetekben. A 

környezet terhelését csökkentő lehetőségek említése a mindennapi életből. A takarékosság további tudatosítása, a megújuló energiaforrások használatának 

jelentősége és a szabályok szerinti cselekvés. A fontosabb összetett ionokat is tartalmazó ionvegyületek képletének megszerkesztése. A tanult vagy a 

kísérletek során megfigyelt reakciók egyenleteinek megszerkesztése egyszerűbb esetekben. Egyszerű kémiai számítások elvégzése kémiai egyenlet 

alapján.  

 

A továbbhaladás feltételei 

 A tanuló a tanult elemek helyét ismerje fel a periódusos rendszerben. Néhány fontos tulajdonság említésével mutassa be a tanult elemeket, vegyületeket, 

írja fel kémiai jelüket. Használja a molekulamodellt a tanult molekulák bemutatására. Értelmezze a kémiai reakció lényegét (kiindulási anyagok és 

termékek megadása) az elvégzett kísérletek alapján. Sorolja be a megismert anyagokat a megfelelő anyagcsoportokba, a kísérleti úton is megismert 
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változásaikat, reakcióikat a megfelelő típusba (egyesülés, bomlás). Társítson minél több hétköznapi példát a tanultakhoz. Leírás alapján mutassa be a 

tanulókísérleteket, ezek során használja szakszerűen a laboratóriumi eszközöket. Alkalmazza a kémiai biztonságról szóló törvénynek az elvégzett kísérlet 

anyagaira vonatkozó előírásait. Tudja, hogy a megismert anyagoknak, változásoknak mi a szerepük a mindennapi életben, ismerje helyes alkalmazásukat, 

környezet- és egészségkárosító hatásukat. Érzékszervvel megfigyelhető tulajdonságaik alapján azonosítsa a köznapi életben is fontos szervetlen 

anyagokat. Használati utasítás alapján szakszerűen dolgozzon a háztartási vegyszerekkel, a mindennapi életben használt oldatokkal. Sorolja fel a 

természetes vizek összetevőit. Ismerje fel az egészségét, a környezet épségét veszélyeztető jelenségeket, problémákat saját környezetében. Sorolja fel a 

levegő és a természetes vizek szennyezéseit. Legyen képes egyszerű tudományos leírás önálló értelmezésére, felhasználására. 

 

 Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez  

A kerettantervek végén olvashatók a továbbhaladás feltételeit. Azokat az ismereteket és tevékenységeket gyűjtöttük össze, amelyeket a leggyengébb 

tanulókkal célszerű gyakoroltatni. Akik valamilyen oknál fogva tanulási nehézségekkel küzdenek, azok tanításában ezek elsajátítására helyezzük a 

hangsúlyt, hogy a későbbi tanulmányok folytatásához megkapják a legszükségesebb alaptudást, de ne frusztráljuk jobban őket, mint amennyire ez 

elkerülhetetlen. A legalapvetőbb ismeretek mellett manuális tevékenységeket és a mindennapi élethez leginkább kötődő tudnivalókat tartalmaz ez a 

fejezet. 133 A diák csak valamilyen tevékenységen keresztül adhat számot tudásáról. Az írásbeli és szóbeli számonkérések hagyományos formái mellett a 

kémiaórákon előforduló egyéb tevékenységek is kínálják az értékelés lehetőségét. A diákok például megtanulják, hogy mitől jó és mitől kevésbé jó egy 

előadás, egy kísérletbemutatás, egy modellhez kapcsolódó magyarázat stb. Az értékelés szempontjai így mindenki számára ismertek. Figyelembe kell 

venni egy érdemjegy kialakításakor a diák gyakorlottságát az adott tevékenységben, a teljesítmény mögött húzódó munkamennyiséget, az eredetiséget, az 

önállóságot, és a formai szempontokat is. Az érdemjegy motiváló szerepét sem szabad szem elől téveszteni. Megfelelő mennyiségű gyakorlás után a 

minőséget kell értékelnünk az egyes tevékenységek végzésében. Javasolt az értékelés számos formájának használata. A csoportos munka értékelését ne 

keverjük össze az egyes tanulókat minősítő osztályzatokkal. Az osztály előtt elhangzó értékelés sosem lehet megszégyenítő, diszkrimináló. Ne állítsunk 

fel általa szakadékot jók és rosszak között. A tanulók egyéni teljesítményét saját korábbi teljesítményeikhez hasonlítsuk és ennek alapján dicsérjünk. Az 

értékelés együttműködésre serkentsen és ne egymás legyőzésére. 
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Hetek száma: 37 

Heti óraszám: 1,5 óra 

Évi óraszám: 55 óra 

Tematikus összesített óraterv 

 TÉMAKÖRÖK ÓRASZÁM 

1. A kémiai alapfogalmak ismétlő rendszerezése 
 

ellenőrzés 

3 

1 

2. A nemfémes elemek és vegyületeik 
 

összefoglalás, ellenőrzés 

22 

2 

3. 
A fémes elemek és vegyületeik 

 

összefoglalás, ellenőrzés 

22 

2 

4. Év végi ismétlés  3 

 Összesen 55 
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2. A nemfémes elemek és vegyületeik 

Tartalom Tanulói tevékenység 
Fejlesztési feladatok, 

követelmények 

A tartalom 

kulcselemei 
Kapcsolódások 

Szemléltető eszközök, 

kísérletek 
A hidrogén 

A nemesgázok 

 

A VII. főcsoport elemei és 

legfontosabb vegyületei 

A klór és a sósav 

 

 

 

A VI. főcsoport elemei és 

legfontosabb vegyületei 

Az oxigén és az ózon 

 

A víz 

A vizes oldatok kémhatása 

 

 

A VI. főcsoport fontosabb 

elemei és vegyületei 

A kén és vegyületei 

 

Kén-dioxid, kén-trioxid, 

kénsav 

 

Az V. főcsoport elemei és 

legfontosabb vegyületei 

A nitrogén és vegyületei 

 

Ammónia, salétromsav 

Anyagcsoportosítás, 

megfigyelés, össze-

hasonlítás, mérés. ↓ 

Tanári kísérletek (Tk.) 
megfigyelése, magyarázata 

az egész tanév folyamán ↓ 

Tanulókísérletek (tk.) 
elvégzése az egész 

tanévben,↓ egyénileg ill. 

csoportosan. 

Km – A Zeppelin típusú 

léghajók. 

Mitől melegít a Nap? 

Ki volt Teller Ede? 

Ki volt Semmelweis Ignác? 

Ivóvíztisztítás. 

Az ózonlyuk kialakulása, 

változásai, hatása. 

Milyen anyag a teflon? 

 

 

 

A savas esők okai, hatásai. 

Mit tehetünk? 

 

 

A balesetvédelmi 

rendszabályok ismerete és 

betartása. A tanult anyagok 

bemutatása: kémiai jel, 

anyagcsoportba sorolás, 

tulajdonságok, előfordulás, 

előállítás, reakciók, 

felhasználás, élettani és 

környezeti hatás. ↓ 

A természet egységére 

vonatkozó elképzelések 

formálása az egységet kifejező 

általános fogalmak és 

törvények segítségével. 

Az atomszerkezeti ismeretek 

alkalmazása az elemek 

tulajdonságainak 

meghatározásakor. 

Elemcsoportok közös és eltérő 

tulajdonságainak megállapítása 

a periódusos rendszerben 

elfoglalt hely alapján. ↓ 

 

Hidrogén. 

Halogénelemek, klór. 

Hidrogén-klorid, sósav. 

Sók. 

 

Ózon, ózonlyuk, nagy-

városi szmog. 

 

Víz, vízszennyezés, 

víztisztítás 

 

Sav, bázis, savas, lúgos 

és semleges kémhatás, 

indikátorok,, pH. 

Oxóniumion, hidroxidion 

 

Közömbösítés 

 

Kén, kén-dioxid, 

kén-trioxid, savas eső. 

Szulfidok. Kénsav. 

Savmaradék, szulfát-ion. 

 

 

Nitrogén, nitrogén-

oxidok, ammónia. 

Salétromsav, nitrátion, 

nitrátok. Műtrágyák. 

 

 

F – felhajtóerő 

Kn – a víz és a levegő 

tisztaságának védelme 

B – az embert károsító 

hatások, 

– az oxigén körforgása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B – a nitrogén 

körforgása, 

– az eutrofizáció 

Kn – a gépkocsi, mint 

légszennyező. 

Hidrogén előállítása, kimutatása 

t. 
Rézoxid redukciója hidrogénnel 

Tk. 

Klór előállítása, színtelenítő 

hatása, reakciója (nátriummal), 

vassal Tk. 

Sósav kémhatásának vizsgálata, 

reakciója fémekkel és 

mészkővel tk. 

Oxigén előállítása, kimutatása 

tk. 

Égés tiszta oxigénben Tk. 

Kén olvasztása, reakciója 

fémekkel, égetése, a kén-dioxid 

színtelenítő hatása Tk. 

Kénsav hígítása, kémhatásának 

és vízelvonó hatásának 

(levegőn, cukorral), vizsgálata, 

reakciója fémekkel Tk. 

 

 

 

Salétromsav kémhatásának 

vizsgálata, reakciója fémekkel, 

ammóniával Tk. 
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Tartalom Tanulói tevékenység 
Fejlesztési feladatok, 

 követelmények 

A tartalom  

kulcselemei 
Kapcsolódások 

Szemléltető eszközök,  

kísérletek 
 

A foszfor és vegyületei 

Foszforsav 

 

 

IV. főcsoport elemei és 

legfontosabb vegyületei 

 

A szén és vegyületei 

 

Szén-monoxid, szén-dioxid, 

szénsav 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szilícium és vegyületei 

 

 

Összefoglalás, rendszerezés, 

ellenőrzés 

Ki volt Irinyi János? 

Foszforsav az 

üdítőitalokban. 

(Szövegalkotás, 

tablókészítés, kiselőadás 

 

Km – A szeszes erjedés. 

Szénsavas források. 

Metán és etán tengerek a 

Titánon? 

Jedlik Ányos szódavize. 

Az üvegházhatás okai és 

következményei. 

 

 

 

 

 

 

 

Km –A szilícium 

jelentősege a XXI. 

században. 

 

Annak felismerése, hogy az 

anyagok tulajdonságait 

halmazképző részecskéik 

minősége és a részecskék 

között működő összetartó erők 

határozzák meg. ↓ 

A levegőt és a vizet szennyező 

anyagok, eredetük és hatásuk 

ismerete. (A 7. osztályban 

tanultak bővítése) 

 

Egyszerű molekulák 

pálcikamodelljének elkészítése. 

↓ 
A tanult anyagok és kémiai 

reakciók besorolása a már 

ismert csoportokba. ↓ 

A tanult egyszerűbb kémiai 

folyamatok egyenletének 

felírása. ↓ 

Kémiai egyenletek kvalitatív és 

kvantitatív értelmezése.↓ 

Egyszerű kémiai számítások 

elvégzése: moláris tömeg 

kiszámítása, számítások 

anyagmennyiséggel és kémiai 

egyenlet alapján, oldatok és 

vegyületek tömegszázalékos 

összetételének ki-számítása.↓ 

 

 

Vörös és fehér foszfor, 

foszforsav, foszfátion, 

foszfátok. Gyufa. 

 

 

Gyémánt, grafit, 

fullerének. 

Szén-monoxid, szén-

dioxid, szénsav. 

Üvegházhatás. 

Karbonátion, karbonátok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szilícium, szilícium-

dioxid, kvarc, kavics, 

homok. 

 

 

 

 

F – elektromos vezetés, 

félvezetők. 

 

B – a szén körforgása, 

– a szén-monoxid és a 

szén-dioxid élettani 

hatása, 

– az embert károsító 

hatások. 

 

Fö – ásványi szenek. 

 

 

 

 

 

Tö– kormeghatározás 

szénizotóppal, 

– magyar királyi jogar. 

 

Vörös és fehér foszfor égetése, 

foszforsav kémhatásának 

vizsgálata Tk. 

 

 

 

 

 

Grafit, gyémánt és fullerén 

pálcikamodelljének vizsgálata. 

Szén-dioxid tűzoltó hatásának 

bemutatása gyertyákkal, oldása 

vízben Tk. 

Szénsav kémhatásának 

vizsgálata frissen és forralás 

után tk. 

Szén-monoxid előállítása, 

égetése Tk. 

 

 

 

Kvarc, ametiszt bemutatása. 
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2. A fémes elemek és vegyületeik 

Tartalom Tanulói tevékenység 
Fejlesztési feladatok, 

követelmények 

A tartalom 

kulcselemei 
Kapcsolódások 

Szemléltető eszközök, 

kísérletek 

A fémek általános jellemzése 

 

A fémek kémiai tulajdonságai 

 

 

 

Ötvözetek, korrózió 

 

Az I. főcsoport elemei és vegyületei 

A nátrium és vegyületei 

A kálium 

 

 

A II. főcsoport elemei és vegyületei 

A kalcium, a magnézium és vegyületeik 

 

 

 

A víz keménysége és a vízlágyítás 

 

Az alumínium és vegyületei 

Alumínium-gyártás 

A vas. 

Vas- és acélgyártás 

Nemesfémek, színes-fémek, 

nehézfémek. 

 

Összefoglalás, rendszerezés, ellenőrzés 

Km – Színek a tűzijátékokban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Km – cseppkőképződés, 

cseppkőbarlangok 

Ok – Gipszminta készítése. 

 

Km – Hol okoz gondot a 

vízkőképződés? 

A háztartásban használt víz 

keménységének 

megismerése méréssel, 

vagy információs 

csatornákon keresztül. 

Mosóporhasználat a víz 

keménységének 

megfelelően. 

Km – Mi az ónpestis? 

Mi a patina? 

A fémek összehasonlítása, 

csoportosítása, felhasználásuk 

és tulajdonságai közötti 

összefüggés felismerése. 

 

A természettudományos tudás, a 

technika alkalmazásának 

vizsgálata a társadalomban. 

 
 

Komplex gyártási folyamatok 

megismerése. 

 

Szín, halmazállapot, áramvezetés, 

megmunkálhatóság. 

.Reakciók oxigénnel, 

vízzel, híg és tömény 

savakkal. 

Redukálósor. 

 

Ötvözetek. 

Korrózió, -védelem. 

 

Nátrium, kálium, 

nátrium-klorid, 

-hidroxid, -karbonát, hidrogén-

karbonát. 

Kalcium, kalcium- hidroxid, -

karbonát, szulfát. Mészkő, 

mészoltás. Magnézium, 

magnézium-oxid. 

Kemény- és lágy víz, 

vízlágyítás. 

 

 

 

Alumínium, -oxid, bauxit, agyag. 

Alumíniumgyártás. 

 

Vas, vasgyártás, acélgyártás 

Arany, ezüst, réz, ón, cink, ólom, 

higany 

F – elektromosságtan, fémes 

vezetők, 

– olvadáspont csökkenés. 

Fö – 

mészkőhegységek, 

– a vizek keménysége 

Magyarországon, 

– ásványkincseink, 

– iparvidékeink. 

B – nátrium-, kálium-. 

magnézium- és 

kalcium-ionok, és a 

kalcium-karbonát 

szerepe az élő 

szervezetekben, 

– a nyomelemek szerepe. 

 

Kn – utak sózása.  

 

Kn – környezettudatos vásárlói 

szokások, szelektív 

hulladékgyűjtésalum

ínium 

csomagolóanyagok. 

 

Tö– a nemesfémek szerepe a 

történelemben. 

Kísérletek a redukálósor 

vizsgálatára: 

vas + réz-szulfát- oldat, ólomfa, Diana 

fája, fémek reakciója sósavval, 

stb. Tk, tk. 

Nátrium reakciója vízzel, 

nátrium-hidroxid nedvszívó tulajdonsága, 

kémhatása. Nátrium-hidrogén-

karbonát reakciója sósavval Tk. 

Kalcium lángfestése, égetése, 

tojáshéj izzítása, majd reakciója 

vízzel, magnézium égetése Tk. 

Szappan habzásának vizsgálata 

kemény és lágy vízben, kemény 

víz forralása, vízkő vizsgálata 

tk..  

Vízlágyítás szódával Tk. 

Alumínium oxidrétegének 

eltávolítása, majd reakciója 

vízzel és a levegő oxigénjével. 

Alumínium reakciója lúggal, 

savval Tk. 
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A továbbhaladás feltételei 

Ismerje fel a tanuló a tanult elemek helyét a periódusos rendszerben.  

Nevezze meg a részletesen tanult elemeket, vegyületeket, írja fel kémiai jelüket, tudja felsorolni legfontosabb tulajdonságaikat, ismerje helyes 

alkalmazásukat, környezet és egészségkárosító hatásukat. Tudja, hogy a megismert anyagoknak, változásoknak mi a szerepük a mindennapi életben. 

Érzékszervekkel megfigyelhető tulajdonságaik alapján azonosítsa a köznapi életben is fontos szervetlen anyagokat. 

Használja a molekulamodellt a tanult molekulák bemutatására.  

Értelmezze a kémiai reakció lényegét (kiindulási és keletkezett anyagok megadása) az elvégzett kísérletek alapján.  

Sorolja be a megismert anyagokat a megfelelő anyagcsoportokba, a kísérleti úton is megismert változásokat, reakciókat a megfelelő típusba. 

Társítson minél több hétköznapi példát a tanultakhoz. 

Leírás alapján mutassa be a tanulókísérleteket, ezek során használja szakszerűen a laboratóriumi eszközöket és a vegyszereket. 

Használati utasításnak megfelelően dolgozzon a háztartási vegyszerekkel, a mindennapi életben használt oldatokkal. Sorolja fel a természetes vizek 

összetevőit. Sorolja fel a levegő és a természetes vizek szennyezéseit. Ismerje fel az egészségét, a környezet épségét veszélyeztető jelenségeket, 

problémákat saját környezetében. 
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Az ellenőrzés és értékelés módszerei: 
 
 
A tanulók tudását rendszeresen és sokoldalúan ellenőrizzük és értékeljük. A helyes értékelés és ellenőrzés nagy jelentőségű a gyermek személyiségének 

formálásában. Az alkalmazott ellenőrzési formák: 

 

 

 

Szóban: 

- összefüggő szóbeli felelet, 

- frontális szóbeli ellenőrzés, 

- kísérletek elemzése, 

- adott téma szakirodalmi feldolgozása, kiselőadások formájában, 

- házi feladatok ellenőrzése. 

 

 

 

 

Írásban: 

 írásbeli ellenőrzés frontálisan (részösszefoglaló órákat követően), 

 írásbeli ellenőrzés néhány tanulónak, 

 tesztek, önálló feladatok megoldása (munkafüzet, feladatgyűjtemény segítségével), 

 önálló írásbeli dolgozatok, 

 kémiai TOTÓ-k, egyéb rejtvények, 

 témazáró felmérés, 

 tehetséges tanulók benevezése kémiai versenyekre ( helyi, városi, megyei ). 
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Az alkalmazott értékelési módok: 

 

Értékelési szempontok: 

 

Szóbeli munka: tárgyi tudás, 

 a mondanivaló összefüggő,logikus felépítése, 

 szabatos nyelvhasználat, 

 helyes magyar beszéd. 

 

 

Írásbeli munka: tárgyi ismeretek, 

 rendezett íráskép, 

 helyes szaknyelvhasználat, 

 helyes anyanyelvhasználat, 

 logikus felépítés. 

 

Tanév végi értékelés: (a követelmények teljesítésének arányában) 

 

 jeles 91%  - 100% 

 jó 76%  -   90% 

 közepes 51%  -   75% 

 elégséges 31%  -   50% 

 elégtelen   0%  -   30% 
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A tankönyvek kiválasztásának szempontjai 

Az ismeretanyag tudományos szempontból legyen pontos, korszerű, a közölt adatok frissek, időszerűek. 

A feldolgozás módja feleljen meg a korosztály fejlettségi színvonalának, a tankönyv legyen jól strukturált, didaktikailag jó felépítésű. Jelenítse meg 

áttekinthetően a tananyag szerkezetét, emelje ki világosan a továbbhaladáshoz nélkülözhetetlen, alapvető ismereteket, hogy azoknak a tanuló könnyen 

utánanézhessen. Segítse a lényeg kiemelését, a rendszerező összefoglalást. 

A tananyag mennyisége legyen összhangban a feldolgozására rendelkezésre álló időkerettel, úgy, hogy differenciált feldolgozásra is nyíljon lehetőség. 

Tartalmazzon a tankönyv sok és sokféle feladatot, legyenek közöttük önálló munkára, kutatómunkára ösztönzők, de a begyakorlást és korrepetálást 

segítők is. 

Az ismeretanyag feldolgozása legyen munkáltató, tevékenykedtető, adjon lehetőséget a követelményekben megfogalmazott készségek és képességek 

sokoldalú fejlesztésére. 

Előnyt jelent a gazdag, a szöveges tartalomhoz illeszkedő, azt kiegészítő, jó minőségű képanyag. 

A mindennapi életből vett példákon keresztül hangsúlyozottan jelenjen meg a tankönyvben a tanultak alkalmazása a gyakorlatban, ahol lehet, kapjanak 

kiemelt szerepet a hazai vonatkozások. 

A tankönyv nyelvezete legyen világos, a korosztály számára jól érthető, használja pontosan, de csak a legszükségesebb mértékben a szakkifejezéseket.  

Érdemes a 7. és 8. évfolyamra (esetleg 9-10. évfolyamra is) kidolgozott tankönyvcsaládot választani. Megkönnyíti az órai és az otthoni munkát, az 

ellenőrzést és a tanár felkészülését, ha a tankönyvcsaládhoz munkafüzet, ellenőrző feladatlapok és tanári kézikönyv is tartozik. 

Fontos, hogy a tankönyv megfelelő méretű és jól olvasható típusú betűkkel készüljön. Nevelő hatású, ha esztétikai szempontból is igényes az oldalak 

szerkesztése, tetszetősek a külső borítólapok. 

Ajánlatos a választásnál a tankönyvek árát és a kötés tartósságát is figyelembe venni. 


