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BEVEZETŐ 

Tanári kézikönyvünk a Kémia 7. és 8. évfolyamos újgenerációs tankönyvek tanításához kíván 

segítséget nyújtani. Ennek keretében a kémia tantárgy tanításához olyan módszertani 

megoldásokat kínálunk, amelyek segíthetnek abban, hogy a tanulók megszeressék a 

tantárgyat.  

Kézikönyvünkben kitérünk a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott fejlesztési 

célokra, tárgyi alapkoncepcióra, az újgenerációs tankönyvek fejlesztési elveire, a tankönyvek 

jellemzőire, ezek illeszkedésére. Részletesen áttekintjük a két tankönyv foglalkozásait, 

javaslatokat fűzünk a feldolgozáshoz. Felhívjuk a figyelmet a tananyag során feldolgozható 

egyéb online forrásokra, amelyek felhasználhatók kiegészítő anyagként vagy tanári 

tudásbázisként.  

Segédkönyvünk szerkesztése során nem törekedhettünk a teljességre. Javaslatunk 

szerint a könyv egyes foglalkozásainál szereplő módszertani megoldások a tananyag több 

helyén is alkalmazhatók. 

A kézikönyv támogatja a tananyag rugalmas szervezését, a pedagógus szakmai 

szabadságát, a kreativitást.  

A kémiatankönyv taneszközként szolgál, amely egységességet kíván teremteni, tükrözi 

az elvárásokat, előtérbe helyezi a szaknyelv alkalmazását, de tanítás közben mindig az adott 

tanulócsoport igényére, tudására, érdeklődésére kell figyelemmel lenni. A tankönyvben 

megjelenő tudásanyag többféleképpen feldolgozható, az ismeretek kiegészíthetők egyéb 

információforrásokkal.  

Kézikönyvünkben bemutatjuk a tankönyvek fejlesztési céljait, összegezzük a főbb 

célkitűzéseket és a legfontosabb pedagógiai alapelveket.  

Ismertetjük a tankönyv felépítését, az egyes fejezeteket, foglalkozásokat, a leckék 

alkotóelemeit, valamint módszertani javaslatokat fogalmazunk meg az eredményes 

alkalmazás érdekében.  

A tankönyvekben alkalmazott módszertani elemeket évfolyamonként és fejezetenként 

összesítettük, ezzel kívánjuk segíteni a tartalmi rendszerezést és a további kutatómunkát. 

Külön fejezetben adunk mintát a gyakorló feladatsorok lehetséges megoldásaira. A 

megoldások során részletes leírást alkalmaztunk; természetesen a megoldások során másféle 

módszer is igénybe vehető. 

Irodalomjegyzékünk néhány kémia módszertannal foglalkozó tanulmányt tartalmaz, 

mely remek lehetőséget kínál az önfejlesztésre. Irodalomjegyzékünket azoknak a tanulóknak 

is ajánljuk, akik érdeklődnek a kémia iránt és szívesen bővítik ismereteiket a szabadidejükben 

is. 
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I. AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSI CÉLJAINAK MEGVALÓSULÁSA  

Főbb célkitűzések, pedagógiai elvek 

A Nemzeti alaptantervünk általános direktívaként határozza meg a természettudományos 

nevelés célját. Az alaptantervben megfogalmazott célok értelmezése és adaptálása a helyi 

tantervek és a tankönyv helyes alkalmazását szolgálja. 

A műveltségterület tanításának célja a természet megismerése és helyes értelmezése. 

A természettudományi tudás építésekor a környezettel való összhang kialakítására, a 

természeti és technikai környezet megismerésére kell törekedni.  

A természettudományi műveltség meghatározhatja életünk minőségét és a jövőnket, 

ezért fontos, hogy a tanulók törekedjenek a természet megismerésére, majd ismereteik 

birtokában felismerjék döntéseik, tevékenységeik következményeit.  

A megismerés során a tanulók a jelenségeket leíró elméletekkel és 

természettudományos modellekkel, illetve azok fejlődési történetével ismerkedhetnek meg, 

miközben tudatosul bennük az, hogy a természettudományi ismeretek az idők során 

átalakulnak, kristályosodnak. A természettudomány megismerése érdekében kiemelkedően 

fontos a megfigyelési terv készítése, az objektív megfigyelés és biztonságos kísérletezés, a 

megfigyelés során bizonyítandó állítások megfogalmazása, az eredmények, az összefüggések 

feltárása, a vizsgálati eredmények rögzítése, ábrázolása, ellenőrzése, igazolása vagy cáfolata, 

a tudományos tényeken alapuló érvelés és a modellalkotás.  

A természeti jelenségek helyes értelmezése hozzájárul az egészség tudatos 

megőrzéséhez, a környezet fenntartható fejlődéséhez, a társadalom felelősségteljes 

fejlődésének kialakításához.  

A globális problémák megoldása felelős döntéshozatalon és részvételen alapul, 

közösségi érdekeket szolgáló aktív állampolgári szerepvállalást és konstruktív magatartást 

igényel.  

Az interiorizációs folyamatok során fontos, hogy az alkalmazott szakmai nyelvezet a 

tanulók életkori sajátosságaihoz, képességeihez, igényeihez és gondolkodásmódjához 

igazodjon. 

Kiemelkedően fontos, hogy azok, akik a természettudományi pályák iránt érdeklődnek, 

reálisan felismerjék azt, hogy a foglalkoztatás során milyen szintű tudásra lesz szükségük. Ha 

valaki olyan foglalkozást szeretne választani, ahol kiemelt fontosságú a kémia, akkor fontos 

felismernie azt, hogy az eredményesség érdekében több időt és energiát kell fordítania a 

tanulásra. 

Az iskolai nevelés során az alaptantervben meghatározott fejlesztési feladatokat a 

mindennapi élet problémáihoz kapcsolódóan kell feldolgozni, törekedni kell arra, hogy a 
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tanulók elfogadják és magukénak érezzék a kitűzött célokat, pozitívan viszonyuljanak a kémia 

tantárgyhoz, érezzenek késztetést arra, hogy a tanult információkat lehetőségük szerint 

bővítsék. 

A kémia tanítása során a globális rendszerek, a környezeti rendszerek; a tudomány és 

technika összefüggései; természeti erőforrások; az egészségmegőrzés; a helyi közösség, a 

lakókörnyezet, a társadalmi együttműködés, a kollektív felelősségvállalás, a család tárgyalása 

válik hangsúlyossá. 

A fejlesztési feladatokat olyan kulcsfogalmak köré érdemes szervezni, amelyek 

ismerete fontos a rendszerezés során. A tudás építésének folyamatában törekedni kell arra, 

hogy a tananyag illeszkedjen a tanulók életkori sajátosságaihoz, elősegítse a 

természettudományos diszciplináris tantárgyak közötti kapcsolatokat, ugyanakkor ne 

akadályozza a tudományos rendszerek kiépítését, azaz megfelelően szolgálja a szakmaiságot.  

A természettudományi tudás kiváló lehetőséget teremt a rendszerszemlélet 

megágyazásának, ennek érdekében a kulcsfogalmakat, szabályokat, eljárásokat bővíthető 

módon kell kifejleszteni. Az új fogalmak megjelenésekor érdemes azokat a már meglevő 

fogalmi rendszerbe illeszteni.  

A tantárgy tanítása során törekedni kell az érdeklődés felkeltésére, annak 

fenntartására, a cselekvő részvételen alapuló önálló tudásépítésre, az aktív tanulási formák 

szervezésére, az intézményi adottságok optimális használatára, a lehetőségek folyamatos 

bővítésére, a formatív értékelés ösztönző alkalmazására. 

A kémia tanítása során törekedhetünk a változatosságra, alkalmazhatunk frontális, 

kooperatív, projektmódszereket, kérdve kifejtő módszereket (Tóth, 2015c). A tanulási 

folyamat során az új információkat a tanuló a meglévő ismeretei segítségével értelmezi és 

sajátítja el. Az előzetes tudás meghatározza a befogadható ismereteket, hatással van a 

megértés szintjére, szűrőként működik, mert kizárhatja a vele össze nem egyeztethető új 

ismereteket, befolyásolhatja a tanári magyarázat értelmezését (Korom és Nagy, 2012b). 

A természettudományi nevelés akkor lehet eredményes, ha beágyazódik az iskolai 

tevékenység komplex személyiségfejlesztési folyamatába. Ennek érdekében érdemes 

változatos tanulási környezetet teremteni, többféle információforrásra alapozni, a különböző 

csoportos tanulási technikákat alkalmazni, a tanulókat aktív szerepvállalásra, a 

fenntarthatóságot támogató, önmagáért és a közösségért felelős életmód kialakítására 

késztetni, és eközben arra is felkészíteni őket, hogy ismerjék fel és hárítsák el az áltudományos 

megnyilvánulásokat. 
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Az újgenerációs tankönyvek fejlesztési céljai 

Korszerű műveltségkép közvetítése 

A természettudományi műveltség a természethez fűződő kapcsolaton alapul. A kémia 

tantárgy legfontosabb feladata, hogy kapcsolatot teremtsen a természettudomány különböző 

területeivel, és megismerhessük a bennünket körülvevő világ felépítését, a benne végbemenő 

alapvető folyamatokat és törvényszerűségeket. 

A korszerű műveltségkép megteremtését támogatja, hogy a tankönyvek feldolgozása 

során a tanulók korszerű ismeretekre tehetnek szert, kapcsolatot teremthetnek más 

műveltségterületekkel, tantárgyakkal, megismerhetik a természettudomány képviselőit, azok 

munkásságát. A tantárgyi tartalom elsajátítása közben sokoldalú képességfejlesztés valósulhat 

meg, miközben a tanulók attitűdje is pozitív irányban változhat.  

A természettudományos gondolkodás fejlesztése a természettudományos problémák 

megértésén és megoldásán alapul. A természettudományos műveltség a rendszerezési és 

kombinatív képesség, a deduktív, induktív, analógiás, arányossági, valószínűségi és korrelatív 

gondolkodás fejlesztése során fejlődik, a fejlesztés során ezen fejlesztési területek arányát és 

összhangját érdemes megteremteni.  

A korszerű műveltség része a hétköznapi kémiai folyamatok ismerete és az azokról való 

elemző, értelmező gondolkodás, a környezettudatos szemléletmód formálása.  

A korszerű műveltségkép kialakítását számtalan eszköz támogatja, többek között a 

kémiai folyamatok értelmezése, a kísérleti eszközök azonosítása, a természettudományos 

megismerés folyamata, a természettudósok életének megismerése, kémiai modellek 

megismerése és értelmezése, anyagismereti kártyák készítése, diagramok értelmezése, 

kémiai ábrák elemzése, a témák összefoglalása. Az alábbiakban ezekre az eszközökre 

mutatunk tankönyvi példákat.  

Folyamatok értelmezése 

A kémiai folyamatok értelmezése kiemelt szerepet játszik a tantervi folyamatokban. A 

folyamatok értelmezésében segítséget nyújtanak a képek. Minden egyes foglalkozás során 

érdemes kijelölni azokat a kémiai folyamatokat, kísérleteket, amelyek megértése különös 

jelentőségű. A folyamatok megismerése során szerepet kap az induktív és a deduktív módszer.  

A 7. évfolyamon néhány kémiai folyamat megismerésére, megfigyelésére, 

megértésére, értelmezésére, modellezésére kerül sor. A kémiai folyamatok ábrázolása 

képekkel vagy grafikus ábrákkal történik.  

A folyamatok megértéséhez szükséges a kísérleti eszközök helyes használata, az 

anyagok tulajdonságainak megismerése, egyszerű kémiai kísérletek helyes értelmezése, 

néhány kiemelt természeti jelenség helyes magyarázata, kémiai változások jellemzése, 

folyamatok modellezése, lépésekre bontása.  
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Az egyes témakörök során feldolgozandó folyamatok összegzése jól alkalmazható a 

tanév elején a célok meghatározására, a motiváció felkeltésére vagy a tanév végén a tanultak 

összegzésére, a rendszerszemlélet kialakítására, a komplex szemléletmód fejlesztésére. 

A 8. évfolyam során a tanulók megismerhetnek néhány kémiai reakciót, a 

természetben lejátszódó jelenségeket, az anyagok átalakulásakor lejátszódó folyamatokat, a 

hétköznapi folyamatok kémiájával együtt járó reakciókat.  

A természettudományos megismerés folyamata 

A kémia tantárgy különleges lehetőséget kínál a természettudományos folyamatok 

megismerésére.  

A tantárgy közvetett feladata, hogy a tanulók tudatosabban figyeljék meg a 

környezetükben lejátszódó folyamatokat, tájékozódjanak az adott kérdésekben, érezzenek 

felelősséget a környezet védelme érdekében, keressék az egyéni lehetőségeket. 

A megismerés folyamata során különböző fázisok azonosítására van szükség 

(megfigyelés, kérdésfeltevés, tervkészítés, kísérletezés, kísérlet eredményeinek megfigyelése, 

a kísérlet eredményeire vonatkozó kérdések feltevése, esetlegesen egy újabb terv készítése, 

a kísérlet eredményei alapján levonható következtetés, általánosítás). 

 

 
 

Természettudósok megismerése 

A 7. évfolyamos tankönyvben 10, a 8. évfolyamos tankönyvben 5 tudós fényképével és rövid 

életrajzával találkozhatunk. 

A tananyag feldolgozása során a tanulók  

 megismerkedhetnek a tudósok életrajzával,  

 készíthetnek képgyűjteményt a fényképekből, 

 a lemásolt képek szétvágásával készíthetnek kirakós játékot,  

 bővíthetik a tankönyvben szereplő életrajzi leírásokat,  

 készíthetnek prezentációkat a kibővített életrajzi információk feldolgozásával,  
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 kereshetnek kapcsolatot más tantárgyakban tanult ismeretekkel, 

 fejleszthetik komplex személetmódjukat a történelmi vonatkozások feltárásával, 

 közös idősávon ábrázolhatják, hogy az egyes tudósok mikor éltek, 

 fogalomtérképen ábrázolhatják az egyes tudósok életrajzának legfontosabb 

állomásait. 

Modellek értelmezése 

A kémia tanítása során több szempontból is kiemelt jelentősége van a modellek 

megismerésének és értelmezésének. Egyfelől fontos tudatosítani a tanulókban, hogy a 

természettudományok fejlődése a valóságról alkotott modelljeink fejlődése, mely egy állandó, 

a mai napig tartó és a jövőben is folytatódó folyamat. Másfelől a modellek jól szemléltetik a 

természeti jelenségeket, így didaktikai szempontból is nélkülözhetetlenek. 

A tanulmányok során találkozhatunk atommodellekkel, az atomok belső szerkezetét 

ábrázoló modellekkel, molekulák modelljeivel, a molekulák méretarányait szemléltető 

modellekkel, kristályrácsok modelljeivel. Modellként szemlélteti a tankönyv a naprendszert, a 

Bohr-féle atommodellt, az atomok elektronszerkezetét, a molekulák kialakulását, az 

energiaátmenettel járó reakciókat, a molekulák közötti kölcsönhatásokat, a molekulák hő 

hatására bekövetkező változásait, az atomok elektronátadással járó reakcióit, ionvegyületek 

vízben való oldódását, az ionkristály rétegeinek az erő hatására bekövetkező elmozdulását, az 

ionrácsot alkotó ionok anyagmennyiségének arányát, az ionvegyületek vízben való oldódását, 

az ionvegyületek vizes oldatának áramvezetését.  

Anyagismereti kártya  

Anyagismereti kártya készítésével az anyagokat egy egységes és logikus szempontrendszer 

szerint jellemezzük, amely fejleszti a rendszerező képességet. Néhány minta (pl. a kén [67. 

oldal] és a víz [68. oldal]) megismerését követően a tanulók önállóan készíthetnek 

anyagismereti kártyákat. A kártyákon feltüntethetik az adott anyag nevét, kémiai jelét, 

olvadáspontját, forráspontját, színét, szagát, halmazállapotát, vízben való oldhatóságát, 

sűrűségét, elektromos vezetését, fontosabb reakcióit, a természetben való előfordulását, 

előállítását, felhasználását és egyéb tulajdonságait (pl. élettani hatását, veszélyességi 

kategóriáját). Nem szükséges azonnal kitölteni az anyagismereti kártya minden részét, az 

egyes cellák tartalmát az új ismeretek szerzésekor folyamatosan lehet bővíteni. A tanulók 

különböző szoftverek segítségével készíthetnek elektronikus anyagismereti kártyát, ezeket 

egyéni módon formázhatják, a sorokat kiegészíthetik, képekkel illusztrálhatják.  

Anyagismereti kártya készülhet a 7. évfolyamon az alábbi anyagokról:  

hidrogén, oxigén, kén, jód, víz, szén-dioxid, szőlőcukor, gyémánt grafit, kvarc, arany, réz, vas, 

alumínium, nátrium-klorid, kalcium-karbonát, réz-szulfát, hidrogén-klorid, nátrium-hidroxid.  
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A 8. évfolyam során készíthető anyagismereti kártyák:  

kalcium-hidroxid, kalcium-szulfát, kénsav, ammónia, salétromsav, fehérfoszfor, vörösfoszfor, 

etil-alkohol, nátrium-karbonát, nátrium-foszfát, klór, szén-monoxid, kén-dioxid.  

Diagramok értelmezése 

A diagramok lehetőséget teremtenek a jelenségek értelmezésére, adatok leolvasására, az 

adatok közötti összefüggések felfedezésére, a folyamatok értelmezésére. A diagramok 

értelmezése történhet úgy, hogy a tanulók fogalmaznak meg igaz állításokat, de rávezethetjük 

őket az állításokra kérdésekkel is. Készíthetünk diagramokat adatok alapján, illetve 

készíthetünk táblázatot a diagramokról.  

Ábraelemzés  

Az ábrák segítségével értelmezhetjük a kémiai jelenségeket, modellezhetjük a folyamatokat. 

az ábrákat feliratokkal kiegészítve illusztrálhatjuk a gyártási eljárásokat. Az ábrák segítik a 

képszerű, szemléletes gondolkodás kialakítását. Az ábrák értelmezése segíti a vizuális kultúra 

fejlesztését.  

Az alábbiakban néhány példa segítségével mutatjuk be azt, hogy az egyes ábrák hogyan 

alkalmazhatók a tanórákon, mire helyezhetjük a hangsúlyt az elemzéskor.  

Az ábrák segítik a kémiai vizsgálatok és folyamatok megértését, értelmezését, 

szemléletessé teszik a fizikai tulajdonságokat. Az ábrákkal rendszerezhetjük az ismereteket, 

összehasonlíthatjuk a kémiai reakciókat, szemléltethetjük az anyagok körforgását, 

szemléltethetjük bonyolult technológiai eszközök működését. Piktogramok készítésével vagy 

értelmezésével egyszerűsíthetjük a lejátszódó veszélyes kémiai folyamatokat.  

Az alábbiakban néhány tankönyvi ábra felhasználására mutatunk lehetőséget.  

7. évfolyam 

A képek felismerésével megvizsgálhatjuk, hogy milyen típusú termékeket állít elő az ipar. A 

képen szereplő termékek körét bővíthetjük.  

1.1. Mivel foglalkozik a kémia? 

1.1.6. A szerteágazó vegyipar 

Piktogramok értelmezésével felhívhatjuk a figyelmet az anyagok veszélyességére. 

1.2. Kísérleti eszközök és rendszabályok 

1.2.2. A vegyszeres dobozok, üvegek címkéjén a gyártó cégnek fel kell tüntetnie az anyag 

összetételét és veszélyességi jelét. 

Értelmezhetjük a természetben lejátszódó kémiai folyamatokat, például a fotoszintézist. 

1.5. A kémiai jelölések változása a misztikustól a logikusig 

1.5.4. A fotoszintézis folyamatának lényege 
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Összehasonlíthatjuk az energiaátmenettel járó változásokat, pl. az exoterm és endoterm 

változások lényegét. 

2.2. A magnézium és a hipermangán összehasonlítása 

2.2.5. Exoterm és endoterm változások 

Értelmezhetjük a lejátszódó folyamatokat. 

2.9. Vizes oldatok alkotórészeinek szétválasztási módszerei 

2.9.1. A sós víz bepárlása 

Azonosíthatjuk a kémiai eljárások során használt laboratóriumi eszközöket. 

2.9. Vizes oldatok alkotórészeinek szétválasztási módszerei 

2.9.4. A desztilláló berendezés felépítése. A desztillált vízben – amely elméletileg csak 

vízmolekulákat tartalmaz – kevés oldott gáz (pl. szén-dioxid) előfordulhat. 

Összehasonlíthatjuk az anyagok tulajdonságait.  

3.2. Az atom felépítése 

3.2.3. A leggyakoribb hidrogénizotóp (prócium) atommagja egy protonból áll. A kettes 

tömegszámú hidrogénizotóp (deutérium) egy, a hármas tömegszámú (trícium) pedig két 

neutront is tartalmaz a protonon kívül. Az izotóp szó jelentése („azonos hely”) arra utal, hogy 

ezek az atomok a periódusos rendszer egy adott cellájában elhelyezkedő elem atomjai.  

Szemléltethetjük a fémek fizikai tulajdonságait, pl. az áramvezetést. 

4.6. Régi segítőink, a fémek 

4.6.3. A vas áramvezetésének vizsgálata 

Rendszerezhetjük a kémiai reakciókat. 

4.9. Amikor az ellentétek vonzzák egymást 

4.9.4. Egymással ionvegyületeket képező elemek 

Értelmezhetjük az oldatok kémhatásának a számszerű jelzésére alkalmazott pH-értéket. 

5.5. A savak, a bázisok és a pH-skála 

5.5.5. A pH-skála 

8. évfolyam 

Szemléltethetjük a kémiai kísérleteket. 

1.1. A kémiai reakciók általános jellemzése 

1.1.2. Hidrogén-peroxid bomlása barnakőpor hatására. Heves pezsgés indul meg, színtelen, 

szagtalan gáz fejlődik, amely a parázsló gyújtópálcát lángra lobbantja. A kémcső fala 

felmelegszik 
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Felhívhatjuk a figyelmet a kémiai kísérlet során bekövetkező lényeges változásra. 

1.2. Értelmezzük a redoxireakciókat! 

1.2.1. A magnézium égése 

Szemléltethetjük a kémiai változásokat kísérő energiaátmenetet. 

1.2. Értelmezzük a redoxireakciókat! 

1.2.4. A durranógáz és a klórdurranógáz reakcióját kísérő energiaváltozás 

Szemléltethetjük, hogy a víz a természetben állandó körforgásban van. 

2.2. A természetes vizek kémiája 

2.2.1. A víz körforgása 

Az ábrákat kémiai reakciókkal kiegészítve ötvözhetjük a természeti jelenségek magyarázatát a 

lejátszódó reakciókkal. 

2.2. A természetes vizek kémiája 

2.2.3. A cseppkövek képződése. Maguk a cseppkövek is jórészt kalcium-karbonátból állnak. 

Évtizedek alatt csak néhány millimétert nőnek, ha pedig megérintjük a felszínüket, a kezünkről  

rákenődő zsíros réteg megakadályozza a további növekedésüket. 

Az ábrákat szöveges elemekkel kiegészítve szemléltethetjük a szén körforgását a 

természetben. 

2.3. A légkör kémiája 

2.3.4. A szén körforgása. A légköri szén-dioxidot a fotoszintetizáló szervezetek kötik meg és 

építik be szerves anyagokba, amelyek végighaladnak a táplálékláncon. Az élőlények légzésével, 

majd pusztulásukat követően a lebontó szervezetek tevékenységével ismét szén-dioxid 

keletkezik. A tengerek és az óceánok nagy mennyiségű szén-dioxidot nyelnek el. A vízi 

élőlények ezt az oldott szén-dioxidot építik be szervezetükbe, majd pusztulásukkal üledékes 

kőzetekké (kőolaj, mészkő) alakulhatnak. Ezek széntartalma hosszú időre kikerül a 

körforgásból. 

Bemutathatjuk az ipari gépek működési elvét, pl. a nagyolvasztó működését. 

3.2. Fémek az ércekből 

3.2.5. A nagyolvasztó felépítése és működése 

Felhívhatjuk a figyelmet a kémiai veszélyekre, pl. arra, hogy a kénsav helyes hígításakor nem 

a kénsavba öntjük a vizet, hanem fordítva, a vízbe öntjük a kénsavat.  

3.3. Egy veszélyes anyag – a kénsav 

3.3.4. Amikor a kénsavba öntjük a vizet, a nagy hőfelszabadulás következtében a víz felforrhat, 

és az elpárolgó víz hatására a maró kénsavoldat szétfröccsenhet. 
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Ábrázolhatjuk a földgáz és a kőolaj elhelyezkedését a föld alatt. 

3.6. A földgáz és a kőolaj 

3.6.2. A kőolaj elhelyezkedése és kitermelése 

Az egyes részfolyamatok vázlatos szemléltetésével bemutathatjuk a cukorgyártás folyamatát. 

3.9. Az élelmiszerek gyártása 

3.9.2. A cukorgyártás 

A folyamatábra elemeinek alkalmazásával bemutathatjuk a tejtermékek előállításának 

vázlatát. 

3.9. Az élelmiszerek gyártása 

3.9.3. A tejtermékek előállításának vázlata 

Szemléltethetjük a víz keménységét. 

4.4. A vizek keménysége és a vízlágyítás 

4.4.2. A mosógép fűtőszálán és a csővezetékekben lerakódó vízkő 

Bemutathatjuk az elemek működési elvét. 

4.8. Elemek és akkumulátorok 

4.8.1. Daniell-elem 

Rajzzal szemléltethetjük az üvegházhatás lényegét. 

5.1–2. A levegőszennyezés és következményei 

5.1–2.3. Az üvegházhatás lényege 

Fényképpel igazolhatjuk a természetben lejátszódó jelenségeket. 

5.3. A vizek szennyezése 

5.3.1. Eutrofizáció. A természetes vizekbe bekerülő foszfát- és nitrátionok a növények számára 

fontos tápanyagok, ezért ezek feldúsulása az algák tömeges elszaporodásához vezet. A sűrű 

növényzet elzárja a fényt a mélyebben elhelyezkedő élőlényektől, amelyek így elpusztulnak és 

az aljzatra süllyednek. A bomlási, rothadási folyamatok oxigént fogyasztanak, az oxigénhiány 

pedig további élőlények pusztulásával, bomlásával jár. Ez a folyamat végül a tavak 

pusztulásához és feltöltődéséhez vezet. 

Összefoglalás 

Az egyes témakörök összefoglalásakor többféle feladattípust alkalmazhatunk.  

A különböző feladattípusokat érdemes változatosan, a csoport igényeinek megfelelően 

alkalmazni.  

A rendszerező, összefoglaló órákon célszerű csoportmunkában dolgozni.  
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Összefoglalás során az alábbi feladattípusok alkalmazására kerülhet sor:  

 fontosabb fogalmak definiálása,  

 szöveges feladatok megoldása,  

 tényszerű ismeretek összegzése,  

 kísérletek értelmezése,  

 ábrák elemzése,  

 tények vagy folyamatok összehasonlítása,  

 anyagok csoportosítása,  

 anyagismerettel kapcsolatos feladatok megoldása,  

 anyagismereti kártya készítése,  

 projektfeladat végzése,  

 gyakorló feladatsor megoldása. 

Az alábbiakban áttekintjük az összefoglaló órákon ajánlott különböző feladattípusokat, az 

alkalmazás célját, illetve néhány esetben egy-egy példát is bemutatunk. 

Fontosabb fogalmak: 

A témakör fontosabb fogalmait lehetőleg szó szerint meg kell tudni határozni.  

A fogalmakat számon kérhetjük olyan módon, hogy  

 (A) a kifejtéseket adjuk meg, és a fogalmakat kérjük válaszként; vagy  

 (B) a fogalmakat adjuk meg, és a kifejtések leírását kérjük;  

 illetve alkalmazhatjuk ezek vegyes változatát.  

Például:  

7. évfolyam 

2.12. Összefoglalás 

 (A) Melyik változást definiálhatjuk az alábbi módon: olyan változás, amelynek során a 

részecskék szerkezete is megváltozik és új anyag keletkezik? (Válasz: kémiai változás) 

 (B) Hogyan definiálod a kémiai változást? 

8. évfolyam 

1.6. Összefoglalás 

 (A) Melyik az az anyag, amely megnöveli egy reakció sebességét, de a reakció végén 

változatlan mennyiségben és kémiai minőségben visszamarad? (Válasz: katalizátor) 

 (B) Mi a katalizátor feladata egy kémiai reakcióban? 
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Szöveges feladatok 

Szöveges feladatok esetében az adott témakör szöveges kifejtését kérhetjük szóban vagy 

írásban. Szóbeli kifejtés előtt megadhatjuk az értékelési szempontokat, pl.: szöveg 

mennyisége, szakszerűség, megadott kulcsszavak használata, mondatok teljessége, szöveg 

kapcsolódása, teljeskörű kifejtettség.  

Felsorolásszerűen megadhatjuk azokat a szakkifejezéseket is, amelyeknek szerepelniük 

kell a szövegben és amelyek az értékelés alapját képezhetik.  

Pl.: A felsorolt témákról tudj 5-10 mondatban összefüggően beszélni!  

(A zárójelben megadott szempontok segítik az ismeretek összegyűjtését és a 

szövegalkotást.)  

Halpusztulás oxigénhiány következtében (az oxigén tulajdonságai, jelentősége a vízi 

élőlények életében, az oxigén oldódása hideg és meleg vízben, az oxigénhiány 

következményei). 

Tényszerű ismeretek 

Tényszerű ismeretek kifejtésekor törekedni kell a pontos adatok használatára, a tulajdonságok 

precíz megfogalmazására, a magyarázatok célszerűségére. 

Tényszerű ismeretek közé tartozik például a kémiai jelek megnevezése, a molekulák 

szerkezeti képlete, a különböző atomokból származó ionok képlete, az egyes anyagokban 

megjelenő kötések azonosítása.  

Pl.: Ezek a kérdések, feladatok olyan megtanulandó ismeretekre vonatkoznak, 

amelyekre később is jól kell emlékezned.  

Milyen összefüggés van egy atom kémiai minősége, rendszáma, protonszáma és 

elektronszáma között? 

Kísérletek 

A kísérletek leírása, a tapasztalatok összegzése jól igazolhatja azt, hogy a tanuló ismeri-e az 

alkalmazott eszközöket, érti-e az összefüggéseket, jól értelmezi-e a látott folyamatokat. A 

kísérletek végzése közben és annak összegzésekor fontos a szakkifejezések megfelelő 

használata.  

Pl.: Foglald össze a kísérlet lényegét a kísérlet–tapasztalat–magyarázat sorrendjében!  

Kénport melegítünk kémcsőben forrásig, majd a kénolvadékot hideg vízbe öntjük. 

Ábraelemzés 

Az ábrák elemzésekor hangsúlyt kell fektetni a lényeges elemek kiemelésére, a pontos 

fogalmazásra. Ábraelemzéskor instrukció lehet pl.: Foglald össze pár mondatban, hogy mit 

ábrázol az ábra! Sorold fel, hogy milyen anyagok szerepelnek az ábrán! Sorold fel, hogy milyen 

kémiai folyamatokat ábrázol a kép! Az ábrák elemzésekor fontos a szakkifejezések pontos 

használata.  
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Pl.: Foglald össze pár mondatban, mit ábrázol a rajz! Használd a tanult szakkifejezéseket! 

 

 
 

Összehasonlítás 

Összehasonlítást igénylő feladatok során a megadott szempontok szerint, adott sorrendben 

kell elvégezni az összehasonlítást. 

Összehasonlításkor törekedjünk a hasonlóságok vagy a különbözőségek feltárására! 

Összehasonlíthatunk két vagy több anyagot, illetve folyamatot egymással.  

Pl.: Hasonlítsd össze a bepárlást és a lepárlást! Magad válassz szempontokat, két 

hasonlóságot és két különbséget keress! Mondj példát a folyamatokra! 

Csoportosítás 

Csoportosítás során a tanulók logikai térképet alkothatnak a megadott fogalmak 

felhasználásával. Logikai ábra készítésekor bármilyen egyéni logika alapján készített 

csoportosítás elfogadható.  

Csoportosíthatjuk a megismert anyagokat például halmazállapot szerint, összetétel 

szerint, oldhatóság szerint stb. 

Pl.: Alkoss logikai térképet (pókábrát) a következő fogalmak felhasználásával!  

részecske, atom, molekula, anion, apoláris molekula, elemi részecske, kémiai 

részecske, proton, elektron, kation, poláris molekula, neutron, ion 

Anyagismeret 

Az anyagismereti feladatoknál az adott anyag legfontosabb tulajdonságainak felsorolására 

kerülhet sor. Pl.: szín, szag, halmazállapot, oldhatóság, jellemző kémiai átalakulás, jelentőség, 

felhasználás.  

Pl.: Sorold fel az alábbi anyagok legfontosabb tulajdonságait!  

(Választhatsz a következő szempontokból: színe, szaga, halmazállapota, oldhatósága, 

jellemző kémiai átalakulása, jelentősége, felhasználása.)  

szén, hidrogén, oxigén, nitrogén, kén, jód, vas, magnézium, víz, konyhasó, szén-dioxid, 

metán, répacukor, alkohol, hipermangán, rézgálic, homok, benzin 
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Anyagismereti kártya 

Anyagismereti kártya készítésével az anyagokat egy egységes és logikus szempontrendszer 

szerint jellemezzük. Az egyes fejezetek során törekedjünk arra, hogy készüljön anyagismereti 

kártya az adott fejezetben megismert anyagokról, valamint bővüljenek a régi kártyákon 

szereplő információk! 

Pl.: Az alábbi anyagokról legyen anyagismereti kártyád!  

hidrogén, oxigén, kén, jód, víz, szén-dioxid, szőlőcukor, gyémánt, grafit, kvarc, arany, 

réz, vas, alumínium, nátrium-klorid, kalcium-karbonát, réz-szulfát 

Projektfeladat 

A projektfeladatok megoldása során a tanulók dolgozhatnak közösen, az együttes munka 

során előre kidolgozott terv alapján készíthetnek periódusos rendszert, posztert, tablót, 

képregényt, kiselőadást, modelleket. 

Pl.: Készítsd el a négyféle kristályrácstípus modelljét a munkafüzet útmutatásai 

alapján! 

Gyakorló feladatsor 

Gyakorló feladatsorok a 7. évfolyam egyes témaköreinek végén találhatóak. A gyakorló 

feladatsorok többféle nehézségű feladatot tartalmaznak; a feladatsor nehézség szerint 

növekvő sorrendben tartalmazza a feladatokat. 

Az alábbiakban rendszerezzük a feladattípusokat. A rendszerezés azt a célt szolgálja, 

hogy a feladatok megoldásakor tudatosan törekedjünk a változatosságra. A feladatokat 

lehetőleg nehézség szerint fokozatos sorrendben oldjuk meg! Figyeljünk arra, hogy házi 

feladatként olyan feladatot adjunk, amelyhez hasonlót a tanórán közösen is megoldottunk.  

7. évfolyam 

2. Kémiai alapismeretek  

Gyakorló feladatsor – Tömegszázalék (15 feladat) 

Törekedjünk arra, hogy az alábbi feladattípusok többsége előforduljon a gyakorlás során! 

A feladattípusok az alábbiak lehetnek: 

a. tömegszázalék kiszámítása, 

b. az oldott anyag mennyiségének kiszámítása, 

c. az oldószer mennyiségének kiszámítása, 

d. az oldat mennyiségének kiszámítása, 

e. oldat hígításához szükséges oldószer mennyiségének kiszámítása, 

f. oldat töményítéséhez szükséges oldott anyag mennyiségének kiszámítása, 

g. oldat töményítésekor az elpárologtatandó oldószer mennyiségének kiszámítása, 

h. oldat töményedésekor a töménység kiszámítása, 

i. oldatok keverésekor az új oldat töménységének kiszámítása,  

j. annak meghatározása, hogy egy telítetlen oldat képes-e egy adott mennyiségű oldat 

oldására. 
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Az a, b, c, d típusú feladatok könnyen megoldhatók, az e, f, g, h típusú feladatok közepes 

nehézségűek, míg az i és j típusú feladatok megoldása a jó képességű tanulók részére ajánlott. 

3. Az atomok felépítése  

Gyakorló feladatsor – Anyagmennyiség (21 feladat) 

A feladatsor az anyagmennyiséggel kapcsolatos számításokra helyezi a hangsúlyt.  

Törekedjünk arra, hogy a gyakorlás során mindegyik típusfeladat előforduljon! 

A feladattípusok az alábbiak lehetnek: 

 Hány darab atomot tartalmaz x mol atom? 

 Hány darab atomot tartalmaz x g atom? 

 Mekkora az anyagmennyisége x db atomnak? 

 Mekkora az anyagmennyisége x g atomnak? 

 Mekkora a tömege x mol atomnak? 

 Mekkora a tömege x db atomnak? 

Érdekesek lehetnek azok a feladatok is, amikor a tömeg és az atomok száma vagy a tömeg és 

az anyagmennyiség alapján kell kitalálni azt, hogy melyik elemről van szó. 

A feladat lehetőséget ad a rendezési eljárás gyakorlására is, pl.  

 különböző elemek adott anyagmennyiségének tömeg szerinti rendezésére vagy  

 különböző elemek adott tömegének anyagmennyiség szerinti rendezésére. 

A számítások végzése közben számológép használata nem szükséges, a végeredmény fejben 

is könnyen kiszámolható. 

4. Az anyagok szerkezete és tulajdonságai  

Gyakorló feladatsor – Az anyagok összetétele (15 feladat) 

Törekedjünk arra, hogy a gyakorlások során többféle feladattípus előforduljon! 

A gyakorló feladatsorban többféle feladattípus jelenik meg, pl.:  

 adott anyagok moláris tömegének kiszámítása;  

 különböző anyagok tömegszázalékos összetételének kiszámítása;  

 adott összetételű vegyület képletének meghatározása;  

 adott molekulatömegű, adott összetételű vegyület képletének meghatározása;  

 alkotó atomok tömegarányának meghatározása a képlet alapján;  

 az alkotó atomok és a tömegarány ismeretében a képlet meghatározása. 

5. A kémiai átalakulások  

Gyakorló feladatsor – Kémiai reakciók (15 feladat) 

Törekedjünk arra, hogy a gyakorlások során többféle feladattípus előforduljon! 
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A gyakorló feladatsorban szereplő feladattípusok például az alábbiak:  

a) egy kémiai reakcióban szereplő kiindulási anyagok tömegének megadásával a 

keletkező anyag anyagmennyiségének kiszámítása;  

b) egy kémiai reakcióban szereplő keletkezési anyag tömegének a megadásával a 

kiindulási anyagok anyagmennyiségének kiszámítása;  

c) egy kémiai reakcióban szereplő két kiindulási anyag közül az egyik tömegének a 

megadásával a másik anyag tömegének kiszámítása;  

d) egy kémiai reakcióban szereplő két kiindulási anyag közül az egyik tömegének a 

megadásával a másik anyag anyagmennyiségének kiszámítása;  

e) egy kémiai reakcióban szereplő két kiindulási anyag közül az egyik tömegének a 

megadása oldat formájában, a másik anyag anyagmennyiségének kiszámítása.  

A feladatok közül az a., b., c., d. feladatok könnyebben megoldhatók, az e. jelzésű feladat 

megoldása differenciálás esetén a jobb képességű tanulók részére javasolható. 

Tanuló- és tanulásközpontú tananyag-feldolgozás 

A kémia tankönyvek és munkafüzetek használata során törekedni kell különböző tanuló- és 

tanulásközpontú módszerek alkalmazására. 

A tanulásközpontú szemléletmódot segítik a foglalkozások elején található 

problémafelvetések, amelyek példaként szolgálnak arra, hogy milyen kérdésekre kaphatunk 

választ a leckék feldolgozása során. A leckék feldolgozása közben is érdemes gyűjteni a 

problémákat, amelyek kapcsolatot teremtenek a tananyag és a hétköznapi tevékenységek 

között. 

Tanulás során alkalmazhatunk kooperatív csoportos módszereket. A csoportok 

kialakítása történhet önszerveződés útján, de a csoport tagjait kijelölheti a pedagógus is. 

A kooperatív munka során a közös cél megvalósítása érdekében törekedni kell a pozitív 

attitűd és a megosztott felelősség kialakítására, a csoporttagok közötti együttműködésre, a 

csoportszerepek tisztázására, a különböző munkafolyamatok fontosságának a 

hangsúlyozására.  

Mozaik módszer 

A mozaik módszerrel a tanulók tanítva tanulhatnak egymástól. A módszer alkalmazása során 

a csoport minden tagja kap egy résztémát, amit önállóan megtanul. Tanulás során a diákok 

készíthetnek saját jegyzetet. A tanulóknak az önálló tanulás során úgy kell elsajátítaniuk az 

ismereteket, hogy képesek legyenek azt elmagyarázni a társaiknak. A következő körben 

mindenki megtanítja a csoport többi tagjának azt, amit megtanult. A tanítás során 

készíthetnek ábrákat, vázlatokat. A módszer alkalmazásakor minden csoporttag tudására 

szükség van, így a csoport tagjai között együttműködés, kommunikáció alakul ki. A módszert 
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korlátozhatja az, hogy csak olyan tananyagoknál használható, amelyek több egységre 

bonthatók és nem épülnek egymásra. 

Szakértői mozaik  

A szakértői mozaik több csoport munkáját hangolja össze. A csoport szervezésekor A, B, C, D 

(vagy egyéb, pl. tűz, víz, föld, levegő stb.) jeleket kapnak a csoporttagok. Az új ismeretet 

tartalmazó tananyagot négy részre osztjuk. A csoport minden tagja más szövegrészt kap. A 

szöveget először egyénileg elolvassák, majd az azonos jelű tagok egy átmeneti csoportot 

alkotnak, közösen megbeszélik a tanulandókat, segítik egymást a tananyag megértésében. 

Ezután a csoporttagok visszaülnek az eredeti csoporthoz, és mindenki megtanítja a saját 

feldolgozott anyagát a csoport többi tagjának. 

Villámkártya módszer  

1. változat:  

A csoport tagjai kártyákat kapnak. Egyes kártyákon fogalmak, más kártyákon definíciók 

szerepelnek. A csoport tagjai megkeresik az összetartozó kártyákat. Ezután páronként 

gyakorolhatják a fogalmak ismeretét. 

2. változat:  

A csoporttagok olyan kártyákat készítenek, amelyeknek egyik oldalán a fogalom, másik oldalán 

a definíció szerepel. Tanulás közben az egyik tanuló megmutatja a kártya egyik felét, a másik 

tanuló elmondja az adott fogalom definícióját, párja pedig ellenőrzi a kapott választ a kártya 

másik oldalán. Ezután a csoport másik tagja mutat egy kártyát. A tanulók pontozhatják egymás 

tudását. 

A szövegértés és szövegalkotás fejlesztése  

A szövegértés, szövegértelmezés fejlesztése a teljes tananyag feldolgozása közben kiemelt 

jelentőséggel bír.  

A szöveg értelmezése különböző módszerekkel fejleszthető. A tananyag olvasása 

közben a szöveget aktívan kell értelmezni. A szöveg megértése olyan aktív tevékenységgel jár, 

amelyben fontos szerepe van az előzetes tudás mozgósításának. 

A jelentés az olvasó aktuális tudását tükrözi, a szöveg megértésén alapul. A jelentés 

alkotása során a tanuló az olvasott szöveget egyénileg értelmezi, majd megpróbálja az 

értelmezéseket továbbgondolni, tapasztalatait beépíti a mindennapi világába.  

Az önálló olvasás során egyéni konstruktumok születnek, melyek a tanóra során 

finomodnak, az együttes gondolkodás során átalakulnak.  

A tanulás során különböző akadályok merülnek fel, például idegen kifejezések 

értelmezése. Az idegen szavak jelentését a tanuló megpróbálhatja a szöveg kontextusából 

megfejteni. 
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A digitális műveltség fejlesztése 

A kémia tantárgy eredményes tanulását jól segíthetik a digitális eszközök.  

A digitális eszközök használata motiválja a tanulókat, a tanulás élményszerűvé válhat. 

A kémia tanítása élményszerűbbé tehető például képmegosztók, videómegosztók, 

fogalomtérkép-készítő szoftverek, keresztrejtvény-készítő szoftverek használatával. 

Készíthetünk fogalomtérképeket, amelyekkel egy-egy téma fogalmait és azok 

kapcsolódásait ábrázolhatjuk. A térkép az ismeretek rendszerezésére szolgál, az újonnan 

tanult ismeretek korábbiak közé illesztésével a rendszerezést és a köztük lévő összefüggések 

megértését segíti elő. 

A fogalomtérkép segítségével térképszerűen ábrázolhatjuk a tanult fogalmakat. A 

fogalomtérkép készítése segíti a problémamegoldást, az asszociációs gondolkodást, a 

rendszerezést, a lényeglátást, a kreativitást. Fogalomtérképet készíthetünk papíron is, de 

alkalmazhatunk különböző szoftvereket is, pl.: www.mindmeister.com, bubbl.us.  

Készíthetünk keresztrejtvényeket, amelyek segítségével a tanulók önállóan, párban 

vagy csoportosan mélyíthetik el az elméletben tanultakat (pl. Crossword Puzzle). 

Készíthetünk digitális rejtvényeket, feladatokat különböző fejlesztő eszközökkel (pl. 

Kahoot, Quizlet, Quizizz, Redmenta, HotPotatoes, Word Search Generator programokkal). A 

programok segítségével könnyen és gyorsan alkothatunk interaktív (választásos, párosítós, 

kiegészítős stb.) feladatokat.  

A tankönyvben olyan feladatok is találhatók, amelyek a digitális használatot ösztönzik. 

Természetesen lehet, hogy az adott csoport részére jól bevált feladattípust bármely más 

témakör esetén is alkalmazzuk. Bármelyik tanórát követően adhatunk olyan feladatot, amely 

további kutatásra, az elmélet mélyítésére ösztönzi a diákokat. 

A Kérdések, feladatok címszó alatt több olyan feladat található, amely digitális 

eszközök használatán alapul. A digitális eszközök alkalmazása során elsősorban keresési 

feladatok megvalósítására kerülhet sor. Kereshetnek a tanulók szövegeket, képeket, videókat, 

animációkat, szimulációkat, modelleket. A keresés eredményessége érdekében megadhatjuk 

a javasolt kulcsszavakat magyarul vagy angolul. A diákok tanulmányozhatják a kémia területén 

dolgozó tudósok életrajzát, kiválaszthatják az életrajznak azokat az elemeit, amelyek a 

tanulmányaikkal összefüggenek. Feldolgozhatnak kémiai vonatkozású történelmi 

érdekességeket, tágíthatják érdeklődési területeiket különböző környezeti hatások okainak a 

feltérképezésével. Az információkat az értelmezést követően különböző formában jeleníthetik 

meg, a lényeges elemeket prezentáció formájában szemléltethetik.  

Összességében a digitális feladatok sokoldalúan kiegészíthetik a kémiatankönyvben 

szereplő ismereteket. Érdemes már az adott foglalkozás feldolgozása előtt kiadni a keresési 

feladatot, így a tananyag feldolgozásakor több információ is megosztható az osztállyal. Fontos 
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tisztázni a tanulókkal azt, hogy a tankönyvi információk kiegészítése segíti a tanulmányaikat, 

de nem helyettesítheti a tankönyv tartalmának feldolgozását. 

Az iskolai kipróbálás legfontosabb tapasztalatai 

A kísérleti tankönyv kipróbálását követően a pedagógusok minősíthették a tankönyvi 

elemeket. Az észrevételek között az alábbi megállapítások szerepeltek: 

1. A főszöveg megfelelően strukturált, logikusan felépített.  

2. A főszöveg tartalmilag helyes, szakszerű.  

3. A főszöveg tartalmi elemei korszerűek. 

4. A főszöveg alkalmas a tanulók kémia iránti érdeklődésének felkeltésére.  

5. A főszöveg sok új ismeretet tartalmaz. 

6. A főszöveg megfelelően rendszerezett. 

7. A tananyag felépítése segíti az önálló vázlatírást.  

8. A szöveg a korosztály szövegértési szintjéhez igazodik.  

9. A megfogalmazás a tanulók életkorának megfelelő. 

10. A szöveg a tanulók számára érthető. 

11. A főszöveg szemléltetése jó. 

12. A táblázatok szemléletesek.  

13. A rövid összefoglaló tömör, optimálisan kapcsolódik a leckéhez, jól segíti a tananyag 

rögzítési folyamatát.  

14. A példák szemléletesek, jól kivitelezhetőek.  

15. A nyitó mondat figyelemfelkeltő.  

16. Az új fogalmak kiemelése megfelelő.  

17. Nagyon hasznos a Jó, ha tudod! táblázat.  

18. Jó ötlet az adott témaköröket egy leckében összefoglalni (pl. savak, bázisok, sók 

keletkezése).  

19. Egy-egy lecke összefoglaló óraként is megvalósítható.  

20. A tankönyv szövege érthető, világos, megközelítésmódja újszerű. 

21. Az ásványok nevei mellett a kémiai képletek is megjelennek.  

22. A tartalom kapcsolódik a korábbi tananyaghoz.  

23. A könyv környezetvédelmi vonatkozásokat is tartalmaz.  

24. A tankönyv a tudományos elvárásnak megfelelően, szakszerűen tárja fel a 

legfontosabb ismereteket.  

25. A kémiatörténeti érdekességek nagyon tetszettek a tanulóknak.  

26. Az érdekesség részek rövidek, érthetőek, a tananyaghoz kapcsolódnak. 

27. Az érdekesség részek figyelemfelkeltőek, továbbgondolkodásra késztetik a tanulókat. 

28. Az érdekesség részekben kiemelt jelentőségű a hétköznapi kémiai folyamatok során 

bekövetkezhető veszélyek tárgyalása.  
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A kísérleti tankönyv kipróbálását követően a pedagógusok javaslatokat is tehettek, amelyeket 

az újgenerációs könyv szerkesztésekor figyelembe vettünk. Az újgenerációs tankönyvben 

végrehajtott változtatások többek között az alábbi fontosabb folyamatokra terjedtek ki: 

1. A szövegrészek átstrukturálása. 

2. A főszöveg egyes tartalmainak érdekességgé alakítása. 

3. A szakkifejezések számának csökkentése, a szöveg egyszerűsítése. 

4. A nyitó kérdés módosítása. 

5. Képaláírások pontosítása. 

6. A főszöveg megértését segítő képek beillesztése. 

7. A képaláírásokban szereplő szöveg áthelyezése a főszövegbe. 

8. A főszöveg pontosítása.  

9. A főszöveg bővítése, kiegészítése. 

10. Az egyenletek pontosítása. 

11. A kerettantervi követelményeken túlmutató tartalom törlése.  

12. A reakcióegyenletekben az elektronátmenet jelölése nyilakkal. 

13. Az összefoglaló részben egyéb fontos tartalmak megjelenítése. 

14. Az összefoglalóban megjelent tartalmak pontosítása. 

15. A kérdések, feladatok bővítése, pontosítása. 

Természetesen emellett számtalan javítás, módosítás történt az átdolgozás során. 

Az újgenerációs tankönyv elkészítésekor nagyon sok pedagógus véleményét 

beépítettük. 

A hasznos véleményekért minden részt vevő kollégának köszönetünket fejezzük ki.  
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II. A TANKÖNYV FELÉPÍTÉSE, TÉMAKÖRÖK BEMUTATÁSA 

A tankönyvi fejezetek és leckék szerkezete 

A 7. és 8. évfolyamos tankönyvek jellemzői 

A foglalkozások többsége kétoldalas.  

Az összes fejezetet egy egyoldalas kép nyitja meg, a fejezet címe mellett egy rövid 

szöveges részben kerül kifejtésre az adott fejezet célja. 

A foglalkozások bevezetésekor egy rövid figyelemfelkeltő szöveg olvasható, mely épít 

a tanuló előzetes tudására és előkészíti a tanult ismereteket, ráhangolja a tanulókat a 

tanulásra. 

A foglalkozások végén Kérdések, feladatok címszóval néhány számozott kérdés 

található, mely segíti az adott foglalkozás lényegének kiemelését. 

A piktogramok segítenek a részek értelmezésében. Például egy lombik jele szemlélteti 

a kísérletet, kérdőjel szemlélteti a Kérdések, feladatok részt. 

Színeiben a tankönyv részben inverz megoldást alkalmaz. Központi színként jelenik 

meg a zöld és a kék.  

Zöld alapon, fehér betűkkel jelennek meg a bevezető kérdések és a Kísérlet, Otthoni 

kísérlet, Jó, ha tudod, Érdekesség, Feladat, Javaslat alcímek.  

Kék alapon fehér betűkkel jelenik meg a Rövid összefoglalás, Új fogalmak és a 

Kérdések, feladatok alcímek.  

A törzsanyag normál betűkkel jelenik meg. 

A fontosabb szakkifejezések félkövéren jelennek meg. 

Az ábrák számozottak, a számozás foglalkozásonként újrakezdődik. 

A táblázatok inverz formában jelennek meg. A háttérszín világoskék, a betűszín fekete. 

A 7. évfolyamos tankönyv fejezetei és foglalkozásai 

A 7. évfolyamos tankönyv 5 fejezetet tartalmaz, a fejezetek az összefoglalásokon kívül 

összesen 37 foglalkozást foglalnak magukban. 

1. Bevezetés a kémiába (5 foglalkozás) 

2. Kémiai alapismeretek (11 foglalkozás) 

3. Az atomok felépítése (5 foglalkozás) 

4. Az anyagok szerkezete és tulajdonságai (10 foglalkozás) 

5. A kémiai átalakulások (6 foglalkozás) 

A tankönyv végén önálló egységként jelenik meg egy 27 képből álló képgyűjtemény, 

amely a tanult kémiai anyagok képeit tartalmazza. 

Az utolsó oldalon üres anyagismereti kártya található, mely másolható, így a tanulók a 

tanult kémiai anyagokról saját anyagismereti kártyákat készíthetnek. 
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A 7. évfolyamos tankönyv 104 oldalt tartalmaz. 

A 7. évfolyamos munkafüzet 102 oldalt tartalmaz. 

A 8. évfolyamos tankönyv fejezetei és foglalkozásai 

A 8. évfolyamos tankönyv 5 fejezetet tartalmaz, a fejezetek az összefoglalásokon kívül 

összesen 34 foglalkozást foglalnak magukban. 

1. Kémiai reakciók (5 foglalkozás) 

2. Kémia a természetben (5 foglalkozás) 

3. Az anyag átalakításra kerül (9 foglalkozás) 

4. Kémia a mindennapokban (10 foglalkozás) 

5. Kémia és környezetvédelem (5 foglalkozás) 

A tankönyv végén önálló egységként jelenik meg egy 24 képből álló képgyűjtemény, amely a 

tanult kémiai anyagok képeit tartalmazza.  

Az utolsó oldalon üres anyagismereti kártya található, mely lemásolható, így a tanulók 

a tanult kémiai anyagokról saját anyagismereti kártyákat készíthetnek. 

A 8. évfolyamos tankönyv 96 oldalt tartalmaz. 

A 8. évfolyamos munkafüzet 96 oldalt tartalmaz.  

A tankönyvi leckék alkotóelemei 

A tankönyvi leckék alkotóelemei közé tartoznak a bevezető problémák, az érdeklődést felkeltő 

bevezető szöveg, a törzsanyag, a kísérletek, az otthoni kísérletek, a diagramok, ábrák, 

ábraaláírások, érdekességek, „Jó, ha tudod!” szövegrészek, rövid összefoglalások, új fogalmak, 

valamint a „Kérdések, feladatok” rész.  

Az alábbiakban a fenti szövegegységek jellemzőit ismertetjük, valamint példákkal 

illusztráljuk az elemeket.  

Motivációt segítő kérdések 

A leckék feldolgozása előtt érdemes megfogalmazni olyan kérdéseket, amelyekre a tanítás 

folyamán választ várunk. 

Minden foglalkozás tartalmaz motiváló kérdést és rövid szöveget, amely felkeltheti a 

tanulók érdeklődését az adott téma iránt. 

Érdemes a tanulók körében is feltérképezni, hogy milyen kérdések merülnek fel az 

adott témakörrel kapcsolatban, ki mire szeretne választ kapni a téma tanulása közben.  

A fejezetek elején érdemes néhány motiváló kérdést feltenni, melyek arra 

ösztönözhetik a tanulókat, hogy információt szerezzenek az adott témával kapcsolatban. A 

szerzett információk további érdeklődést válthatnak ki, melyek a rendszerezést és a tudás 

mélyítését segíthetik, további vizsgálatok végzésére, a kémiával kapcsolatos olvasmányok 

feldolgozására ösztönözhetik a tanulókat. 
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A bevezető kérdéseket érdemes már az előző óra végén feltenni a diákoknak, így a 

következő órára információt szerezhetnek az adott kérdéssel kapcsolatosan.  

Az egyes fejezetek elején ismertethetjük a foglalkozásokhoz tartozó kérdéseket, 

amelyekre az adott foglalkozásokon választ kaphatnak. A kérdések és válaszok tanórai 

bemutatására kijelölhetünk önként jelentkező tanulókat vagy tanulópárokat is.  

Bevezető probléma 

A motiváló kérdések alatti szövegdobozban megjelenő szövegrészek az előzetes tudást 

térképezik fel, ráhangolják a tanulókat az adott témára, gondolkodásra ösztönöznek. Érdemes 

a tanórát a bevezető szöveg elolvasásával, közös értelmezésével kezdeni.  

Kísérlet 

A kémiaórán elvégezhető kísérleteknek erős motiváló hatásuk van. A tanulók szívesen 

tekintenek meg tanári kísérleteket és örömmel végeznek tanulói kísérleteket. A kísérletek 

során fontos az alapos előkészítés, a figyelemfelkeltés, a látottak magyarázata, indoklása. 

Pl. 2.3.1. A víz halmazállapot-változását vizsgáló egyszerű berendezés 

Otthoni kísérlet 

Az otthon is elvégezhető kísérletek további motivációt jelenthetnek a tanulók számára. Az 

otthoni kísérletek megbeszélésekor minden körülményt tisztázni kell annak érdekében, hogy 

a tanuló önállóan is biztonságosan elvégezhesse a kísérletet. A tanulói kísérletek során 

szerzett tapasztalatok kiegészíthetik a tanórákon tanult ismereteket.  

Pl.: Otthoni kísérlet: Ételecet oldatához önts vöröskáposzta-levet! Az így kapott színes 

oldathoz kis mennyiségekben adagolj szódabikarbóna-oldatot! Készíts videofelvételt a 

kísérletről! 

Diagramok  

A diagramok értelmezése kiváló lehetőséget teremt a matematikai kompetencia, a logikai 

készség, a problémamegoldó képesség fejlesztésére. A tanulók önállóan értelmezhetik a 

diagramokat, a diagramokról adatokat olvashatnak le, értelmezhetik a tengelyeken 

feltüntetett változók szerepét, válaszolhatnak a feltett kérdésekre, igaz vagy hamis állításokat 

fogalmazhatnak meg, kérdéseket tehetnek fel egymásnak.  
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7. évfolyam 

2.3. A halmazállapotok, a halmazállapot-változások 

 

 
 

A diagram értelmezésekor ki lehet térni arra, hogy  

 adott hőmérsékleten (pl. –10, 20, 105 fokon) milyen az anyag halmazállapota,  

 hány fokon következik be az olvadás, illetve a párolgás,  

 hogyan nevezik azt a hőmérsékletet, amelyen az anyag jégből vízzé válik, 

 hogyan nevezik azt a hőmérsékletet, amelyen az anyag vízből gőzzé válik,  

 ha vízgőzt hűtünk, akkor milyen folyamat játszódik le 100 fokon, 

 ha vizet hűtünk, milyen folyamat játszódik le 0 fokon. 

8. évfolyam 

2.1. A földkéreg anyagai  
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A kördiagram értelmezésekor ki lehet térni arra, hogy  

 melyik elem fordul elő a legnagyobb százalékban a földkéregben, 

 melyik anyagban fordul elő a szilícium,  

 miért kördiagrammal ábrázoljuk az adatokat. 

Ábrák 

Az illusztráció kiemelt szerepet kap a természettudományos tantárgyak oktatásában. A 

megfelelő illusztrálás, melynek során képeket, rajzokat, fényképeket, ábrákat alkalmazunk, 

segíti a megértést.  

Az illusztráció alkalmazása során törekedni kell arra, hogy a megfigyelés előre 

megadott szempontok szerint történjen. 

Mindez akkor megfelelő, ha az ábrán szereplő objektumot a tanulók egyértelműen 

képesek azonosítani. 

Az ábrák segítségével megbeszélhetjük az ábrázolt folyamatokat. 

Példák illusztrációkra: 

7. évfolyam 

1.5. A kémiai jelölések változása a misztikustól a logikusig 

1.5.4. A fotoszintézis folyamatának lényege 

Az ábra segítségével értelmezhetjük a fotoszintézis folyamatát. Az értelmezés során az 

ábrán levő képletek alapján jól azonosíthatók a folyamatban részt vevő anyagok, illetve a 

nyilak segítségével megfigyelhető a folyamatok iránya. Megkérhetjük a tanulókat arra, hogy 

az ábra alapján fogalmazzanak meg állításokat, vagy tegyenek fel egymásnak kérdéseket.  
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2.11. Egyszerű anyagok kimutatása 

2.11.5. Vízbontás elektromos árammal 

 

 
 

A vízbontást mutató ábra értelmezése során az alábbi kérdések megválaszolására kerülhet 

sor: 

1. Milyen termékek keletkeznek a folyamat során? 

2. Hogyan mutatható ki a hidrogén? 

3. Hogyan mutatható ki az oxigén? 

4. Melyik pólus feletti csőben gyűlik össze kevesebb gáz? 

5. Melyik pólus feletti csőben gyűlik össze több gáz? 

6. Különböznek-e az érzékszervekkel tapasztalható fizikai tulajdonságaikban a keletkező 

gázok? 

7. Mi történik, ha parázsló gyújtópálcával közelítünk a pozitív pólus feletti gázhoz? 

8. Mi történik, ha égő gyújtópálcával közelítünk a negatív pólus feletti gázhoz? 

8. évfolyam 

2.2. A természetes vizek kémiája 

2.2.1. A víz körforgása 

Az ábra segítségével jól illusztrálható a vizek körforgása. Az ábra értelmezésekor külön 

hangsúlyt érdemes fektetni az anyagok azonosítására, és külön lehet megbeszélni a lejátszódó 

folyamatokat. 
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3.2. Fémek az ércekből 

3.2.5. A nagyolvasztó felépítése és működése 

Az ábra segítségével megbeszélhetjük a vasgyártás folyamatát. A feldolgozás során 

kapcsolatot kereshetünk a szöveg és az ábra között, feltérképezhetjük azt, hogy milyen 

segédanyagok szükségesek a folyamathoz, milyen végtermékek keletkeznek, ezeket hogyan 

távolítják el a nagyolvasztóból, illetve nyomon követhetjük, hogy egyes anyagok milyen utat 

járnak be az eljárás során. 
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Érdekesség 

Az Érdekességek szegélyezett szövegdobozokban levő rövid, pár soros szövegrészek, amelyek 

a tananyaggal kapcsolatos kiegészítő kémiai információkat tartalmaznak. Ezek az információk 

nem tartoznak szorosan a tananyaghoz, de színesíthetik azt, érdeklődést válthatnak ki a 

tanulókból, gazdagíthatják tudásukat, pozitív irányba változtathatják a kémiai ismeretekkel 

kapcsolatos attitűdjüket. 

7. évfolyam 

A 7. évfolyamos tankönyvben összesen 31 Érdekesség feliratú szövegdoboz található. 

Az érdekességeket tartalmazó szövegrészeket többféleképpen feldolgozhatjuk. 

Megkérhetjük a tanulókat, hogy olvasás után fogalmazzák meg a leírtakat a saját 

szavaikkal, otthoni feladatként pedig javasolhatjuk a szövegrész kiegészítését.  

8. évfolyam 

A 8. évfolyamos tankönyvben összesen 56 Érdekesség feliratú szövegdoboz található. 

Egy érdekes információ alapján a tanulók további keresést folytathatnak, igazolhatják 

az információ hitelességét, illetve kiegészíthetik az adott információt egyéb adatokkal. Az 

adott foglalkozáshoz tartozó egyéb érdekességeket a tanulók is kereshetnek, azokból 

kiselőadásokat tarthatnak, faliújságokat készíthetnek. A kémiai tanulmányokhoz kapcsolódó 

információk feldolgozása és értelmezése a tanulókat további tanulásra ösztönözheti. A 

feldolgozott információkból a füzetükben jegyzetet készíthetnek. A tanulók szorgalmát 

különböző módon ösztönözhetjük, illetve értékelhetjük.  

Jó, ha tudod 

A Jó, ha tudod szövegrészek szegélyezett szövegdobozokban találhatók. Ezek a szövegrészek 

olyan fontos információkra hívják fel a figyelmet, amelyekkel a tanuló a hétköznapok során is 

találkozhat, vagy amelyek használata a kémiai szaknyelv használatakor elvárt. 

Az adott foglalkozáshoz tartozó Jó, ha tudod típusú szövegrészeket a tanulók is 

készíthetnek, azokból a füzetükben gyűjteményeket alkothatnak. Készítés során a tanulók 

dolgozhatnak csoportosan is. A szövegrészek készítése jól tükrözheti azt, hogy a tanulók 

milyen ismereteket tartanak fontosnak, mit emelnének ki a tankönyvben szereplő információk 

közül. 

7. évfolyam 

A 7. évfolyamos tankönyvben 10 darab Jó, ha tudod! feliratú szövegdoboz található. 

A Jó, ha tudod! szövegrészek segítenek a lényeges információk kiemelésében, a kémiai 

ismeretek és a mindennapi kémia kapcsolatainak a feltárásában. 

8. évfolyam 

A 8. évfolyamos tankönyvben 22 darab Jó, ha tudod! feliratú szövegdoboz található. 

A Jó, ha tudod! szövegdobozokból a tanulók olyan információkat szereznek, amelyeket 

a tananyag megismerését követően jól hasznosíthatnak majd a hétköznapi életben is. 
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A szövegdobozokban található információk kiemelik a tananyag érdekes vonatkozásait, 

röviden összegzik azokat az ismereteket, amelyek fontosak az adott témakörben, 

gondolkodásra ösztönözhetik a tanulókat. 

Rövid összefoglalás 

Minden lecke végén található egy Rövid összefoglalás című rész, mely az adott foglalkozás 

lényeges tudnivalóit tartalmazza. Az összefoglalások általában szöveges elemek, de 

előfordulhat olyan összefoglalás is, amely ábrát vagy táblázatot tartalmaz. 

Az összefoglalás támogatja a tanulók lényeglátását, segít felfedezni a lényeges 

információkat a tananyagban. Keressük meg a lecke és a rövid összefoglaló közötti 

összefüggéseket! 

 

 

A 7. évfolyamos tankönyv  

2.3. A halmazállapotok, a halmazállapot-változások című foglalkozásának rövid 

összefoglalása 

 

 

A 8. évfolyamos tankönyv  

1.2. Értelmezzük a redoxireakciókat! című foglalkozásának rövid összefoglalása 
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Új fogalmak 

Az új fogalmak összesítve jelenítik meg a leckében fellelhető új szakkifejezéseket.  

A fogalmak tanulásával fejlődik a tanulók szókincse, kémiai tudásuk magabiztosabbá 

válik.  

A fogalmakból a közöttük található összefüggések alapján szóháló készíthető. 

A fogalmak tanulásához szókártyákat készíthetünk. 

Kérdések, feladatok 

A foglalkozások végén levő kérdések segítségével a tanulók ellenőrizhetik tudásukat vagy 

további kutatásokhoz kaphatnak kedvet.  

A kérdések és feladatok rávilágítanak a tananyag lényeges részeire, a tananyag 

elemeinek az összefüggéseire, további gondolkodásra ösztönöznek, a szövegértés, 

szövegalkotás fontosságára hívják fel a figyelmet, segítik az önértékelést.  

Példák a tankönyvekben szereplő kérdésekre és feladatokra: 

7. évfolyam 

A feladatok a hétköznapi jelenségek megfigyelésére, gyűjtőmunka végzésére ösztönöznek. 

1. Bevezetés a kémiába  

1.1. Mivel foglalkozik a kémia? 

Keress környezetbarát jelölést a mindennapi életben használt termékek csomagolásán! 

A kérdések a hétköznapi jelenségek értelmezésére hívják fel a figyelmet. 

2. Kémiai alapismeretek  

2.10. Környezetünk gázkeverékeinek tulajdonságai és szétválasztásuk 

Milyen hatással vannak a növények és az állatok a légkör összetételére? 

A feladatok az önálló fogalmazást ösztönzik. 

3. Az atomok felépítése 

3.1. Az atomok szerkezetének felfedezése  

Ismertesd Rutherford kísérletét és a kísérlet tapasztalatait! 

A feladatok megoldása az ismeretek feldolgozását, pl. az összehasonlítást igényli.  

4. Az anyagok szerkezete és tulajdonságai  

4.7. Az aranytól az alumíniumig  

Hasonlítsd össze a vas és az alumínium fizikai tulajdonságait! 

A feladatok a válaszadás egyértelműségére és a logikus indoklás fontosságára hívják fel a 

figyelmet. 

5. A kémiai átalakulások 

5.5. A savak, a bázisok és a pH-skála  

Igaz-e, hogy egy erős sav vizes oldatának mindig kicsi a pH-értéke? Válaszod indokold! 
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8. évfolyam 

A kérdések a tanult ismeretek és a hétköznapi jelenségek közötti összefüggésekre hívják fel a 

figyelmet.  

2. Kémia a természetben  

2.2. A természetes vizek kémiája  

Miért kell télre vízteleníteni a kerti vízvezetékrendszert?  

A kérdések a tanultak alapján felismerhető összefüggésekre világítanak rá.  

3. Az anyag átalakításra kerül  

3.2. Fémek az ércekből  

Mi a különbség a nyersvas és az acél összetételében és tulajdonságaiban? 

A feladatok az otthoni, biztonságos körülmények között végezhető tevékenység végzését 

javasolják.  

4. Kémia a mindennapokban 

4.2. Gyógyító szereink 

Nézd át szüleid jelenlétében a családi gyógyszeres dobozt, és figyeld meg, milyen 

gyógyszereitek vannak! Keresd meg a hatóanyagukat és a segédanyagaikat a leírásban! 

A feladatok további internetes keresésre tesznek javaslatot.  

5. Kémia és környezetvédelem  

5.1–2. A levegőszennyezés és következményei 

Keress az interneten szmogtérképet! Nézd meg lakóhelyed levegőszennyezettségét! 

A feladatok a személyes felelősségvállalást helyezik középpontba.  

5. Kémia és környezetvédelem  

5.1–2. A levegőszennyezés és következményei 

Gondold át, hogy te milyen módon tudsz hozzájárulni szűkebb, illetve tágabb környezetedben 

a levegő tisztaságának megóvásához! 

Módszertani javaslatok a tankönyvek feldolgozásához 

1. Minden tanórát kezdjünk bevezető, motiváló kérdésekkel! Például: 

 Mi érdekel ezzel a témával kapcsolatban? 

 Milyen gyakorlati tapasztalataid vannak erről a témáról? 

 Mit olvastál már erről a témáról? 

 Miért lenne jó, ha ezt a témát jobban megismernéd? 

2. A tanóra elején röviden ismertessük a tanulókkal a tanóra célját! 

3. A tanóra közben tegyünk fel kérdéseket, vonjuk be a tanulókat a tanultak tárgyalásába! 

4. Teremtsünk kapcsolatot a korábbi kémiaórákon tanult információkkal! 
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5. Teremtsünk kapcsolatot más tantárgyak során tanult információkkal! 

6. Emeljük ki a tanultak hétköznapi élethez kapcsolódó jelentőségét, hasznosságát! 

7. Vetítsük ki a lecke képeit, és beszéljük meg a látottakat! 

8. Térképezzük fel, mi jut a diákok eszébe a látott képekről! 

9. Értelmezzük közösen a tankönyvi ábrákat! 

10. Értelmezzük közösen az ábrák alatti aláírásokat! 

11. Hívjuk fel a figyelmet az ábrák alatti információk fontosságára! 

12. Teremtsünk olyan légkört, hogy a tanulók szívesen fejtsék ki a témával kapcsolatos 

gondolataikat!  

13. Törekedjünk arra, hogy a tanulók rendszeresen tartsanak szóbeli beszámolókat, és a 

szóbeli beszámolójukban egyre szakszerűbben fejezzék ki magukat! 

14. Rendszerezzük a tanult információkat! 

15. A rövid összefoglalást értelmezzük közösen! 

16. Keressünk összefüggést a tananyag és az összefoglalás között! 

17. Gyűjtsük ki az adott lecke szövegében előforduló kémiai anyagokat!  

18. Másoljuk le az adott leckében szereplő kémiai egyenleteket! 

19. Készítsünk logikai térképet a tanult fogalmak felhasználásával! 

20. Készítsünk képgyűjteményt az adott foglalkozásokhoz! 

21. Rendszerezzük a gyűjtött képeket többféle szempont szerint! 

22. Minden tanulócsoport esetében eldönthetjük, hogy mely készségek, képességek 

fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt. Ha feltártuk, hogy az egyes csoportoknak milyen 

területeken vannak lemaradásaik, akkor érdemes a fejlesztést arra a területre 

koncentrálni. 

23. A szövegértés fejlesztése kiemelt jelentőséggel bírhat, ennek érdekében ösztönözzük 

az olvasást és az olvasottak értelmezését! A foglalkozások során időt szakíthatunk arra, 

hogy a foglalkozások egyes részeit felolvassuk. Kérjük meg a tanulókat, hogy otthon 

olvassák el a teljes tananyagot, emeljék ki a tankönyv lényeges elemeit, és jegyzeteljék 

ki azokat a kifejezéseket, amelyeket nem értettek. Ezek megbeszélésére kitérhetünk a 

következő tanórán. 

24. Kínáljunk lehetőséget a témával kapcsolatos érdekességek megismerésére! 

25. Adjunk olyan szorgalmi feladatot, amely a tanulókat további vizsgálatokra ösztönzi! 

26. Kezeljük kiemelten a környezettudatos életmódra nevelést! 

27. Helyezzünk megfelelő hangsúlyt a társadalmi szolidaritást elősegítő témák 

feldolgozására!  

28. Adjunk lehetőséget a kritikai észrevételekre!  

29. A tananyag feldolgozásakor minél többször alkalmazzunk kooperatív munkaformát! 

30. Az egyes fejezetek tanítása közben többféle tanítási módszer megvalósítható. 

Törekedjünk az adott tanulócsoport számára legmegfelelőbb tanítási módszer 

alkalmazására! 
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31. Adjunk lehetőséget a tanulók részére, hogy otthoni felkészülést követően szóban is 

beszámolhassanak a tananyagról és az azt kiegészítő ismeretekről! 

32. Az egyes foglalkozásokon a fontosabb részekre helyezzük a hangsúlyt! 

33. Ösztönözzük a diákokat a hétköznapi jelenségek megfigyelésére! 

34. Ajánljunk a tanulóknak a leckéhez kapcsolódó, otthon megtekinthető videókat! 

35. Készítsünk olyan linkgyűjteményt, ahol a kémiával kapcsolatos cikkek, tudnivalók 

jelennek meg! 

36. Készítsünk a tanulókkal közösen olyan linkgyűjteményt, ahol az adott fejezethez 

kapcsolódó videók tekinthetők meg! 

37. A szöveg értelmezésekor a tanulók tegyenek fel kérdéseket egymásnak! 

38. Gyűjtsük a háztartásban előforduló kémiai anyagok címkéit! Értelmezzük a címkéken 

szereplő információkat! 

39. A tanulók készíthetnek tanulási tervet, melyben rögzítik a tanulásra tervezett időt és a 

tanulásra fordított tényleges időt is. 

40. A tanóra végén foglaljuk össze közösen a tanultakat! 

Leckék részletes bemutatása 

7. évfolyam 

1. Bevezetés a kémiába 

Ebben a fejezetben megtudhatjuk, mivel foglalkozik a kémia, és megismerhetjük a kémiai 

laboratóriumot. 

Az 1. fejezet feldolgozásához ajánlott idő  

A fejezet feldolgozásához 5 tanóra szükséges. 

Az 1. fejezet tartalmi elrendezésének szempontjai 

A 7. évfolyam első fejezetének tárgyalása kiemelt jelentőséggel bír, hiszen az első órákon 

alakulhat ki a tanuló attitűdje a tantárggyal kapcsolatban. 

Az első fejezet öt foglalkozásból áll. A foglalkozások során a tanulók általános 

információkat kaphatnak arról, hogy mivel foglalkozik a kémia, hogyan született a kémia 

tudománya, milyen módszerekkel ismerhető meg a természettudomány, milyen termékeket 

gyárt a vegyipar. Megismerik a laboratóriumi eszközöket és a laboratóriumi munka végzésekor 

betartandó rendszabályokat, megtekinthetnek vagy elvégezhetnek egy-két egyszerű 

kísérletet, pl. kémcsőben levő anyagot melegíthetnek borszeszégő vagy gázégő lángjában. 

Modellek segítségével megismerik, hogy az anyag részecskékből áll. Végül sor kerül az anyagok 

különböző szempontok szerinti csoportosítására és a csoportosítás rendszerezett leírására.  

  



F I-505050701/1 Kémia 7 .  |  FI-505050801/1 Kémia  8 .  –  Tanár i  kézikönyv  
 

37 

 

Az 1. fejezet fontosabb fogalmai 

atom, molekula, kémiailag tiszta anyag, elem, vegyület, keverék, vegyjel, képlet 

Az 1. fejezet tárgyalása során a tankönyvben szereplő kérdéseken túl feltehetők egyéb 

motiváló kérdések: 

1. Mivel foglalkozik a kémia? 

2. Milyen eszközöket használnak a laboratóriumokban? 

3. Milyen kísérleteket lehet végezni a laboratóriumokban? 

4. Milyen szabályokat kell betartani a laboratóriumban? 

5. Mivel foglalkozik a vegyipar? 

6. Hogyan csoportosíthatók az anyagok? 

7. Mit tudtok a levegőről? 

8. Mit tudtok a vízről? 

9. Milyen fémekkel találkoztatok már? 

10. Milyen nemfémes elemekkel találkoztatok már? 

11. Milyen kémiai érdekességekről hallottatok? 

12. Olvastál-e olyan szépirodalmi művet, amelynek valamilyen kémiai vonatkozása is 

volt? 

1.1. Mivel foglalkozik a kémia? 

A foglalkozás fő célja, hogy a tanulók tájékozottak legyenek azzal kapcsolatban, hogy mivel 

foglalkozik a kémia. Keltsük fel az érdeklődésüket a kémiai ismeretek iránt! 

A tankönyv az első foglalkozás bevezetőjében az élelmiszerek feldolgozását, a hús 

sütése során bekövetkezett átalakulást hozza fel példaként. Ezt követően az üveg és a szappan 

előállítását, a vasgyártást, az ókori Egyiptomban alkalmazott mumifikálást és a középkori 

alkímia szerepét emeli ki. Ezeken kívül természetesen bármilyen egyéb, a hétköznapi 

alkalmazások során megfigyelhető kémiai példák említhetők. Hasznos feladat lehet a 

tanulókat arra ösztönözni, hogy keressenek olyan kémiai példákat, amelyekkel a háztartásban 

találkoznak. Pl. Mi történik, amikor szappannal kezet mosunk, mi történik a tojás sütésekor, 

víz forralásakor, tea készítésekor stb.? 

1.2. Kísérleti eszközök és rendszabályok 

A tanulók ismerjék meg, hogy milyen vegyszerekkel és eszközökkel dolgoznak a 

laboratóriumokban, milyen szabályokat kell betartani a laboratóriumi munka során! 

A tantárgy bevezetésekor érdemes néhány történeti érdekességre felhívni a figyelmet, 

ehhez vetíthetünk képeket, videókat.  

1.3. Belépés a részecskék birodalmába 

A kémia elsődleges célja a kémiai anyagok tulajdonságainak ismerete, a szerkezet 

megismerése. Ezt készíti elő a modellekkel való ismerkedés. Fontos tudatosítani a tanulókban 

a modellek szerepét, előnyeit, hiányosságait. 
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A kémia tanulása közben majdnem minden tanórán megjelenik a csoportosítás, 

rendszerezés. Törekedjünk arra, hogy az új információk szervesen épüljenek az előző órákon 

szerzett információkra! 

1.4. Az anyagok csoportosítása 

A kémiai összetétel alapján történő rendszerezést vezeti be a foglalkozás, amelynek keretében 

tisztázni kell a kémiailag tiszta anyagok (elemek, vegyületek) és a keverékek jellemzőit.  

A csoportosítás táblázatban való ábrázolása a rendszerszemlélet kialakítását segíti elő 

(ld. rövid összefoglalás, 15. oldal). 

1.5. A kémiai jelölések változása a misztikustól a logikusig 

A foglalkozás célja a kémiai jelölések megismerése, a vegyjel és a képlet fogalmának 

bevezetése. 

A lecke lehetőséget kínál arra is, hogy a diákok megismerkedjenek néhány tudós 

nevével és a felfedezéseikkel (Dalton, Berzelius). 

A fotoszintézis folyamata remek lehetőséget kínál a részecskeátmenet 

szemléltetésére. Törekedjünk arra, hogy a tanulók a saját szavaikkal fejezzék ki a folyamat 

lényegét, pl.: a fotoszintézis során a növények a Napból származó fényenergia felhasználásával 

szerves vegyületeket állítanak elő. A fotoszintézis folyamat lényegét a tanulók saját készítésű 

rajzon is szemléltethetik.  

Érdekességek 

Az első fejezet Érdekesség feliratú szövegrészeiből többek között megtudhatjuk, hogy  

 miért világít a gyertya sárga lángja,  

 mi a különbség a vegyületek két nagy csoportja, a szervetlen és a szerves vegyületek 

között, 

 mire alkalmazható a timsó,  

 egyes elemek honnan kapták a nevüket. 

Eszközrendszer 

1.1. Mivel foglalkozik a kémia? 

borszeszégő, PVC darab 

1.2. Kísérleti eszközök és rendszabályok 

laboratóriumi eszközök  

1.3. Belépés a részecskék birodalmába 

légfrissítő, üvegedény, hipermangán, vászonzsák 

1.4. Az anyagok csoportosítása 

fémek, pl. alumínium, magnézium, ólom, kalcium, cink, ón 

nemfémek, pl.: grafit, jód, kén, bróm 

hétköznapi keverékek (pl. tej, majonéz, méz, ásványvíz, mosogató, asztali só) 
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1.5. A kémiai jelölések változása a misztikustól a logikusig 

2. Kémiai alapismeretek 

Ebben a fejezetben megvizsgáljuk néhány közismert anyag tulajdonságait, miközben fontos 

laboratóriumi eljárásokat ismerhetünk meg. 

A 2. fejezet feldolgozásához ajánlott idő  

A fejezet feldolgozásához 11 tanóra szükséges. 

A 2. fejezet tartalmi elrendezésének szempontjai 

A fejezet 11 foglalkozást tartalmaz. A fejezet során a tanulók megismerik azt, hogy milyen 

fizikai vagy kémiai tulajdonságokkal jellemezhetjük az anyagokat, majd megismerkednek egy-

egy anyag fizikai és kémiai jellemzőivel. A fizikai és kémiai jellemzők bemutatásához 

alkalmazhatunk tanórai kísérleteket (pl. magnézium hajlítása, hipermangán oldódása, 

magnézium égetése, cukor karamellizálása). 

A szilárd, folyadék, gáz halmazállapotok jellemzőit érdemes rendszerezni és 

táblázatban összegyűjteni. A halmazállapot-változások értelmezésekor az olvadás és a fagyás; 

a párolgás, forrás és a lecsapódás, valamint a kristályosodás és a szublimáció folyamatok 

definiálására kell figyelmet fordítani. Különösen fontos a víz hőmérséklettől függő 

halmazállapotainak grafikonnal való szemléltetése és értelmezése. A matematika tantárggyal 

való koncentrációra teremt lehetőséget az oldatok készítésével kapcsolatos feladatok 

megoldása, következtetéssel, illetve képlettel történő számítások végzése. 

A háztartásban többféle oldatot használhatunk, amelyek között előfordulnak savas, 

lúgos és semleges kémhatású oldatok. Gyűjtsük össze azoknak az oldatoknak a nevét, amelyek 

a háztartásban előfordulnak, és nevezzük meg azok kémhatását! 

A fejezetben három foglalkozás során ismerkedhetnek meg a tanulók a szilárd, a 

folyékony és a gáznemű keverékek szétválasztási módszereivel. A szilárd keverékek esetében 

többféle szétválasztási módszer alkalmazása lehetséges (szitálás, ülepítés, kioldás, mágneses 

elválasztás).  

A vizes oldatok szétválasztásakor bepárlással nyerhetjük ki az oldott anyagot és 

lepárlással (desztillációval) nyerhetjük ki az oldószert.  

A gázkeverékek szétválasztásakor a hangsúly a keletkező gáz tulajdonságain alapuló 

azonosításon van.  

A 2. fejezet fontosabb fogalmai 

fizikai változás, kémiai változás, egyesülés, bomlás, exoterm változás, endoterm változás, 

olvadás, párolgás, forrás, lecsapódás, fagyás, szublimáció, olvadáspont, forráspont, kémhatás, 

indikátor, bepárlás, lepárlás, oldódás, oldat, telített oldat 
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A 2. fejezet tárgyalása során a tankönyvi kérdéseken túl feltehető egyéb motiváló kérdések: 

1. Milyen lehet egy anyag halmazállapota? 

2. Milyen halmazállapot-változásokat ismersz? 

3. Milyen tulajdonságai vannak a cukornak? 

4. Mi történik a kockacukorral, ha vízbe tesszük? 

5. Mi történik a kockacukorral, ha megolvasztjuk? 

6. Ismersz-e olyan kémiai változást, amely energiaváltozással jár? 

7. Ismersz-e olyan anyagot, amely jól oldja a zsírt? 

8. Hogyan lehet különböző ízesítésű teákat készíteni? 

9. Értelmezd egy ásványvizes palack címkéjén az oldott anyagra vonatkozó leírást! 

10. Milyen savas kémhatású anyagokkal találkozhatsz a háztartásban? 

11. Milyen lúgos kémhatású anyagokkal találkozhatsz a háztartásban? 

12. Hogyan lehetne két szilárd halmazállapotú anyagot szétválasztani? 

2.1. Az anyagok tulajdonságai 

 A tanulók tudják, hogy az anyagok legfontosabb fizikai tulajdonságai a szín, szag, 

halmazállapot! 

 Ismerjenek néhány egyéb fizikai tulajdonságot, pl. oldhatóság, keménység, 

olvadáspont, forráspont, sűrűség! 

 Ismerjék néhány anyag fizikai tulajdonságait! 

 Tudják, hogy mit nevezünk kémiai tulajdonságnak! 

 Ismerjék a fizikai és kémiai változások jellemzőit, tudjanak példákat mondani fizikai és 

kémiai változásokra, ismerjék fel a kémiai és fizikai változásokat! Tudják, hogy fizikai 

változások során nem keletkeznek új anyagok, kémiai változások során azonban új 

anyagok keletkeznek! 

 Ismerjék a kémiai változások két alapvető típusát, az egyesülés és bomlás 

reakciótípusokat! 

2.2. A magnézium és a hipermangán összehasonlítása 

 A tanulók tudják, hogy a reakciók energiaváltozás szerint exoterm és endoterm 

reakciótípusokba sorolhatóak! 

 Tudják, hogy exoterm folyamat során a rendszer hőt ad át a környezetnek, míg 

endoterm folyamat során hőt von el a környezettől! 

2.3. A halmazállapotok és a halmazállapot-változások 

 A tanulók legyenek képesek megnevezni néhány mindennapi körülmények között 

szilárd, folyékony és gáz halmazállapotú elemet! 

 Legyenek képesek megnevezni néhány mindennapi körülmények között szilárd, 

folyékony és gáz halmazállapotú vegyületet! 

 Ismerjék a szilárd, folyadék, gáz halmazállapotok jellemzőit! 
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 Legyenek képesek jellemezni az egyes halmazállapotokat! 

 Ismerjék az olvadás, a párolgás, a fagyás és a lecsapódás halmazállapot-változásokat! 

 Ismerjék az olvadáspont és a forráspont fogalmát! 

 Ismerjék a szublimáció fogalmát! 

 Legyenek képesek értelmezni a víz hőmérséklet-változását ábrázoló grafikont! 

2.4. Az oldódás, az oldatok 

 A tanulók tudják, hogy hogyan készül az oldat! 

 Tudják, hogy miből áll egy oldat! 

 Tudják, hogy mi történik az oldódás során! 

 Ismerjenek vízben jól oldódó anyagokat! 

 Ismerjenek benzinben jól oldódó anyagokat! 

 Ismerjenek olyan anyagokat, amelyek sem vízben, sem benzinben nem oldódnak! 

2.5. Az oldatok töménysége 

 A tanulók tudják, hogy a tömegszázalék az oldott anyag tömegének és az oldat 

tömegének a hányadosa százalékban kifejezve! 

 Tudják kiszámítani, hogy egy adott töménységű oldat készítéséhez hány gramm 

oldandó anyag és hány gramm oldószer szükséges! 

 Tudjanak megoldani az oldatok tömegszázalékával kapcsolatos feladatokat! 

2.6. Milyen tényezőktől függ az anyagok oldhatósága? 

 A tanulók ismerjék a telítetlen és a telített oldat fogalmát! 

 Tudják, hogy mit nevezünk oldhatóságnak! 

 Tudják, hogy mely tényezők befolyásolják az oldhatóságot! 

 Ismerjék a kristályosodás fogalmát! 

2.7. Az oldatok kémhatása 

 A tanulók ismerjék a kémhatás fogalmát! 

 Ismerjenek néhány savas kémhatású háztartási anyagot! 

 Ismerjenek néhány lúgos kémhatású háztartási anyagot! 

 Tudják, hogy mire használható az indikátor! 

 Ismerjenek néhány indikátort (fenolftalein, lakmusz, univerzális indikátor)! 

 Legyenek képesek indikátorral megvizsgálni egy oldat kémhatását! 

2.8. Szilárd keverékek és szétválasztási módszerek 

 A tanulók ismerjenek a szilárd keverékek szétválasztására alkalmazható módszereket! 

 Ismerjék a keverékeket alkotó komponensek fontosabb tulajdonságait! 
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2.9. Vizes oldatok alkotórészeinek szétválasztási módszerei 

 A tanulók tudják a vizes oldatok szétválasztási folyamatait megkülönböztetni aszerint, 

hogy az oldott anyagra vagy az oldószerre van szükség! 

 Ismerjék a bepárlás folyamatát! 

 Ismerjék a lepárlás folyamatát! 

 Ismerjék a desztilláló berendezés felépítését, működését! 

 Ismerjék a desztillált víz tulajdonságait! 

2.10. Környezetünk gázkeverékeinek tulajdonságai és szétválasztásuk 

 A tanulók ismerjék a levegő összetételét! 

 Tudják, hogy milyen tulajdonság alapján választhatjuk szét az levegőt 

komponenseire! 

 Ismerjék az oxigén tulajdonságait! 

 Ismerjék a szén-dioxid tulajdonságait! 

 Ismerjék a szén-dioxid és az oxigén élőlényekre gyakorolt hatását! 

 Ismerjék a földgáz tulajdonságait! 

2.11. Egyszerű anyagok kimutatása 

 A tanulók tudják, hogy a kimutatási reakciók során mindig az adott anyagra jellemző 

fizikai és kémiai tulajdonságokat vizsgáljuk! 

 Ismerjék néhány anyag kimutatásának lehetőségét! 

 Tudják, hogy a benzin égésekor milyen anyagok keletkeznek! 

 Legyenek képesek megfelelően értelmezni a vízbontó készülék működését! 

 Legyenek képesek megindokolni, hogy milyen változás történik, amikor meszes vízen 

hosszabb időn át levegőt fúvatunk át! 

Érdekességek 

A második fejezet Érdekesség feliratú szövegrészeiből többek között megtudhatjuk, hogy  

 mely anyagok képesek szublimációra, 

 hogyan működik a hűtőtasak,  

 mi a keszonbetegség, 

 mi a titka a robbanó cukorkáknak, 

 hogyan nyerhető ki a bauxitból az alumínium. 

Eszközrendszer 

2.1. Az anyagok tulajdonságai 

répacukor, kockacukor, kémcső, kémcsőcsipesz, kémcsőállvány, dörzsmozsár, gázégő, 

óraüveg 
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2.2. A magnézium és a hipermangán összehasonlítása 

magnézium, hipermangán, főzőpohár, csipesz, gázégő, óraüveg 

2.3. A halmazállapotok és a halmazállapot-változások 

főzőpohár, jég, gázégő, hőmérő, óraüveg, mentol 

2.4. Az oldódás, az oldatok 

jód, benzin, kémcső, kémcsőállvány, dörzsmozsár, zöld levél, alkohol, nátrium-hidroxid, 

ammónium-nitrát, hűtőtasak 

2.5. Az oldatok töménysége 

kémcső, kémcsőállvány, konyhasó, hipermangán 

2.6. Milyen tényezőktől függ az anyagok oldhatósága? 

főzőpohár, gázégő, szénsavas víz, lángelosztó fémlap 

2.7. Az oldatok kémhatása 

savas kémhatású oldatok (pl. ecet, citromlé, sósav, szénsavas ásványvíz), lúgos tisztítószerek, 

szalmiákszesz, indikátorok 

2.8. Szilárd keverékek és szétválasztási módszerek 

konyhasó, sóder, vas, kén, homok, főzőpohár, tölcsér, tölcsértartó 

2.9. Vizes oldatok alkotórészeinek szétválasztási módszerei 

gázégő, főzőpohár, óraüveg, só, esővíz, csapvíz, folyóvíz, tengervíz, desztilláló berendezés 

2.10. Környezetünk gázkeverékeinek tulajdonságai és szétválasztásuk 

gyertya, mészkő, sósav, lombik, üvegkád 

2.11. Egyszerű anyagok kimutatása 

száraz levél, kémcső, kémcsőfogó csipesz, gázégő, meszes víz, szívószál, rézgálic, vízbontó 

készülék, gyújtópálca 

Oldatokkal kapcsolatos feladatok 

Az oldatokkal kapcsolatos feladatok megoldása közben érdemes betartani néhány általános 

szabályt, például: 

 Törekedjünk a változatos megfogalmazásra! 

 Készítsünk rajzokat, amelyek szemléltetik a folyamatokat! 

 Megoldás előtt készítsünk megoldási tervet! 

 Írjuk fel az ismert adatokat! 

 Becsüljük meg a végeredményt! 

 Írjuk le a részfolyamatokat! 

 Írjunk teljes mondatokat a részmegoldások közben is! 
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 Fogalmazzuk meg az esetleges korlátozó feltételeket! 

 A végeredmény közlése előtt olvassuk el még egyszer a kérdést! 

 Ellenőrizzük a megoldást! 

A feladatok megoldása előtt azonosítsuk a típusfeladatokat, és törekedjünk arra, hogy minden 

feladattípus előforduljon, illetve a megoldás során nehézség szerint haladjunk! Érdemes a 

tanulókban is tudatosítani azt, hogy milyen típusú feladatról van szó. Kérhetjük, hogy 

fogalmazzák meg általánosan a feladat lényegét: milyen adatokból indultunk ki, mit kell 

kiszámítani, milyen lépéseken kell végighaladni.  

Készíthetünk olyan listát, amelyben a feladatok megoldása előtt és a feladatok 

megoldását követően jelzik a tanulók, hogy képesek-e az adott feladattípus megoldására. 

Ösztönözzük őket a reális kép alkotására, illetve arra, hogy foglalkozzanak olyan feladatokkal, 

amelyek megoldása nehézséget okozott számukra! 

Típusfeladatok 

 Ismerjük az oldószer és az oldott anyag mennyiségét, keressük a tömegszázalékos 

értéket. (1. feladat) 

 Ismerjük az oldat mennyiségét és az oldat tömegszázalékát, keressük az oldott anyag 

mennyiségét. (2. feladat, 3. feladat) 

 Ismerjük az oldott anyag mennyiségét, és tudjuk, hogy milyen töménységű oldatot 

szeretnénk készíteni. Ki kell számítani az oldószer mennyiségét. (4. feladat) 

 Ismerjük az oldat százalékos töménységét és az oldott anyag mennyiségét. Ki kell 

számítani az oldat mennyiségét. (5. feladat) 

 Ismerjük az oldat mennyiségét és töménységét. Ki kell számítani, hogy mennyi 

oldószerre és oldott anyagra van szükség az adott mennyiségű oldat elkészítéséhez. (7. 

feladat) 

 Oldat hígítása. Ismerjük az oldószer és az oldott anyag mennyiségét, amelyből 

szeretnénk hígabb oldatot készíteni. Ki kell számítani, hogy mennyi oldószert kell tenni 

az adott oldathoz. (8. feladat) 

 Oldat töményítése. Ismerjük az oldószer és az oldott anyag mennyiségét. Szeretnénk 

ebből az oldatból töményebb oldatot készíteni. Ki kell számítani, hogy mennyi oldott 

anyagot kell az adott oldathoz tenni. (9. feladat) 

 Oldat töményítése. Ismerjük az oldat mennyiségét és annak tömegszázalékos értékét. 

Szeretnénk ebből az oldatból töményebb oldatot készíteni. Ki kell számítani, hogy 

mennyi oldott anyagot kell az adott oldathoz tenni. (10.a. feladat) 

 Oldat töményítése. Ismerjük az oldat mennyiségét és annak tömegszázalékos értékét. 

Szeretnénk ebből az oldatból töményebb oldatot készíteni. Ki kell számítani, hogy 

mennyi oldószert kell elpárologtatni az oldatból. (10.b. feladat) 
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 Oldat töményedése. Ismerjük az oldat mennyiségét és annak tömegszázalékos értékét, 

valamint párolgás után ismerjük az új oldat mennyiségét. Ki kell számítani, hogy 

mennyi oldószer párolgott el és milyen töménységű lett az oldat. (11. feladat) 

 Oldatok keverése. Ismerjük két oldat mennyiségét és azok töménységét. Ki kell 

számítani, hogy a két oldat összeöntésével mennyi lesz az új oldat töménysége. (12. 

feladat) 

 Oldat hígítása. Ismerjük az oldat mennyiségét és az adott oldatban levő (kristályban 

kötött) víz százalékos értékét. Ki kell számítani, hogy adott töménységű oldat 

készítéséhez mennyi oldószerre van szükség. (13. feladat) 

 Ismerjük egy telített oldat mennyiségét és töménységét. Tudjuk, hogy elpárolog belőle 

valamennyi oldószer, miközben kikristályosodik egy adott mennyiségű oldott anyag. 

Meg kell határozni azt, hogy változik-e az oldat tömegszázalékos összetétele. (14. 

feladat) 

 Ismerjük egy telített oldat mennyiségét és töménységét. Tudjuk, hogy elpárolog belőle 

valamennyi oldószer, miközben kikristályosodik egy adott mennyiségű oldott anyag. 

Meg kell határozni az elpárolgott oldószer mennyiségét. (14. feladat) 

 Ismerjük azt, hogy egy telített oldat hány tömegszázalékos. Ki kell számítani, hogy ha 

egy adott mennyiségű telítetlen oldatba sót teszünk, akkor feloldódik-e az összes só. 

(15. feladat) 

3. Az atomok felépítése 

Ez a fejezet az atomok világába vezet el bennünket, ahol megismerhetjük ezeknek a parányi 

részecskéknek a szerkezetét. 

A 3. fejezet feldolgozásához ajánlott idő  

A fejezet feldolgozásához 5 tanóra szükséges. 

A 3. fejezet tartalmi elrendezésének szempontjai 

A fejezet során a tanulók megismerkednek az atom szerkezetének felfedezésével. 

Megismerik az atom felépítését, az elemi részecskéket, az elektronszerkezetet, az elemek 

rendszerét, a periódusos rendszer felépítését, az anyagmennyiség mértékegységét, 

számításokat végeznek az anyagmennyiséggel.  

A 3. fejezet fontosabb fogalmai 

elemi részecske, rendszám, tömegszám, izotópok, relatív atomtömeg, vegyértékelektronok, 

periódus, csoport, nemesgázszerkezet, mól 

A 3. fejezet tárgyalása során a tankönyvi kérdéseken túl feltehető egyéb motiváló kérdések: 

 Ismersz-e modelleket? Mire alkalmazhatók a modellek? 

 Hallottál-e már az izotópokról? 

 Mit tudsz a borostyánkőről? 
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 Hallottál-e már a nemesgázokról? 

 Mit jelent a periódus? 

3.1. Az atomok szerkezetének felfedezése 

 A tanulók ismerjék Démokritosz elméletét, mely szerint az anyagok apró, oszthatatlan 

atomokból állnak! 

 Ismerjék Dalton elméletét, mely szerint az atomok tömör, oszthatatlan gömbök, 

melyek egymástól méretükben és tömegükben eltérnek! 

 Legyenek képesek röviden ismertetni Rutherford kísérletét! 

 Tudják, hogy Marie Curie fedezte fel a rádiumot és a polóniumot! 

 Tudják, hogy Marie Curie kétszer kapott Nobel-díjat munkájának elismeréseként! 

 Ismerjék Bohr modelljét (a pozitív töltésű atommag körül adott sugarú körpályákon 

mozognak az elektronok)! 

3.2. Az atom felépítése 

 A tanulók tudják, hogy az atomot felépítő részecskék a proton, a neutron és az 

elektron! 

 Ismerjék az elemi részecskék tulajdonságait! 

 Ismerjék az izotóp fogalmát! 

 Tudják megnevezni a hidrogén izotópjait! 

 Ismerjék fel az összefüggést az atomok rendszáma, protonszáma és neutronszáma 

között! 

 Ismerjék Hevesy György magyar tudós életrajzának egyes elemeit! 

3.3. Az atomok elektronszerkezete 

 A tanulók legyenek képesek bemutatni az elemi részecskék közötti kölcsönhatásokat 

az atomon belül! 

 Tudják, hogy az azonos töltésű elektronok között taszító kölcsönhatás lép fel! 

 Tudják, hogy a negatív töltésű elektronokat vonzza a pozitív töltésű atommag! 

 Tudják, hogy az elektronburok egy felhőszerű képződmény! 

 Tudják, hogy az elektronok elektronhéjakon helyezkednek el! 

 Tudják, hogy az elektronok az atommagtól különböző távolságban, különböző 

energiaszinteken helyezkednek el! 

 Tudják, hogy az atom legkülső elektronhéját vegyértékhéjnak nevezzük! 

 Tudják, hogy az atom legkülső elektronhéján elhelyezkedő elektronokat 

vegyértékelektronoknak nevezzük! 

 Tudják, hogy a kémiai reakciók során a legkülső héjon tartózkodó elektronok helyzete 

változik meg! 
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 Tudják, hogy az első elektronhéjon legfeljebb 2, a másodikon 8, a harmadikon 18 

elektron tartózkodhat! 

 Legyenek képesek ábrázolni a szénatom, az oxigénatom és a klóratom 

elektronszerkezetét! 

3.4. Feltárul az elemek rendszere 

 A tanulók tudják, hogy a periódusos rendszer megalkotása Mengyelejev nevéhez 

fűződik! 

 Tudják, hogy a periódusos rendszerben az elemek növekvő rendszám és azonos 

vegyértékelektron-szerkezet alapján vannak elrendezve! 

 Tudják, hogy a periódusos rendszer vízszintes sorait periódusoknak, a függőleges 

oszlopait csoportoknak nevezzük! 

 Tudják, hogy a periódus sorszáma megadja az atom elektronhéjainak, a főcsoport 

sorszáma pedig az atom vegyértékelektronjainak számát! 

 Tudják, hogy az azonos vegyértékelektron-szerkezet hasonló kémiai tulajdonságokat 

eredményez! 

 Tudják, hogy a nemesgázszerkezet az atom külső héján nyolc (a hélium esetén két) 

elektronból álló, kis reakciókészséget eredményező elektronszerkezet! 

 Tudják, hogy a periódusos rendszer hét periódusból áll, és ezeket felülről lefelé 

sorszámozzuk! 

 Tudják, hogy a periódus sorszáma megmutatja, hogy az adott periódusban 

elhelyezkedő elemek atomjainak hány elektronhéja van! 

 Tudják, hogy a periódusos rendszer tizennyolc oszlopot tartalmaz (nyolc főcsoport, tíz 

mellékcsoport)! 

 Tudják, hogy a főcsoportokat balról jobbra, római számokkal sorszámozzuk és „A” 

betűt írunk a sorszám után! 

 A mellékcsoportok esetében „B” betűt írunk a sorszám után. 

3.5. Az anyagmennyiség 

 A tanulók tudják, hogy az anyagi halmaz részecskeszámának megadására használt 

alapmennyiséget anyagmennyiségnek nevezzük! 

 Tudják, hogy az anyagmennyiség jele n, mértékegysége a mól! 

 Tudják, hogy egy mól annak az anyagnak az anyagmennyisége, amely 6 · 1023 

(hatszázezer-trillió) részecskét tartalmaz! 

 Tudják, hogy a 6 · 1023 számot Avogadro-számnak nevezzük! 

 Tudják, hogy egy mól anyag tömege a moláris tömeg, jele M, mértékegysége g/mol! 
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 Tudják, hogy a He vegyjel jelentése lehet: a hélium mint elem, a héliumatom, 1 

héliumatom, 1 mol hélium, 6 · 1023 héliumatom, 4 g hélium! 

 Tudják, hogy a H2O képlet jelentése lehet: a víz mint vegyület, a vízmolekula, 1 

vízmolekula, 1 mol víz, 6 · 1023 vízmolekula, 18 g víz! 

Jó, ha tudod! 

A harmadik fejezet Jó, ha tudod! feliratú szövegrészeiből az alábbi információkat tudhatjuk 

meg: 

 Újabban a periódusos rendszer csoportjait nem különítik el fő- és mellékcsoportokra, 

hanem egységesen, 1–18-ig számozzák az oszlopokat. E szerint az 1–2. és a 13–18. 

csoport felel meg az ún. főcsoportoknak. A tankönyv periódusos rendszerében is ezt a 

számozást látjuk. 

Érdekességek 

A harmadik fejezet Érdekesség feliratú szövegrészeiből érdekes információ birtokába jutnak a 

tanulók, ezek motiváló erővel bírhatnak, illetve segítenek a diákok saját tapasztalatait a 

tudomány kérdéseihez kötni. 

Eszközrendszer 

3.1. Az atomok szerkezetének felfedezése 

3.2. Az atom felépítése 

lángfestéshez: bárium-, lítium-, kalcium-, nátrium-, réz-, kálium-vegyületek 

3.3. Az atomok elektronszerkezete 

periódusos rendszer 

3.4. Feltárul az elemek rendszere 

nátrium, kálium, víz, fenolftalein indikátor, magnézium, kalcium, sósav 

3.5. Az anyagmennyiség 

cink, kén, szén, víz, szőlőcukor 

4. Az anyagok szerkezete és tulajdonságai 

Ebben a fejezetben megismerhetjük az anyagok belső szerkezetét és az ebből adódó 

fontosabb tulajdonságaikat. 

A 4. fejezet feldolgozásához ajánlott idő  

A fejezet feldolgozásához 11 óra szükséges. 

A 4. fejezet tartalmi elrendezésének szempontjai 

Az anyagok szerkezete és tulajdonságai című fejezet az anyagok belső szerkezetével 

foglalkozik. 
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A fejezet modellek segítségével tárja fel az anyagok belső szerkezetét és fontosabb 

tulajdonságait. 

A tanulók megismerhetik a hidrogén-, a klór-, a bróm-, a jód-, az oxigén- és a 

nitrogénmolekulák képletét, tulajdonságait, valamint a metán, az ammónia, a szén-dioxid 

szerkezeti képletét és tulajdonságait. Ezt követően a diákok megismerhetik a molekulák 

közötti kölcsönhatásokat, a molekularácsos és atomrácsos anyagokat. 

A tulajdonságok rendszerezését egy táblázat segíti, amely tartalmazza a molekulák 

összegképletét, szerkezeti képletét, polaritását, molekuláris tömegét, színét, szagát, 

halmazállapotát, vízben való oldhatóságát.  

Két lecke foglalkozik a fémráccsal és a legfontosabb fémekkel (arany, vas, alumínium).  

Az átalakulás folyamatának vizsgálatakor három egymásra épülő lecke foglalkozik azzal, hogy 

hogyan alakulnak az atomok ionokká, ionvegyületekké, és milyen tulajdonságai vannak az 

ionvegyületeknek.  

A fejezet tartalmi elemei bővülő rendszerben tárják fel a tudnivalókat. 

A 4. fejezet fontosabb fogalmai 

elsőrendű kémiai kötés, másodrendű kémiai kötés, kovalens kötés, fémes kötés, ionkötés, 

apoláris molekula, poláris molekula, ion, kation, anion, molekularács, atomrács, fémrács, 

ionrács, amorf anyag, ötvözet, kristályvíz 

A 4. fejezet tárgyalása során a tankönyvi kérdéseken túl feltehető egyéb motiváló kérdések: 

1. Milyen tulajdonságait ismered a cukornak? 

2. Mit tudsz a cukor olvadáspontjáról, vízben való oldódásáról? 

3. Milyen tulajdonságait ismered a víznek (szín, szag, halmazállapot, sűrűség stb.)? 

4. Mire használjuk a vizet? 

5. Milyen halmazállapotban találkozhatunk a vízzel? 

6. Milyen tulajdonságait ismered a sónak? 

7. Hallottál-e a szárazjégről? Mire használható? 

8. Mi történik szublimációkor a szilárd anyaggal? 

9. Mit neveznek amorf anyagnak? 

10. Melyik anyag használható a boroshordó fertőtlenítésére? 

11. Mit tudsz a gyémántról? 

12. Mit tudsz a kvarcról? 

13. Mit tudsz a grafitról? 

14. Milyen kvarctartalmú féldrágaköveket ismersz? 

15. Hallottál-e már az ametisztről? 

16. Hallottál-e már a rózsakvarcról? 

17. Mit nevezünk ötvözetnek? 

18. Melyik két fém ötvözete a bronz? 

19. Mennyi lehet az olvadáspontja a higanynak? 
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20. Mire használható a higany? 

21. Miért használunk a fémek helyett ötvözeteket? 

22. Mit tudsz az aranyról? 

23. Mit tudsz a rézről? 

24. Mit tudsz a vasról? 

25. Mit tudsz az alumíniumról? 

26. Mit tudsz a konyhasóról (szín, szag, halmazállapot)? 

4.1. A molekulák képződése 

 A tanulók tudják, hogy a molekulák kettő vagy több atom összekapcsolódásával 

kialakuló töltés nélküli kémiai részecskék! 

 Tudják, hogy a molekulákban az atomokat kovalens kötések kapcsolják össze! 

 Tudják, hogy a kovalens kötés kötő elektronpár által kialakított elsőrendű kémiai kötés, 

amely jellemzően a kötést létesítő atomok párosítatlan elektronjaiból jön létre! 

 Tudják, hogy a molekulák atomokból való kialakulása energiafelszabadulással járó 

folyamat! 

 Tudják, hogy a molekulák jelölésére képleteket használunk! 

 Tudják, hogy a molekulák összegképlete megmutatja, hogy a molekula mely atomból 

hányat tartalmaz! 

 Tudják, hogy a szerkezeti képlet az atomok kapcsolódási sorrendjét is feltünteti a kötő 

és nemkötő elektronpárokkal együtt! 

4.2. Alkossunk molekulákat 

 A tanulók tudják, hogy az atomok legtöbb esetben párosítatlan elektronjaikkal 

kapcsolódnak molekulákká, és ennek során elérik a kedvező nemesgáz 

elektronszerkezetet! 

 Tudják, hogy az atomok között egyszeres és többszörös kovalens kötések is 

kialakulhatnak! 

 Tudják, hogy a kettős és hármas kötés erősebb összetartást biztosít az egyszeres 

kötéseknél, így azok felszakítása is nagyobb energiát igényel! 

4.3. Kölcsönhatások a molekulák között 

 A tanulók tudják, hogy a molekulák között kialakuló, az elsőrendű kötéseknél gyengébb 

kölcsönhatásokat másodrendű kémiai kötéseknek nevezzük! 

 Tudják, hogy azokat a molekulákat, amelyek elektroneloszlása egyenletes, apoláris, 

amelyeké egyenlőtlen, poláris molekuláknak nevezzük! 

 Tudják, hogy az apoláris molekulák között gyengébb, a poláris molekulák között 

erősebb kölcsönhatások alakulnak ki, ami nagymértékben meghatározza az anyag 

halmazállapotát! 
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 Tudják, hogy az oldódás alapelve értelmében „hasonló a hasonlóban oldódik jól”, és ez 

a hasonlóság az anyag molekuláinak a polaritására vonatkozik! 

4.4. Kristályrács molekulákból 

 A tanulók tudják, hogy ha a molekulákból álló anyagokat (pl. O2, H2O) olvadáspontjukra 

hűtjük, részecskéik molekularácsba rendeződnek! 

 Tudják, hogy a molekularácsban a molekulákat gyenge másodrendű kötések kapcsolják 

össze! 

 Jellemzően alacsony olvadás- és forráspontú anyagok, szobahőmérsékleten gyakran 

gázok vagy folyadékok. 

 Tudják, hogy oldhatóságuk a molekuláik polaritásától függ! 

 Tudják, hogy azokat a szilárd anyagokat, amelyek nem rendelkeznek szabályos 

kristályszerkezettel, amorf anyagoknak nevezzük! 

4.5. Kőkemény anyagok – az atomrácsos kristályok 

 A tanulók tudják, hogy azokat az anyagokat, amelyekben elvileg végtelenül sok atom 

kapcsolódik össze erős kovalens kötéssel, atomrácsos kristályoknak nevezzük! 

 Tudják, hogy a gyémánt atomrácsát szénatomok, a kvarcét szilícium- és oxigénatomok 

építik fel! 

 Tudják, hogy mindkettő nagy keménységű, magas olvadáspontú, oldhatatlan, 

kémiailag ellenálló anyag! 

 Tudják, hogy a grafit sötét színe, jó elektromos vezetése és puhasága a réteges 

szerkezetének és a rétegek mentén szabadon elmozduló elektronfelhőnek 

tulajdonítható! 

4.6. Régi segítőink, a fémek 

 A tanulók tudják, hogy az elemeknek mintegy 80%-a fém! Fémrácsukban az atomokat 

elsőrendű kémiai kötés, a fémes kötés tartja össze.  

 Tudják, hogy a fémes kötés a fématomok külső elektronjaiból képződő, szabadon 

mozgó elektronfelhő! 

 Tudják, hogy a fémek sokrétű felhasználása előnyös fizikai tulajdonságaiknak 

köszönhető! 

 Tudják, hogy a fémek túlnyomó többsége szürke, fémes csillogású, szilárd 

halmazállapotú, ötvözhető, megmunkálható, jó elektromos és hővezető tulajdonságú 

anyag! 

 Tudják, hogy a könnyűfémek sűrűsége 5 g/cm3-nél kisebb, a nehézfémeké ennél 

nagyobb! 
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4.7. Az aranytól az alumíniumig 

 A tanulók tudják, hogy a fémek felhasználása szorosan összefügg fizikai és kémiai 

tulajdonságaikkal! 

 Tudják, hogy a fémek tulajdonságai a fém ötvözésével megváltoztathatók! 

 Tudják, hogy a színük, keménységük, megmunkálhatóságuk és elektromos vezetésük 

mértéke jellemző az adott fémre! 

 Tudják, hogy a reakciókészségük arany → réz → vas → alumínium sorrendben nő!  

 Tudják, hogy az arany nemesfém, a levegő oxigénjével még magas hőmérsékleten sem 

lép reakcióba! 

 Tudják, hogy a másik három fém oxigénnel, a vas és az alumínium sósavval, ecetsavval 

is reakcióba lép! 

4.8. Az atom ionná alakul 

 A tanulók tudják, hogy a fémek a nemfémes elemekkel legtöbbször ionvegyületeket 

hoznak létre! 

 Tudják, hogy a reakció során a fématomok elektronokat adnak át a nemfém 

atomoknak! 

 Tudják, hogy a folyamatban töltéssel rendelkező kémiai részecskék, ionok jönnek létre! 

 A fématomokból pozitív töltésű kationok, a nemfém atomokból negatív töltésű 

anionok jönnek létre.  

 Tudják, hogy az ellentétes töltésű ionok között ionkötés alakul ki! 

 Tudják, hogy az ionok energiafelszabadulás közben ionrácsba rendeződnek! 

4.9. Amikor az ellentétek vonzzák egymást 

 A tanulók tudják, hogy a fématomok elektronleadással kationokat, a nemfématomok 

elektronfelvétellel anionokat képeznek! 

 Tudják, hogy az atomokból annyi elektron leadásával vagy felvételével keletkezik ion, 

amennyi a nemesgázszerkezet eléréséhez szükséges! 

 Tudják, hogy a kationok és az anionok olyan arányban képeznek vegyületet, hogy 

abban az ionok töltésszámának összege nulla! 

 Tudják, hogy az ionvegyületek képlete a kristályrácsot felépítő ionokat és azok 

számarányát mutatja meg! 

4.10 Az ionvegyület tulajdonságai 

 A tanulók tudják, hogy az ionvegyületek legtöbbször fehér, ritkábban színes, szilárd 

halmazállapotú, általában magas olvadáspontú, rideg, törékeny anyagok! 

 Tudják, hogy egyesek rosszul, mások jól oldódnak vízben! 

 Tudják, hogy vizes oldatuk vagy olvadékuk vezeti az elektromos áramot! 
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 Tudják, hogy gyakran tartalmaznak összetett iont, amelyben több atom kapcsolódik 

össze kovalens kötéssel! 

 Tudják, hogy egyes ionvegyületek kristályrácsába vízmolekulák épülnek be, ezt 

kristályvíznek nevezzük! 

Érdekességek 

A negyedik fejezet Érdekesség feliratú szövegrészeiből többek között megtudhatjuk: 

 A molekulaképződés szappanbuborékokkal is modellezhető. 

 A természet törvényszerűségei nehezen írhatók le szabályokkal. 

 A szárazjég szublimációjakor a molekulák közötti gyenge másodrendű kötések 

szakadnak fel.  

 Az ásványok sorba állíthatók a növekvő keménységük szerint. 

 Az aranytárgyak aranytartalmát karátban mérjük. 

 A királyvíz olyan savkeverék, amely az aranyat is képes oldani. 

 A háztartási hipó oxidációval pusztítja el a kórokozókat. 

Eszközrendszer 

4.1. A molekulák képződése 

atommodellek, molekulamodellek 

4.2. Alkossunk molekulákat 

elemmolekulák modelljei (hidrogén, klór, jód, oxigén, nitrogén, kén) 

vegyületmolekulák modelljei (víz, hidrogén-klorid, metán, szén-dioxid) 

4.3. Kölcsönhatások a molekulák között 

cink, sósav, műanyag vonalzó 

jód, víz, benzin 

4.4. Kristályrács molekulákból 

kénpor, gázláng, kémcső, kémcsőfogó 

anyagismereti kártya 

4.5. Kőkemény anyagok – az atomrácsos kristályok 

grafit, gipsz, kvarc, anyagismereti kártya 

4.6. Régi segítőink, a fémek 

réz, higany, alumínium 

4.7. Az aranytól az alumíniumig 

réz, vas, alumínium, alumíniumpor, kémcső, kémcsőfogó, csillagszóró, sósav, kémcső, gázégő 

4.8. Az atom ionná alakul 

magnézium, nátrium, klórgáz, kémcső, kémcsőfogó, gázégő 

4.9. Amikor az ellentétek vonzzák egymást 
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4.10 Az ionvegyület tulajdonságai 

gipsz, mészkő, kobalt-klorid, rézgálic, kálium-dikromát, nikkel-szulfát, hipermangán, 

konyhasó, dörzsmozsár, konyhasó, kémcső, kémcsőfogó, gázégő, konyhasó vizes oldata, elem, 

rézgálic 

5. A kémiai átalakulások 

Könyvünk utolsó fejezete a kémiai reakciók érdekes és izgalmas világába kalauzol el 

bennünket. 

Az 5. fejezet feldolgozásához ajánlott idő 

A fejezet feldolgozásához 7 óra szükséges.  

Az 5. fejezet tartalmi elrendezésének szempontjai 

A kémiai átalakulások című fejezet a reakcióegyenletek alapján végezhető számításokra 

helyezi a hangsúlyt.  

A fejezeten belül ismerhetik meg a tanulók az oxidáció és a redukció hétköznapi értelmezését, 

a savak, a bázisok tulajdonságait, a pH-skála használatát, a közömbösítés folyamatát.  

A fejezet épít az előző négy fejezetre és rendszerezi azok tartalmát.  

Az 5. fejezet fontosabb fogalmai 

tömegmegmaradás törvénye, égés, gyors égés, lassú égés, tökéletes égés, tökéletlen égés, 

oxidáció, redukció, redoxireakció, oxidálószer, redukálószer, durranógáz, sav, bázis, lúg, sav 

értékűsége, erős sav, gyenge sav, pH-érték, közömbösítés 

Az 5. fejezet tárgyalása során a tankönyvi kérdéseken túl feltehető egyéb motiváló kérdések: 

1. Miért fontos a receptekben a hozzávalók mennyisége? 

2. Mire használható a szalalkáli? 

3. Milyen égési folyamatokat ismersz? 

4. Milyen feltételei vannak az égésnek? 

5. Milyen tűzoltási módszerekről hallottál már? 

6. Hogyan működik a tűzoltó készülék? 

7. Hogyan előzhetők meg a tűzesetek? 

8. Mi a tűzoltóság telefonszáma? 

9. Milyen adatokat kell elmondani egy tűzeset bejelentésekor a telefonba? 

10. Hallottál-e már a Hindenburg léghajó katasztrófájáról? Keress információkat a 

balesetről! 

11. Ismersz-e olyan reklámokat, amelyekben szerepel a pH kifejezés? Mit tudsz róla? 

12. Hogyan enyhíthető a szúnyogcsípés hatása? 
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5.1. Hogyan írhatjuk le a kémiai változásokat úgy, hogy azt anyanyelvétől függetlenül a világon 

bárki megértse? 

 A tanulók tudják, hogy a tömegmegmaradás törvényének értelmében az átalakuló 

anyagok tömegének összege megegyezik a termékek tömegének összegével! 

 Tudják, hogy a kémiai egyenlet az anyag átalakulásának minőségi és mennyiségi 

leírása! 

 Tudják, hogy a reakcióegyenletet mindig balról jobbra olvasva értelmezzük! 

 Legyenek képesek a kémiai egyenletírás lépéseit alkalmazni! 

1. A kiindulási anyagok és a termékek meghatározása.  

2. A folyamat kémiai jelekkel történő felírása.  

3. A reakcióegyenlet mennyiségi rendezése. 

5.2. 1 mol + 1 mol = 2 mol? 

 Legyenek képesek alkalmazni a feladat megoldásának lépéseit! 

1. Felírjuk a reakcióegyenletet.  

2. A feladat alapján kiválasztjuk, mely anyagok milyen adatára van szükség. (n, M, m: 

a táblázatból). 

3. A reakcióegyenlet már felírt adatai alá beírjuk a feladat konkrét adatait.  

4. Az arányok figyelembevételével kiszámítjuk a feladatot (következtetéssel vagy 

képlettel). 

5.3. Mi a kapcsolat a csillagszóró égése és a vaskapu rozsdásodása között? 

 A tanulók tudják, hogy az égés az anyagok oxigénnel való reakciója! 

 Tudják, hogy a gyors égés három feltétele: az éghető anyag, a gyulladási hőmérséklet 

és az oxigén! 

 Tudják, hogy a gyors égést hő- és fényjelenség kíséri, a hőátadás a környezetnek 

gyorsan történik! 

 Tudják, hogy a lassú égés a gyulladási hőmérséklet alatt következik be, fényjelenség 

nem kíséri! 

 Tudják, hogy a lassú égés esetén a hőleadás nagyon lassan megy végbe! 

 Tudják, hogy a tökéletes égés termékei tovább már nem éghető anyagok, a tökéletlen 

égés során azonban éghető termékek is keletkeznek! 

 Tudják, hogy a tűzoltás során a gyors égés legalább egy feltételét kell megszüntetni! 

5.4. Hogyan varázsolhatjuk a réz vörös színét feketévé, majd ismét vörössé? 

 A tanulók tudják, hogy azt a folyamatot, amelynek során egy anyag oxigént vesz fel, 

oxidációnak nevezzük! 

 Tudják, hogy azt a folyamatot, amelynek során oxigént ad le, redukciónak nevezzük! 
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 Tudják, hogy az oxidáció és a redukció mindig egyidejűleg megy végbe a redoxireakció 

során! 

 Tudják, hogy az oxidálószerek oxigént adnak át más anyagoknak, a redukálószerek 

pedig oxigént vesznek fel más anyagoktól! 

 Tudják, hogy a legismertebb redoxireakciók az égés és a fémek ipari előállítása! 

5.5. Mi is az a pH-érték, amit a rágógumi visszaállít a szánkban? 

 A tanulók tudják, hogy a savak olyan vegyületek, amelyek vizes oldatban hidrogénionra 

és savmaradék-anionra bomlanak! Az erős savak vizes oldatában a savmolekulák teljes 

mennyisége, a gyenge savak oldatában viszont csak csekély hányada bomlik el! 

 Tudják, hogy a hidrogén-klorid (HCl), a kénsav (H2SO4) és a salétromsav (HNO3) erős 

savak! 

 Tudják, hogy a szénsav (H2CO3) és az ecetsav (CH3COOH) gyenge savak! 

 Tudják, hogy a bázisok vizes oldatban fémionra és hidroxidionra bomlanak! 

 Tudják, hogy a legismertebb erős bázis a nátrium-hidroxid (NaOH) és a kalcium-

hidroxid (Ca(OH)2)! A bázisok vizes oldatai a lúgok! 

 Tudják, hogy az oldatok kémhatásának számszerű jelzésére a pH-értéket használjuk! 

 Tudják, hogy 0–7-ig savas, 7–14-ig lúgos, 7-es pH esetén semleges kémhatású az oldat! 

 Legyenek képesek értelmezni az alábbi ábrát: 

 

 
 

5.6. Hogyan enyhítheted leggyorsabban a szúnyogcsípés okozta fájdalmat? 

 A tanulók ismerjék a közömbösítés definícióját! 

 Tudják, hogy azt a kémiai reakciót, amelynek során a sav és a bázis reakciójával só és 

víz keletkezik, közömbösítésnek nevezzük! 

 Tudják, hogy a savakat lúgokkal, a lúgokat pedig savakkal közömbösíthetjük! 

 Tudják, hogy a közömbösítés termékei a víz és a só! 

 Tudják, hogy közömbösítés során a savból származó hidrogénionok a bázisból 

származó hidroxidionokkal vízzé egyesülnek: H+
 + OH–

 = H2O! 
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 Tudják, hogy a fémionokból és savmaradék-anionokból keletkező ionvegyületeket 

sóknak nevezzük! 

Érdekességek 

Az ötödik fejezet Érdekesség feliratú szövegrészéből megtudhatjuk, hogy  

 A szén-monoxid, az alumínium és a magnézium is kiváló redukálószer. 

Eszközrendszer 

5.1. Egyenlőségek a kémiában 

mészkő, sósav, lufi, kréta, mérleg 

5.2. Kémiai számítások a reakcióegyenlet alapján 

5.3. Az égés 

hurkapálca, vízüveg, etil-alkohol, papír zsebkendő, tégelyfogó csipesz, mécses, főzőpohár, 

gázégő 

5.4. Az oxidáció és a redukció köznapi értelmezése 

vörösréz spirál, vaspor, csillagszóró, hidrogén, kémcső, gázégő, szén, alumínium 

5.5. A savak, a bázisok és a pH-skála 

sósav, ecetsav, nátrium-hidroxid, indikátorpapír 

5.6. A közömbösítés 

szódabikarbóna, sósav, vöröskáposzta-főzet, nátrium-hidroxid, kémcső, kémcsőállvány, 

főzőpohár, fenolftalein 

8. évfolyam 

1. Kémiai reakciók 

Ebben a fejezetben áttekintjük a kémiai reakciók lejátszódásának feltételeit és a fontosabb 

reakciótípusokat. 

Az 1. fejezet feldolgozásához ajánlott idő 

A fejezet feldolgozásához 5 óra szükséges.  

Az 1. fejezet tartalmi elrendezésének szempontjai 

A fejezet deduktív módszer alapján ismerteti a reakciótípusokat. Az általános jellemzést 

követően megismerjük a redoxireakciókat, a fémek reakcióit, a sav-bázis reakciókat. 

Az 1. fejezet fontosabb fogalmai 

hatásos ütközés, katalizátor, csapadék, oxidáció, redukció, oxidálószer, redukálószer, 

redoxireakció, fémek redukálósora, sav, bázis, oxóniumion, hidroxidion, sav-bázis reakció 
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Példák az 1. fejezet elején feltehető motiváló kérdésekre: 

1. Hallottál-e már a katalizátorokról? 

2. Milyen körülmények lehetnek fontosak egy kémiai reakció lejátszódásakor? 

3. Hogyan keletkezik a rozsda? 

4. Ismersz-e olyan folyamatot, amelynek során a rendszer energiája csökken, a 

környezeté nő? 

5. Ismersz-e olyan folyamatot, amelynek során a rendszer energiája nő, a környezeté 

csökken? 

6. Mi történik a rézzel, ha nedves levegőn tárolják?  

7. Mely fémek ötvözete a sárgaréz? 

8. Mely fémek ötvözete a bronz? 

9. Mely fémek ötvözete az alpakka? 

10. Milyen savakat használunk a háztartásban? 

11. Milyen lúgokat használunk a háztartásban? 

12. Mit tudsz a mészkőről (keletkezése, színe, halmazállapota)? 

1.1. A kémiai reakciók általános jellemzése 

 A tanulók tudják, hogy a kémiai reakciók lejátszódásának feltétele a részt vevő anyagok 

részecskéinek megfelelő irányból, megfelelő energiával történő, ún. hatásos ütközése! 

 Tudják, hogy számos reakció csak katalizátor jelenlétében megy végbe! 

 Tudják, hogy a katalizátorok olyan anyagok, amelyek megnövelik egy reakció 

sebességét, de a reakció végén változatlan kémiai minőségben és mennyiségben 

visszakaphatók! 

 Tudják, hogy a reakciókat különféle szempontok szerint csoportosíthatjuk! 

 Tudják, hogy egy adott reakció többféle csoportba is besorolható! 

1.2. Értelmezzük a redoxireakciókat! 

 A tanulók tudják, hogy a redoxireakciók elektronátadással járó kémiai reakciók! 

 Tudják, hogy az elektronátadással járó kémiai reakciókat redoxireakcióknak nevezzük! 

 Tudják, hogy az elektron leadásával járó részfolyamat az oxidáció! 

 Tudják, hogy az elektron felvételével járó reakció a redukció! 

 Tudják, hogy a redukció és az oxidáció mindig egyidejűleg történik a redoxireakció 

során! 

 Tudják, hogy az oxigén és a klór jó oxidálószer! 

 Tudják, hogy a magnézium és a hidrogén jó redukálószer! 

 Tudják, hogy ha egy reakcióban a kiindulási anyagok vagy a termékek között elem 

szerepel, akkor az biztosan redoxireakció! 
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1.3. Fémekből fémvegyületek 

 A tanulók tudják, hogy a fémek sorrendbe állíthatók az oxidációra való hajlamuk 

alapján! 

 Tudják, hogy az oxidációra leginkább hajlamos fém a legnagyobb redukálóképességű! 

 Tudják, hogy a fémek egymáshoz viszonyított redukálóképességét a fémek 

redukálósora mutatja meg! 

 Tudják, hogy a sorba beilleszthető a hidrogén is, az alapján, hogy melyik fém atomja 

képes redukálni a savoldat hidrogénionjait! 

 Tudják, hogy a nagyobb redukálóképességű fém atomja a nála kisebb 

redukálóképességű fém ionját redukálni képes! 

1.4. A sav-bázis reakciók értelmezése 

 A tanulók tudják, hogy a hidrogénion-átadással járó reakciókat sav-bázis reakcióknak 

nevezzük! 

 Tudják, hogy az a részecske, amelyik a hidrogéniont leadja, sav, amelyik felveszi, bázis! 

 Tudják, hogy azt, hogy egy részecske savként vagy bázisként viselkedik, a 

reakciópartnere határozza meg! 

 Tudják, hogy egyes molekulák (pl. H2O) savak és bázisok is lehetnek! 

 Tudják, hogy a savak vizes oldatára az oxóniumionok (H3O+), a lúgokéra a hidroxidionok 

(OH-) túlsúlya jellemző! 

1.5. Kitaposott utak a kémiában 

 A tanulók tudják, hogy a fémek oxigénnel való reakciója fém-oxidokat eredményez! 

 Tudják, hogy azok a fém-oxidok, amelyek a vízzel reakcióba lépnek, fém-hidroxidokat 

képeznek! 

 Tudják, hogy a nemfémes elemek oxigénnel való reakciója során nemfém-oxidokat 

kapunk! 

 Tudják, hogy ezek többsége a vízzel savakká egyesül! 

 Tudják, hogy a fém-hidroxidok a savakkal sav-bázis reakcióban sókat és vizet képeznek! 

Érdekességek 

Az első fejezetből az alábbi érdekességeket tudhatjuk meg: 

 Az élőlényekben lejátszódó kémiai folyamatok többsége csak katalizátor jelenlétében 

megy végbe megfelelő sebességgel.  

 Az élő szervezetek katalizátorait enzimeknek nevezzük.  

 Az elektronleadást oxidációnak, az elektronfelvételt redukciónak nevezzük. 

 Tiszta vízben a molekulák között is lejátszódik hidrogénion-átadás. 

 A kémiailag tiszta víz gyakorlatilag nem vezeti az elektromos áramot. 
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Eszközrendszer 

1.1. A kémiai reakciók általános jellemzése 

hidrogén-peroxid, barnakőpor 

kémcső, kémcsőfogó, gyújtópálca, sósav, alumínium, ezüst-nitrát 

1.2. Értelmezzük a redoxireakciókat! 

magnézium, óraüveg 

nátrium, klór, csipesz, kémcső, kémcsőfogó 

1.3. Fémekből fémvegyületek 

kálium, kalcium, vas, réz, ezüst 

magnézium, alumínium, cink, vas, réz 

cink-szulfát, vas-szulfát, réz-szulfát 

sósav 

kémcső 

1.4. A sav-bázis reakciók értelmezése 

gömblombik 

hidrogén-klorid, ammónia, indikátor, főzőpohár, üvegcső, vatta 

1.5. Kitaposott utak a kémiában 

2. Kémia a természetben  

Ebben a fejezetben megismerjük a természetben megtalálható anyagok összetételét és 

tulajdonságait. 

A 2. fejezet feldolgozásához ajánlott idő 

A fejezet feldolgozásához 5 óra szükséges.  

A 2. fejezet tartalmi elrendezésének szempontjai 

A Kémia a természetben című fejezet a természetben fellelhető anyagokat ismerteti. Az első 

lecke 12 kőzetet mutat be fotók segítségével. Egy-egy különálló foglalkozás mutatja be a 

természetes vizeket, a légkört, a szerves molekulákat. A DNS-molekula szerkezetét 

szimbólumok teszik szemléletessé.  

A 2. fejezet fontosabb fogalmai 

ásvány, terméselem, ásványvíz, ózonpajzs, biogén elemek 

A 2. fejezet elején feltehető motiváló kérdések: 

1. Melyik a földkéreg leggyakoribb eleme? 

2. Milyen körforgást végez a víz a természetben? 

3. Hogyan keletkezik a cseppkő? 

4. Mit tartalmaz a csapadékvíz? 

5. Milyen gyógyvizeket ismersz? 
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6. Hol vannak hazánkban ásványvízlelőhelyek? 

7. Milyen természeti jelenség igazolja azt, hogy a jég sűrűsége kisebb, mint a vízé? 

8. Hogyan keletkezik az ózon? 

9. Mi az ózonpajzs? 

10. Milyen körforgást végez a szén a természetben? 

11. Mely növények tartalmaznak keményítőt? 

12. Mit tudsz a laktózérzékenységről? 

13. Mit tudsz a zsírokról? 

14. Mit tudsz az olajokról? 

15. Mit tudsz a fehérjékről? 

16. Mi a DNS? 

17. Hogyan lehet eltávolítani a ruhából a zsírfoltot? 

18. Miért veszélyes a hosszan tartó magas láz? 

2.1. A földkéreg anyagai 

 A tanulók tudják, hogy a földkéreg kőzetekből és ásványokból épül fel! 

 Tudják, hogy a kőzeteket meghatározott szerkezetű és összetételű ásványok alkotják!  

 Tudják, hogy az ásványokat kémiai összetétel szerint csoportosíthatjuk! 

 Tudják, hogy a legfontosabbak az oxidok (pl. Fe2O3), a szulfidok (pl. PbS), a szulfátok 

(pl. CaSO4), a karbonátok (pl. CaCO3), a szilikátok és a halogenidek (pl. NaCl)! 

 Tudják, hogy a természetben elemi állapotban előforduló ásványok a terméselemek 

(pl. Au)! 

2.2. A természetes vizek kémiája  

 A tanulók legyenek tudatában annak, hogy a víz a természetben körforgást végez! 

 Tudják azt, hogy a legtisztább természetes víz az esővíz, a felszíni és felszín alatti vizek 

oldottanyag-tartalma ennél nagyobb! 

 Tudják, hogy míg a talajvíz a műtrágyázás miatt elszennyeződött, a rétegvizek általában 

ivásra alkalmasak, ásványi anyagokban gazdagok! 

 Tudják azt, hogy az ásványvizek oldottanyag-tartalma jellemzően meghaladja az 1000 

mg/litert! 

 Tudják azt, hogy a legtöbb oldott anyagot tartalmazó természetes víz a tengervíz, 

amely magas sótartalma miatt fogyasztásra nem alkalmas! 

 Tudják, hogy a víz különleges tulajdonságai a molekulái között fellépő erős 

másodrendű kémiai kötéseknek köszönhetők! 

2.3. A légkör kémiája  

 A tanulók tudják, hogy a Föld légköre évmilliók alatt alakult a maihoz hasonlóvá! 

 Tudják, hogy a kezdetben hidrogént és hidrogéntartalmú vegyületeket tartalmazó 

redukáló légkört a fotoszintézis következtében oxidáló légkör váltotta fel! 
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 Tudják, hogy az ózonréteg kialakulásával a káros UV sugárzás már csak kismértékben 

érte a Földet! 

 Tudják azt, hogy a fotoszintézis és a légzés hosszú idő óta állandó szinten tartja a levegő 

oxigén- és szén-dioxid-tartalmát! 

 Tudják, hogy a nitrogén a levegő közömbös alkotórésze, csak magas hőmérsékleten 

oxidálódik! 

2.4–5. Az élet molekulái 

 A tanulók tudják, hogy az élőlényeket felépítő szerves vegyületek kivétel nélkül 

széntartalmúak, felépítésükben a biogén elemek atomjai vesznek részt! 

 Tudják, hogy a szénhidrátok közé tartoznak a fehér színű, vízben jól oldódó, édes ízű 

cukrok, a vízben oldhatatlan cellulóz és a meleg vízben opálos oldatot képező 

keményítő! 

 Tudják, hogy a zsírok és az olajok apoláris szerkezetű, vízben nem oldódó anyagok! 

 Jellemzően energiatároló vegyületek.  

 Tudják, hogy a fehérjék aminosavakból felépülő, változatos szerkezetű és tulajdonságú 

óriásmolekulák! 

 Tudják, hogy az élőlények örökítőanyaga a DNS! 

 Tudják, hogy a DNS óriásmolekuláját két, egymás köré csavarodó lánc építi fel, 

amelyeket erősebb másodrendű kötések tartanak össze! 

Eszközrendszer 

2.1. A földkéreg anyagai 

bazalt, mészkő, márvány, terméskén, termésréz 

galenit, pirit, hematit, ametiszt, kősó, gipsz 

cink-szulfid, réz-oxid, kalcium-karbonát 

sósav 

2.2. A természetes vizek kémiája 

kép a víz körforgásáról 

kép a cseppkövek képződéséről 

2.3. A légkör kémiája 

kép a szén körforgásáról 

kép a nitrogén körforgásáról 

2.4–5. Az élet molekulái 

szőlőcukor, cellulózvatta, háztartási keményítő 

kémcső, jódoldat 

disznózsír, napraforgó étolaj 

tojás, hajszál, sósav, réz-szulfát-oldat 
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3. Az anyag átalakításra kerül 

Ebben a fejezetben megismerjük, hogyan alakítja át az ember a természetben megtalálható 

anyagokat. 

A 3. fejezet feldolgozásához ajánlott idő 

A fejezet feldolgozásához 9 óra szükséges.  

A 3. fejezet tartalmi elrendezésének szempontjai 

A 3. fejezet rendkívül sok új információt tartalmaz. A tanulók megismerhetik a különböző 

építőanyagok felhasználási területeit. Hangsúlyos szerepet kap a vas és az alumínium gyártása, 

valamint a kénsav és salétromsav előállítása. A tanulók a tűzgyújtás története során 

megismerhetik Irinyi János életét. A földgáz és a kőolaj fontos tüzelőanyagok, így előállításuk 

ismerete kiemelt jelentőségű. A fejezet végén sor kerül néhány élelmiszer gyártási 

folyamatának megismerésére is. 

A 3. fejezet fontosabb fogalmai 

mészégetés, mészoltás, érc, koksz, acél, szénhidrogének, fosszilis tüzelőanyagok, szakaszos 

lepárlás, műanyagok, erjedés 

A 3. fejezet elején feltehető motiváló kérdések: 

1. Milyen anyagokat használnak egy ház építésekor? 

2. Mit állítanak elő bauxitból? 

3. Mit tudsz a tűzgyújtás történetéről? 

4. Mit tudsz a földgázról? 

5. Mit tudsz a kőolajról? 

6. Milyen műanyagokat ismersz? 

7. Mely növényekből sajtolnak olajat? 

8. Hogyan készítik a cukrot? 

9. Hogyan zajlik a pasztőrözés? 

10. Mi keletkezik erjedés során? 

11. Mely élelmiszereknek ismered a gyártási folyamatát? 

12. Milyen élelmiszer-tartósítási eljárásokat ismersz? 

3.1. Miből építsük fel házainkat? 

 A tanulók tudják, hogy épületeink leggyakoribb szerkezeti elemei készülhetnek fából, 

téglából vagy vasbetonból! 

 Tudják, hogy a kalcium-karbonát és a belőle előállított égetett, illetve oltott mész 

régóta használt építőipari anyag! 

 Tudják, hogy az ablaküveg szilícium-dioxid és fémvegyületek összeolvasztásával 

előállított amorf anyag! 

 Tudják, hogy a gipszet a belsőépítészet használja! 
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 Tudják, hogy hőszigetelő anyagaink közül a kőzet- és az üveggyapot szervetlen 

anyagok, a polisztirolhab pedig szerves vegyület! 

3.2. Fémek az ércekből 

 A tanulók tudják, hogy azt a kőzetet, amelyből egy fém gazdaságosan kinyerhető, 

ércnek nevezzük! 

 Tudják, hogy a fémek előállításának három lépése a dúsítás, a redukció és a tisztítás! 

 Tudják, hogy a tiszta fémeket ötvözhetik is! 

 Tudják, hogy a vasgyártás során a vasércek szenes redukciójával jutnak a nyersvashoz! 

 Tudják, hogy ennek széntartalmát csökkentve acélt kapunk! 

 Tudják, hogy az alumínium érce a bauxit! 

 Tudják, hogy ebből első lépésben timföldet, majd annak olvadékából elektromos 

árammal alumíniumot állítanak elő! 

3.3. Egy veszélyes anyag – a kénsav 

 A tanulók tudják, hogy a kénsav színtelen, szagtalan, sűrűn folyó folyadék, vízzel 

korlátlanul elegyedik, vizes oldata savas kémhatású! 

 Tudják, hogy a kénsav kétértékű erős sav, amely lúgokkal közömbösíthető! 

 Tudják, hogy a kénsav sói a szulfátok! 

 Tudják, hogy a kénsav jó oxidáló- és vízelvonó szer! 

 Tudják, hogy a kénsavat kénből kiindulva állítják elő; a vegyipar egyik legnagyobb 

tömegben használt anyaga! 

3.4. A nitrogéntől a robbanóanyagokig 

 A tanulók tudják, hogy a levegő nitrogénjének átalakításával számos új anyag 

előállítására nyílik lehetőség! (N2 → NH3 → NO → NO2 → HNO3) 

 Tudják, hogy az ammóniából nitrogén-oxidokon keresztül salétromsav, abból pedig 

műtrágyák (pl. pétisó) és robbanóanyagok (pl. nitroglicerin) is előállíthatók! 

3.5. A tűzgyújtás története – a kovakőtől a gyufáig 

 A tanulók tudják, hogy a kezdeti tűzszerszámokat a fehérfoszfor felfedezése után a 

különböző összetételű gyufák váltották fel! 

 Tudják, hogy a gyufák szilárd éghető anyagokat és oxidálószereket tartalmaznak! 

 A mártógyufa még nem, a későbbi gyufák már foszfortartalmúak voltak. 

 Tudják, hogy a zajtalan gyufát Irinyi János találta fel, találmányát szabadalmaztatta! 

 Tudják, hogy Irinyi János zajtalan és robbanásmentes gyufája még a mérgező és 

öngyulladásra képes fehérfoszfort tartalmazta! 

 Tudják, hogy a fehérfoszfort később vörösfoszforra cserélték! 

 Tudják, hogy a vörösfoszfor a gyufásdoboz oldalán van, a gyufa fejében oxidálószerek 

(kálium-klorát, ólom-oxid) találhatók! 
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 Tudják, hogy a vörösfoszfor gyulladási hőmérséklete magasabb, nem oldódó, így nem 

mérgező elem! 

3.6. A földgáz és a kőolaj 

 A tanulók tudják, hogy a földgáz és a kőolaj évmilliókkal ezelőtt élt tengeri élőlények 

maradványaiból képződött fosszilis tüzelőanyagok! 

 Tudják, hogy kémiai összetételüket tekintve főként szénhidrogének keverékei! 

 Tudják, hogy a kőolaj-finomítás forráspont-különbségen alapuló elválasztási módszer, 

neve szakaszos lepárlás! 

 Tudják, hogy a kőolaj legfontosabb párlatai a benzin, a petróleum, a gázolaj és a 

kenőolajok! 

 Tudják, hogy a lepárlási folyamat maradéka a bitumen! 

3.7. Korunk nélkülözhetetlen anyagai, a műanyagok 

 A tanulók tudják, hogy ha kismolekulák (monomerek) hosszú láncokká kapcsolódnak 

össze, akkor óriásmolekulák (polimerek) keletkeznek! 

 Tudják, hogy a műanyagok mesterségesen előállított óriásmolekulájú anyagok! 

 Tudják, hogy a műanyagok a természetben található nagy molekulák kémiai 

átalakításával vagy kismolekulák összekapcsolásával hozhatók létre! 

 Tudják, hogy alapanyag szerint megkülönböztethetünk természetes vagy mesterséges 

műanyagokat! 

 Ismerjenek néhány természetes alapú műanyagot (gumi, viszkóz, linóleum, műszaru)! 

 Ismerjenek néhány mesterséges alapú műanyagot (polietilén [PE], polipropilén [PP], 

polisztirol [PS], polivinil-klorid [PVC], polietilén-tereftalát [PET])! 

 Tudják, hogy szerkezete szerint megkülönböztethetünk láncpolimereket vagy térhálós 

polimereket! 

 Ismerjenek néhány láncpolimert (polietilén [PE], polisztirol [PS], polietilén-tereftalát 

[PET])! 

 Ismerjenek néhány térhálós polimert (bakelit, műgyanta)! 

 Tudják, hogy vannak hőre lágyuló vagy hőre keményedő műanyagok! 

 Ismerjenek néhány hőre lágyuló műanyagot (polietilén [PE], polipropilén [PP], 

polisztirol [PS], polivinil-klorid [PVC], polietilén-tereftalát [PET])! 

 Ismerjenek néhány hőre keményedő műanyagot (bakelit, gumi)! 
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3.8. Miből készülnek ruházatunk anyagai? 

 A tanulók tudják, hogy a szövetek készítésére a szálas, rostos szerkezetű anyagok 

alkalmasak! 

 Tudják, hogy a gyapot, a len és a kender rostjait cellulóz alkotja! 

 Tudják, hogy a gyapjút és a selymet fehérjék építik fel! 

 Tudják, hogy a műszálak mesterségesen előállított anyagok, legismertebbek a nejlon 

és a poliészterek! 

 Tudják, hogy az intelligens textíliák olyan anyagok, amelyek a környezet 

megváltozására megfelelő módon reagálnak! 

3.9. Az élelmiszerek gyártása 

 A tanulók tudják, hogy élelmiszereink jórészt növényekből és állatokból származnak! 

 Tudják, hogy az előállítás lehet fizikai folyamatok sorozata (cukor, zsír, olaj, tej, vaj 

készítése), vagy kémiai átalakítás (alkohol, erjesztett tejtermékek, margarin)! 

 Tudják, hogy az élelmiszergyártás alapvető feltétele a tisztaság és a higiénia! 

 Tudják, hogy a teljes munkafolyamat során figyelni kell a biztonságos élelmiszer 

előállítására! 

 Tudják, hogy tudatos vásárlóként mindig érdemes elolvasnunk és értelmeznünk az 

élelmiszerek csomagolásán található információkat! 

Eszközrendszer 

3.1. Miből építsük fel házainkat? 

PVC, agyag, beton, fa, acél, hungarocel, üveggyapot, gipszkarton, agyagcserép, üveg 

3.2. Fémek az ércekből 

nagyolvasztó képe 

3.3. Egy veszélyes anyag – a kénsav 

kénsav, ecetsav, rézforgács, kristálycukor, főzőpohár, üvegbot 

3.4. A nitrogéntől a robbanóanyagokig 

réz, salétromsav, Erlenmeyer-lombik, lombikdugó 

3.5. A tűzgyújtás története – a kovakőtől a gyufáig 

keményítő, kálium-klorát, kénsav, dörzsmozsár, kén 

3.6. A földgáz és a kőolaj 

kép egy kőolajfinomítóról 

egy szivattyú képe 

3.7. Korunk nélkülözhetetlen anyagai, a műanyagok 

PVC-rúd, ragasztópisztoly 
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3.8. Miből készülnek ruházatunk anyagai? 

gyapot képe, len képe, gyapjú képe, selyemhernyó gubójának a képe 

intelligens textíliákkal kapcsolatos képek 

3.9. Az élelmiszerek gyártása 

élelmiszerek képei 

élelmiszergyárak képei 

kép a tejtermékek előállításának folyamatáról 

kép a tej pasztőrözéséről  

4. Kémia a mindennapokban 

Ebben a fejezetben megismerjük, hogyan hasznosíthatjuk mindennapjainkban a kémiai 

ismereteket. 

A 4. fejezet feldolgozásához ajánlott idő 

A fejezet feldolgozásához 10 óra szükséges.  

A 4. fejezet tartalmi elrendezésének szempontjai 

A 4. fejezet rengeteg helyen kapcsolódik a hétköznapi kémiához. A fejezetben jól 

elkülönítetten, de egymásra épülten jelennek meg az élelmiszerek, gyógyszerek, 

idegrendszerre ható anyagok, a mosószerek, fertőtlenítőszerek, az akkumulátorok, 

műtrágyák. Megismerhetjük a korrózió folyamatát, valamint az autók készítéséhez használt 

anyagokat. 

A 4. fejezet fontosabb fogalmai 

élelmiszer-adalék, gyógyszer, drog, kemény víz, szappanok, felületaktív anyagok, korrózió, 

passzív állapot, galvánelem, akkumulátor, oktánszám, műtrágya, száraz lepárlás 

A 4. fejezet elején feltehető motiváló kérdések: 

1. Tudod-e, hogy hány kcal egy ember napi energiaszükséglete? 

2. Milyen élelmiszereknek magas a fehérjetartalma? 

3. Milyen vitaminokat ismersz? 

4. Milyen funkciói vannak az élelmiszer-adalékoknak? 

5. Mi a különbség a zsírok és az olajok között? 

6. Milyen gyógynövényeket ismersz? 

7. Milyen gyógynövényeket ismersz? 

8. Mi történik a vízlágyításkor? 

9. Mi okozza a víz keménységét? 

10. Mi a szappan? 

11. Milyen szereket használhatunk a ruhák fehérítésekor? 

12. Melyik fém az, amelyiket baktériumölő hatása miatt használnak? 

13. Hogyan varázsolhatók újjá az ezüst ékszerek? 
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14. Hogyan történik a korrózió? 

15. Hogyan védekezhetünk a korrózió ellen? 

16. Mi az akkumulátor előnye az egyszer használatos elemekhez képest? 

17. Milyen üzemanyagokat ismersz? 

18. Milyen típusú motorbenzin kapható a töltőállomásokon? 

19. Mi a komposzt? 

20. Milyen műtrágyákat ismersz? 

21. Milyen növényvédőszereket ismersz? 

4.1. Élelmiszereink és összetevőik 

 A tanulók tudják, hogy táplálékaink összetevői a tápanyagok! 

 Ismerjék a tápanyagok egyes típusait, pl. szénhidrátok, fehérjék, zsírok, olajok, víz, 

vitaminok, ásványi sók! 

 Tudják, hogy míg a fehérjék elsősorban a szervezetünk építőanyagai, addig a 

szénhidrátok, a zsírok és az olajok főleg energiaszolgáltató vegyületek! 

 Tudják, hogy a feldolgozott élelmiszerek adalékanyagokat is tartalmaznak, amelyek az 

élelmiszer színéért, ízéért, állagáért vagy eltarthatóságáért felelősek! 

4.2. Gyógyító szereink 

 A tanulók tudják, hogy a gyógyszerek betegségek megelőzésére, gyógyítására, 

valamint kóros tünetek enyhítésére alkalmas készítmények! Hatóanyagból és 

különféle segédanyagokból állnak. 

 Tudják, hogy ugyanazt a hatóanyagot többféle gyógyszer is tartalmazhatja! 

 Tudják, hogy a gyógyszereket leggyakrabban a hatásuk alapján csoportosítják! Az 

aszpirin az egyik legismertebb láz- és fájdalomcsillapító. 

 Tudják, hogy a gyógyszerek szedésekor mindig be kell tartani az orvos utasításait! 

4.3. Az idegrendszerre ható anyagok 

 A tanulók tudják, hogy a drogok olyan vegyületek, amelyek az idegrendszerre hatva 

megváltozott tudati állapotot vagy hangulatot alakítanak ki! 

 Tudják, hogy a nikotint, az etil-alkoholt és a koffeint az élvezeti szerekhez soroljuk! 

 Tudják, hogy fiatalkorban mindenképpen tartózkodni kell ezek használatától!  

 Tudják, hogy a tiltott drogok lehetnek serkentő-, nyugtató- és hallucinációt előidéző 

szerek! 

 Tudják, hogy drogok az életet veszélyeztető anyagok, amelyeket kipróbálni is tilos!  
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4.4. A vizek keménysége és a vízlágyítás 

 A tanulók tudják, hogy a víz keménységét a vízben oldott kalcium- és 

magnéziumvegyületek okozzák! 

 Tudják, hogy a változó keménységet a kalcium- és a magnézium-hidrogén-karbonátok, 

az állandó keménységet az egyéb oldott kalcium- és magnéziumvegyületek 

eredményezik! 

 Tudják, hogy a vízlágyítás során a keménységet okozó ionokat eltávolítjuk az oldatból! 

 Tudják, hogy vízlágyításra alkalmas módszer a forralás (amellyel csak a változó 

keménység szüntethető meg), a csapadékképzés, az ioncsere és a desztilláció! 

4.5. Mosószerek a fürdőszobában 

 A tanulók tudják, hogy mosószereink többsége tartalmaz felületaktív anyagot! 

 Tudják, hogy ezek részecskéi poláris és apoláris résszel is rendelkeznek, és a vizes 

oldatban micellákat képeznek! 

 Tudják, hogy legismertebbek a szappanok, amelyek nagy szénatomszámú zsírsavak 

nátrium- vagy káliumsói, illetve a kőolajból készülő szintetikus mosószerek! 

4.6. Fertőtlenítő- és fehérítőszerek 

 A tanulók tudják, hogy a klór vízzel reakcióba lép, és hipoklórossavat hoz létre! 

 Tudják, hogy a hipoklórossav és sói, a hipokloritok atomos oxigénre bomlanak! 

 Tudják, hogy a hipó nátrium-hipokloritot és nátrium-hidroxidot is tartalmazó oldat! 

 Tudják, hogy a klórtartalmú fertőtlenítőszereket a klórmérgezés veszélye miatt nem 

szabad savas oldatokkal keverni! 

 Tudják, hogy klórmentes fertőtlenítőszer az alkohol, a hidrogén-peroxid, illetve a jód- 

és az ezüsttartalmú szerek! 

4.7. A fémek korróziója 

 A tanulók tudják, hogy a korrózió a környezet hatására a fémek felületéről kiinduló 

kémiai változás, amely a fémek szempontjából oxidáció! 

 Tudják, hogy a nemesfémek korrózióra nem hajlamosak! 

 Tudják, hogy egyes fémek (Mg, Al, Zn) szabad levegőn passzív állapotba kerülnek, 

mások teljes tömegükben oxidálódnak (Na, Ca, Fe)! 

 Tudják, hogy a korrózió ellen felületvédelemmel és ötvözéssel védekezhetünk! 

4.8. Elemek és akkumulátorok 

 A tanulók tudják, hogy a galvánelemek olyan áramforrások, amelyekben redoxireakció 

termeli az elektromos áramot! 

 Tudják, hogy a Daniell-elem negatív pólusa a cinkelektród, pozitív pólusa pedig a 

rézelektród! 
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 Tudják, hogy az akkumulátorok tölthető galvánelemek, amelyekben a kisütéskor 

lejátszódó reakció visszafordítható! 

 Tudják, hogy a galvánelemek a környezetre káros anyagokat tartalmaznak, ezért ne 

dobjuk a háztartási hulladékok közé! 

4.9. Az autó kémiája 

 A tanulók tudják, hogy az autók váza acélból, alumíniumból és tartós műanyagokból 

készül! 

 Tudják, hogy üzemanyaguk a motorbenzin vagy a dízelolaj, de egyre jobban terjednek 

az új, alternatív üzemanyagok is! 

 Tudják, hogy a motorbenzin minőségét az oktánszám jelöli! 

 Tudják, hogy az üzemanyag elégése közben a környezetre káros vegyületek is 

keletkeznek, ezek átalakításáért a katalizátor felelős! 

4.10. Kémia a kertben  

 A tanulók tudják, hogy régebben szerves trágyákat, ma inkább műtrágyákat 

használunk! 

 A műtrágyák olyan vegyületek keverékei, amelyek a növények számára szükséges 

legfontosabb tápelemeket tartalmazzák.  

 Tudják, hogy a növényvédő szerek többsége méreg, kezelésük nagy körültekintést 

igényel! 

 Tudják, hogy a kerti hulladék és a szemét égetésekor keletkező füst is mérgező 

anyagokat tartalmaz! 

Eszközrendszer 

4.1. Élelmiszereink és összetevőik 

nagy szénhidráttartalmú élelmiszerek képei 

nagy fehérjetartalmú élelmiszerek képei 

4.2. Gyógyító szereink 

gyógynövények képei (pl. kamilla, levendula, körömvirág, mirtusz, rozmaring) 

4.3. Az idegrendszerre ható anyagok 

4.4. A vizek keménysége és a vízlágyítás 

kalcium-klorid oldat, desztillált víz, szappanreszelék, mosószóda, trisó 

4.5. Mosószerek a fürdőszobában 

szappan, víz, krétapor, étolaj 
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4.6. Fertőtlenítő- és fehérítőszerek 

hipermangán, sósav, hipó, indikátor 

4.7. A fémek korróziója 

vasszögek, főzőpohár, csapvíz, konyhasó 

4.8. Elemek és akkumulátorok 

citrom vagy narancs, cinklemez, rézlemez, rézhuzalok, digitális kijelzős óra 

4.9. Az autó kémiája 

kép a katalizátor működésről 

4.10. Kémia a kertben 

hurkapálca, kémcső, kémcsődugó, kémcsőfogó, gázégő 

5. Kémia és környezetvédelem 

Ebben a fejezetben megismerjük, hogy mit tehet a kémia tudománya az élhető környezet 

fenntartásáért. 

Az 5. fejezet feldolgozásához ajánlott idő 

A fejezet feldolgozásához 5 óra szükséges.  

Az 5. fejezet tartalmi elrendezésének szempontjai 

A környezetvédelem témakör kiemelt jelentőségű, hiszen hozzájárulhat a tudatos életvitel 

kialakításához, a környezetbarát szemléletmód megalapozásához. A téma feldolgozása során 

a tanulók megbeszélik a levegőszennyezés következményeit, a vizek szennyezéseit, a 

hulladékok kezelését, valamint az emberiség szolgálatában álló energiaforrások felhasználási 

lehetőségeit, csoportosítását.  

Az 5. fejezet fontosabb fogalmai: 

üvegházhatás, szmog, savas eső, hulladékok, veszélyes hulladék, nem megújuló 

energiaforrások, megújuló energiaforrások 

Az 5. fejezet elején feltehető motiváló kérdések: 

1. Milyen folyamatok járulnak hozzá a globális klímaváltozáshoz? 

2. Mi az üvegházhatás? 

3. Tudod-e, hogy milyen a lakókörnyezeted levegőszennyezettsége? 

4. Hogyan járulhatsz hozzá lakókörnyezeted levegőjének tisztaságához? 

5. Tudod-e, hogy egy ember naponta hány liter vizet használ? 

6. Milyen lépésekből áll a szennyvíz tisztítása?  

7. Hogyan csoportosíthatjuk a hulladékokat? 

8. Hogyan csökkenthető a hulladék termelése? 

9. Hogyan hasznosítható újra a hulladék? 

10. Hallottál-e a hulladékudvarokról? Hol található a lakóhelyedhez közel hulladékudvar?  
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11. Milyen anyagot tekintünk veszélyes hulladéknak? 

12. Mi a teendő a veszélyes hulladékokkal? 

13. Hogyan ártalmatlanítják az újra nem hasznosítható hulladékokat? 

14. Tudod-e, mennyi idő alatt bomlik le pl. az almacsutka, a papír, a fa, az alumínium, a 

műanyag, az üveg? 

15. Milyen energiaforrásokat ismersz? 

5.1–2. A levegőszennyezés és következményei 

 A tanulók tudják, hogy a légszennyező gázok a levegőben nagyon kis mennyiségben 

találhatók, ugyanakkor számos környezeti probléma okozói! 

 Tudják, hogy a szén-dioxid mennyiségének légköri növekedése a globális 

klímaváltozásért, a freonok az ózonréteg elvékonyodásáért felelősek! 

 Tudják, hogy a szén-monoxid, az ózon, a por, a nitrogén-oxidok és a kén-dioxid a 

szmogok alkotói, utóbbi két vegyület a savas esők kialakulásáért is felelős! 

5.3. A vizek szennyezése 

 A tanulók tudják, hogy az emberi tevékenységek során a természetes vizek 

szennyezetté válnak! 

 Tudják, hogy a szennyező anyagok ipari, mezőgazdasági vagy háztartási eredetűek 

lehetnek! 

 Tudják, hogy vannak köztük méreganyagok, a tavak feltöltődéséhez vezető növényi 

tápanyagok és olaj is! A szennyvíz tisztításának három fő lépése a mechanikai, a 

biológiai és a kémiai tisztítás. 

5.4. A hulladékok 

 A tanulók tudják, hogy a hulladékok az emberi tevékenység során keletkező olyan 

anyagok, amelyek a keletkezési helyükön már nem hasznosíthatóak, de máshol még 

fontos anyagok nyerhetők ki belőlük! 

 Tudják, hogy eredetük szerint megkülönböztetünk termelési és települési 

hulladékokat! 

 Tudják, hogy kezelésük során egy ötlépcsős fontossági sorrendet kell betartanunk, 

melynek elemei a megelőzés, az újrahasználat, az újrahasznosítás, az égetés és a 

lerakás! 

 Tudják, hogy az újrahasznosítás előfeltétele a szelektív gyűjtés! 

5.5. Energiaforrások az emberiség szolgálatában 

 A tanulók tudják, hogy az emberi tevékenységek többsége energiát igényel! 

 Tudják, hogy a nem megújuló energiaforrások hosszú évmilliók alatt képződtek, a 

készletek fogytán vannak, használatuk jelentősen károsítja a környezetet! 

 Ismerjenek néhány fosszilis tüzelőanyagot (kőszén, kőolaj, földgáz)! 
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 Tudják, hogy a fosszilis tüzelőanyagok és az urán nem megújuló energiaforrások! 

 Tudják, hogy a megújuló energiaforrások képződése folyamatos, és egyensúlyban van 

a felhasználással! 

 Tudják, hogy a megújuló energiaforrások a környezetre kevésbé károsak! 

 Ismerjenek néhány megújuló energiaforrást, pl. nap-, szél-, vízenergia, geotermikus 

energia és biomassza! 

Eszközrendszer 

5.1–2. A levegőszennyezés és következményei 

képek a levegőszennyezéssel kapcsolatban 

kép a levegőszennyezés következményeivel kapcsolatban (pl. épület, szobor) 

az ózonlyuk szemléltetése 

5.3. A vizek szennyezése 

kép az eutrofizáció jelenséggel kapcsolatban 

a szennyvíztisztítás vázlatának képe 

házi víztisztító készülékek képei 

5.4. A hulladékok 

képek a környezetbarát termékek jelzéseiről 

képek veszélyes hulladékokról 

kép egy hulladéklerakó felépítéséről 

5.5. Energiaforrások az emberiség szolgálatában 

kép a megújuló energiaforrásokról 

kép egy hőerőmű felépítéséről 

Értékelés 

A kitűzött célokat értékelhetjük az ismeretek megszerzését ellenőrizve, az összefoglalásban 

megjelenő módokon, pl. a kiemelt fogalmak számonkérésével, a szöveges feladatokban 

megjelenő kérdésekre adott írásbeli vagy szóbeli válaszok értékelésével, a tényszerű 

ismeretek címszó alatt megjelenő feladatok értékelésével, a leckében szereplő fontosabb 

kémiai kifejezések logikai térképpé való alkotásával. 

Az értékelés során vizsgálhatjuk, hogy hogyan fejlődött a tanuló absztrakciós, 

modellalkotó, lényeglátó és problémamegoldó képessége.  

A tanulók számára hasznos tudásszerzési mód és a tanár számára korszerű értékelési 

módszer a jelenségek megfigyelése és a kísérletek során szerzett tapasztalatok szakszerű 

értelmezése, leírása.  

Érdemes megfelelő arányt kialakítani a formatív és a szummatív értékelés között.  
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Az értékelés során ötvözhetjük az egyéni és csoportos önértékelést, az osztálytársak 

által végzett értékelést is.  

A számonkérés formái minél változatosabbak, az életkornak megfelelőek legyenek! A 

hagyományos írásbeli és szóbeli módszerek mellett a diákoknak lehetőséget kell kapniuk arra, 

hogy a megszerzett tudásról és a közben elsajátított képességekről valamely konkrét, 

egyénileg vagy csoportosan elkészített termék (rajz, modell, poszter, plakát, prezentáció, vers, 

ének stb.) létrehozásával is tanúbizonyságot tegyenek. 
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III. A TANKÖNYVEK EREDMÉNYES HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI ÉS 

LEHETŐSÉGEI 

A tankönyvek eredményes használatát segíti, ha a tanulási folyamatot a teljes tanévre 

megtervezzük. A tervezet legyen strukturált, tartalmazza a fejezeteket és a foglalkozásokat! 

A tanulási folyamatot foglaljuk keretbe, minden fejezet elején legyen bevezető és 

minden fejezet végén legyen összefoglaló óra! 

Az eredményesség érdekében célszerű a tanulókkal az egyes fejezetek elején átlapozni 

a fejezet leckéit.  

A tanulási folyamatot igazolhatja, ha a tanulók a füzetükben  

 a tanórákon a táblakép alapján saját jegyzeteket készítenek, 

 az egyes leckékről vázlatot készítenek,  

 a vázlatokban jól elkülöníthető módon jelenik meg a foglalkozás címe, 

 a vázlatkészítés során a lényeges információk rögzítésére törekszenek, 

 a vázlatban szerepel az adott foglalkozáson megismert kémiai egyenlet, 

 az ábrák alapján saját rajzokat készítenek, 

 a gyakorló feladatokat megoldják, 

 az adott foglalkozásokhoz tartozó kérdéseket és feladatokat megoldják, 

 azokat közösen ellenőrzik, 

 az ellenőrzést és a szükséges javításokat színes ceruzával végzik. 

Ugyancsak a tanulást segíti, ha a tanulók az adott foglalkozáshoz tartozó munkafüzeti 

feladatokat oldanak meg. 

A munkafüzetek alkalmazása 

A kémia munkafüzet használatának célja a tanulás segítése, a tudás értékelése, az 

önellenőrzés. 

A munkafüzet felépítése megegyezik a tankönyv felépítésével.  

Minden foglalkozáshoz tartozik egy-egy feladatsor, amely többféle típusú, többféle 

nehézségű feladatot tartalmaz. 

Célszerű minden tanórára az adott foglalkozáshoz tartozó feladatok közül kiválasztani 

az adott csoport számára legmegfelelőbb feladatokat. 

Nem szükséges minden tanulónak a munkafüzet összes feladatát megoldani. 

A munkafüzet feladatai jól alkalmazhatók differenciálásra, motiválásra. 

A munkafüzet a lap szélén található jelzések segítségével különbözteti meg a feladattípusokat.  
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A feladatok a lap szélén többféle jelölést kaptak: 

 halványszürke szín jelzi azt, ha a feladat a tanult ismeret továbbgondolását igényli, 

 szürke-fehér csíkozás jelöli a kísérleteket, gyakorlatokat, 

 sötétszürke csík jelöli az önálló kutatómunkát igénylő rejtvényeket, feladatokat, 

 az alapvető ismereteket tartalmazó feladatok mellett nincs jelölés. 

A munkafüzetben található feladatok többféle tevékenységet tesznek lehetővé. 

A feladatokat a tanulók megoldhatják tanórán vagy otthon, önállóan, párban vagy 

csoportosan. 

A feladatok megoldását ellenőrizhetjük közösen vagy csoportosan. 

A munkafüzetek feladatainak megoldásakor törekedjünk a kooperatív technikák 

alkalmazására, melynek során a tanulók gyakorolhatják a különböző kommunikációs 

technikákat, részt vehetnek vitában, érvelhetnek.  

A munkafüzeti feladatok többsége igényli az önálló szövegalkotást, a feladat 

értelmezését, a rendelkezésre álló információk elemzését, a rendelkezésre álló explicit és 

implicit adatok megkülönböztetését, a lényeges információk kiszűrését, a mások számára is 

érthető problémamegoldás dokumentálását, a metakognitív elemzést. 

A munkafüzetek feladattípusai: 

 szövegek párosítása, 

 szöveg és kép párosítása, 

 fogalmak és definíciók párosítása,  

 szöveg kiegészítése, 

 hiányzó mondatrészek pótlása, 

 nyitott kérdésre a válasz megadása, 

 önálló kutatómunka, 

 piktogramok értelmezése, 

 fogalmak meghatározása, 

 anyagismereti feladat, 

 fizikai tulajdonság azonosítása, 

 kémiai tulajdonság azonosítása, 

 kakukktojás kiválasztása, 

 anyagok csoportosítása, 

 információk csoportosítása, 

 ábra készítése, 

 ábra elemzése, 

 ábra kiegészítése, 

 laboratóriumi eszközök azonosítása, 

 laboratóriumi eszközök anyagának azonosítása, 



F I-505050701/1 Kémia 7 .  |  FI-505050801/1 Kémia  8 .  –  Tanár i  kézikönyv  
 

77 

 

 kísérlet végzése, 

 kísérlet tervezése, 

 kísérlet dokumentálása, 

 kísérlet tapasztatainak rögzítése, 

 kísérlet magyarázatának rögzítése, 

 kísérleti eszközök azonosítása, 

 rejtvény megfejtése, 

 grafikon megrajzolása instrukciók alapján, 

 igaz állítások kiválasztása, 

 hamis állítások kiválasztása, 

 egyszeres választást igénylő feladatok, 

 többszörös választást igénylő feladatok, 

 mennyiségek összehasonlítása, 

 atomok elektronszerkezetének ábrázolása, 

 kémiai egyenletek kiegészítése, 

 kémiai egyenletek rendezése, 

 kémiai egyenletek írása szavakkal, 

 kémiai egyenletek írása szöveg alapján,  

 szöveg elemzése, 

 szöveg értelmezése, 

 rövid választ igénylő feladatok, 

 hosszú választ igénylő feladatok, 

 idővonal készítése, 

 hiba keresése, 

 táblázat celláinak kitöltése, 

 kémiai számítások, 

 fogalomtérkép készítése megadott fogalmakból, 

 megadott kifejezések behelyezése a fogalomtérkép megfelelő helyére, 

 mondat alkotása megadott kifejezésekből, 

 anyagismereti kártya készítése, 

 anyagismereti kártya készítése a megadott információk alapján. 

Minden témakör végén található egy-egy összefoglaló feladatsor, amely 5-6 feladatot 

tartalmaz.  

Az összefoglaló feladatlap jól alkalmazható az adott fejezet során elsajátított tudás 

értékelésére. 
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A feladatok kategorizálása a Bloom-féle taxonómia szerint: 

Bloom rendszere a gondolkodást több, szintenként egyre bonyolultabb és komplexebb fázisra 

osztotta az egyszerű ismeretek megjegyzésétől az értékelés folyamatáig. A Bloom-féle 

taxonómia kategorizálja a tudás fejlődési szintjeit, hierarchikus rendszert alkot. 

A személyiségfejlesztés különböző területeit (kognitív, affektív, pszichomotoros) 

definiálja. 

A kognitív területen az alábbi szintek jelennek meg: 

 ismeret,  

 megértés, 

 alkalmazás,  

 magasabb szintű műveletek (analízis, szintézis, értékelés). 

Bloom taxonómiájának operacionalizálása során az egyes szintekhez olyan igéket sorolunk, 

amelyekkel könnyen azonosítható az adott szint. 

Az ismeret szintjén az alábbi tevékenységek azonosíthatók: 

információk, fogalmak, képletek, szabályok ismerete, emlékezés, felismerés, felidézés. 

Az ismeret szintjén alkalmazható igék: 

nevezd meg, sorold fel, gyűjtsd össze, határozd meg, ismerd fel, válaszd ki, jelöld meg, húzd 

alá, karikázd be. 

Megértés szintjén az alábbi tevékenységek azonosíthatók: 

összefüggések értelmezése, saját szavakkal történő leírás, a tudás transzferálása, 

összefoglalás készítése, rendszerezés, rendezés, szabályok saját szavakkal való leírása, 

jelenségek megfigyelése, definiálása. 

A megértés szintjén alkalmazható igék: 

fogalmazd meg, írd le a saját szavaiddal, mondj példát, tegyél különbséget, egészítsd ki, rajzold 

le, értelmezd, magyarázd el, végezz következtetést, fogalmazd át, kapcsold össze, hasonlítsd 

össze. 

Alkalmazás szintjén az alábbi tevékenységek azonosíthatók: 

a probléma felismerése, a megoldás keresése, a megoldás végrehajtása. 

Az alkalmazás szintjén alkalmazható igék: 

alkalmazd, használd fel, végezd el, működtesd, számold ki, számold össze, mérd fel, fejlessz, 

alkosd meg, készítsd el, állítsd elő. 
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Magasabb szintű műveletek 

Analízis szintjén az alábbi tevékenységek azonosíthatók: 

az információ részekre bontása, a részek közötti kapcsolatok megértése, a struktúra feltárása, 

az információ elemzése, részekre bontás, összehasonlítás.  

Az analízis szintjén alkalmazható igék: 

állítsd sorrendbe, bontsd részekre, vizsgáld meg, elemezd a szöveget, oszd részekre, rendezd 

el, tedd sorrendbe, rangsorold, hasonlítsd össze, következtess, vizsgáld meg. 

Szintézis szintjén az alábbi tevékenységek azonosíthatók:  

új eredmény létrehozása (tervezés, kivitelezés), részek összeillesztése, az eredmények 

értékelése. 

A szintézis szintjén megjelenő igék: 

gyűjtsd össze, kapcsold össze, rendezd, szervezd rendszerbe, szervezd át, állítsd össze, tervezd 

meg, fejleszd ki, alkosd meg, építsd meg, építsd fel, hozd létre, alakíts ki, valósítsd meg, 

általánosíts, foglald össze. 

Értékelés szintjén az alábbi tevékenységek azonosíthatók:  

önálló véleményalkotás, annak ellenőrzése, hogy a megoldás megfelel-e a feltételeknek. 

Az értékelés szintjén megjelenő igék: 

értékeld, becsüld meg, hasonlítsd össze, következtess, érvelj, fogalmazz meg kritikai 

véleményt, bíráld, indokolj, védd meg az álláspontodat, győzd meg, döntsd el, foglald össze. 

Példák a 7. évfolyam részére készült munkafüzetből 

Ismeret 

2.2. A magnézium és a hipermangán összehasonlítása 

 

A feladat megoldásakor a tanulók önállóan fogalmazhatják meg, hogy mit jelent a 

fizikai változás. Az instrukció szerint egyetlen mondat megfogalmazását várhatjuk el. A 

megoldásban benne kell lennie annak a lényeges információnak, hogy a fizikai változás során 
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nem keletkezik új anyag. Az exoterm változás definíciójakor elvárható, hogy a diákok az 

energiaátadásra koncentráljanak, azaz a válasz tartalmazza azt, hogy a rendszer hőt ad át a 

környezetének.  

1.5. A kémiai jelrendszer 

 

A megoldáshoz azt kell tudni, hogy a vegyjel az atomok, illetve elemek egy vagy két 

betűből álló jele.  

vegyjelek: O (oxigén), K (kálium), Os (ozmium), V (vanádium), Ag (ezüst), Y (ittrium) 

A képleteket a vegyületek vagy a molekulákból álló elemek jelölésére használjuk.  

képletek: Cl2, H2O, NaCl, I2, CaCO3, SiO2, C6H22O6, H2SO4, CO 

Megértés 

1.4. Az anyagok csoportosítása 

 

A csoportosítás során a tanulóknak 16 kémiai anyag nevét kell a megfelelő cellába 

beírniuk.  

Javasoljuk, hogy megoldás közben húzzák át azokat a válaszokat, amelyeket már 

beírtak a cellákba! 

Megoldás előtt fogalmazzuk meg a csoportosításra vonatkozó állításokat! 

 Pl. a kémiailag tiszta anyagok lehetnek …. 

 Az elemek lehetnek …. 

 A keverékek lehetnek …. 



F I-505050701/1 Kémia 7 .  |  FI-505050801/1 Kémia  8 .  –  Tanár i  kézikönyv  
 

81 

 

 Fémek pl.: vas, réz, alumínium, higany 

 Nemfémek: oxigén, kén, szén, jód 

 Vegyületek: víz, metán, nátrium-klorid, szén-dioxid 

 Szilárd keverék: jódozott konyhasó 

 Oldatok: málnaszörp, kőolaj 

 Gázelegyek: levegő 

Alkalmazás 

2.6. Milyen tényezőktől függ az anyagok oldhatósága? 

 

3.1. Az atomszerkezeti ismeretek fejlődése 
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Analízis 

 

Szintézis 

4.11. Összefoglalás 
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Értékelés 

5.3. A vizek szennyezése 

 

4.7. Az aranytól az alumíniumig 

 

Példák a 8. évfolyam részére készült munkafüzetből 

Ismeret 

3.7. Korunk nélkülözhetetlen anyagai, a műanyagok 
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Megértés 

3.9. Az élelmiszerek gyártása 

 

Alkalmazás 

4.3. Az idegrendszerre ható anyagok 

 

Analízis 

4.3. Az idegrendszerre ható anyagok 
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3.9. Az élelmiszerek gyártása 
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Szintézis 

4.11. Összefoglalás 

 

Értékelés 

3.3. Egy veszélyes anyag – a kénsav 
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5.4. A hulladékok 

 

Anyagismeretet segítő képek a tankönyvekben 

A kémiai tudás alapja az anyagismeret. Az alábbiakban rendszerezzük, hogy mely képek, ábrák 

segítik az anyagismeret fejlesztését a tankönyvekben. A rendszerezést elsősorban a fejezetek 

végén, az összefoglaló órákon javasoljuk. A rendszerezés előtt lehetőleg a tanulók 

emlékezetből írják le, mely anyagokkal találkoztak a fejezet tanulása során, majd a 

tankönyvben található ábrák segítségével bővítsék a leírtakat. 

7. évfolyam 

1. Bevezetés a kémiába 

1.1.6. A szerteágazó vegyipar 

1.4.1. A fémeket ránézésre nehéz megkülönböztetni egymástól 

1.4.2. A nemfémes elemek változatos megjelenésűek 

1.4.3. Hétköznapi keverékek – Szilárd anyagok keveréke például a jódozott konyhasó, amely 

többek közt nátrium-kloridot és kálium-jodidot tartalmaz. Az ásványvíz oldott sókat, 

esetleg szénsavat tartalmazó vizes oldat.  

2. Kémiai alapismeretek 

2.1.1. A cukrot hazánkban cukorrépából, a trópusi területeken cukornádból nyerik ki. A 

répacukor és a nádcukor kémiai szempontból azonos vegyület.  

2.2.1. A magnézium. A magnézium (vegyjele Mg) ezüstszürke, szagtalan, szilárd, vízben nem 

oldódó, a víznél nagyobb sűrűségű fém. Jó hajlíthatósága, megmunkálhatósága és 

elektromos vezetése a fémek jellemző tulajdonságait mutatja.  

2.2.2. A hipermangán és vizes oldata 

2.7.1. A háztartásban előforduló savak és savas kémhatású oldatok 

2.7.3. Lúgos tisztítószerek 

2.7.4. Az ammónia vizes oldata, amelynek köznapi neve szalmiákszesz, is lúgos kémhatású. A 

szalmiákszeszt a háztartásban folttisztításra, üveg- és műanyag felületek 
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zsírtalanítására, rézötvözetek fényesítésére használhatjuk. Színélénkítő hatása miatt 

kárpittisztítók összetevője.  

2.7.6. Különböző indikátorpapírok. A kereskedelemben kapható indikátorpapírok segítségével 

akár az oldatok savasságának vagy lúgosságának a mértékére is következtethetünk. 

2.8.1. Konyhasó 

2.8.2. Sóder 

2.8.3. Vas 

2.8.4. Kén 

2.8.5. Bauxit 

2.11.3. A meszes víz kalcium-hidroxid [Ca(OH)2] vizes oldata. Oldott anyaga a szén-dioxid 

hatására kalcium-karbonáttá alakul, amely vízben nem oldódik, így kiválik az oldatból.  

3. Az atomok felépítése 

3.4.1. A nátrium és a kálium is nagyon reakcióképes fém. Mivel a levegő oxigénjével könnyen 

reakcióba lépnek, mindkettőt petróleumban tartjuk. A vízzel is hevesen reagálnak, 

ekkor hidrogénfejlődés közben lúgos kémhatású oldat keletkezik. Ezt a fenolftalein 

indikátor rózsaszín színnel jelzi. 

4. Az anyagok szerkezete és tulajdonságai 

4.5.2. A keménységi skála 

4.5.3. Csiszolt gyémánt 

4.5.5. Kvarckristály 

4.5.7. SiO2 tartalmú féldrágakövek 

4.5.8. Grafit 

4.6.1. Réz (1), higany (2) és alumínium (3) 

4.10.6. A kalcium-karbonát egyik szép megjelenési formája a márvány. A jobb oldali ábrán a 

kalcium-karbonát kristályrácsának a modellje látható.  

5. A kémiai átalakulások 

5.4.4. Redukálószerek: szén és alumínium 

5.6.1. A szódabikarbóna vizes oldata enyhén lúgos kémhatású. 

8. évfolyam 

1. Kémiai reakciók 

1.3.2. A rozsda Fe2O3-tartalmú keverék. 

1.3.3. A rézpatina különböző rézvegyületeket tartalmazó keverék. 

2. Kémia a természetben 

2.1.2. A gránitot kémiai összetételét tekintve főként kvarc (SiO2) alkotja.  

2.1.3. A bazalt változatos összetételű fémszilikátok (pl. Mg2SiO4) keveréke. 
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2.1.4. A mészkő (CaCO3) élőlények szilárd vázának kőzetté szilárdult anyaga. 

2.1.5. A márvány a mészkő magas hőmérsékleten és nagy nyomáson átkristályosodott 

változata.  

2.1.6. Terméskén (S)  

2.1.7. Termésréz (Cu)  

2.1.8. Galenit (PbS)  

2.1.9. Pirit (FeS2)  

2.1.10. Hematit (Fe2O3)  

2.1.11. Ametiszt (SiO2)  

2.1.12. Kősó (NaCl) 

2.1.13. Gipsz (CaSO4 · 2 H2O)  

2.1.14. Rubin 

2.4–5.5. Cellulózrostok  

2.4–5.7. A keményítőszemcsék mikroszkópos képe. 

2.4-5.9. Szőlőcukor, cellulóz és keményítő 

3. Az anyag átalakításra kerül 

3.1.2. Hagyományos nádtetős vályogház Magyarországon 

3.1.7. Építőanyagaink 

3.2.2. Vasérc  

3.2.3. Rézérc  

3.2.4. Bauxit  

3.2.6. Öntöttvas csatornafedél 

3.2.7. Acélgerenda  

3.8.1. A gyapot érett magjának repítőszőrei kiválóan alkalmasak textilszálak fonására. 

3.8.2. A len szárának cellulózrostjaiból már az ókorban is vásznakat készítettek.  

3.8.4. Gyapjú: emlősállatok (juhok, kecskék, lámák, nyulak) szőréből készül. 

3.8.5. A selyemhernyó bábgubójának szála az ókori Kína féltett kincse volt.  

3.9.4. Napraforgó, termése és olaja 

4. Kémia a mindennapokban 

4.1.2. Nagy szénhidráttartalmú élelmiszerek 

4.1.3. Nagy fehérjetartalmú élelmiszerek 

4.2.1. Gyógynövények. A gyógynövények egyes részeinek jótékony hatásairól már 

Dioszkoridész római orvos is megemlékezett. Fő műve, a De materia medica (Az 

orvoslás anyagai) több száz növényi, állati és ásványi eredetű gyógyszert írt le. Az 

ötkötetes könyv a középkori gyógyszerészet alapműve volt.  

4.7.3. Fehérbádog. A konzervdobozok belsejét vékony ónréteggel borítják. Ez a bevonat addig 

védi a vasat, amíg meg nem sérül. Ekkor ugyanis az ónnál könnyebben oxidálódó vas 
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alakul át, így a vastárgy tönkremegy. Fehérbádogból ezért olyan tárgyakat készítenek, 

amelyek nem sérülnek meg könnyen.  

4.7.4. Horganyzott bádog. Az esőelvezető csatornák, kerti vödrök, öntözőkannák felületét 

cinkkel borítják (a horgany a cink régies neve). Ez a bevonat akkor is védi a vasat, amikor 

a felület megsérül. A cink ugyanis könnyebben oxidálódik, mint a vas, így sérülés esetén 

ez oxidálódik, míg a vas változatlan marad.  

4.7.5. Rozsdamentes eszközök  

4.8.1. Daniell-elem 

4.10.1. Komposzt  

4.10.2. Istállótrágya 

4.10.3. Bordói lé  

Kémiai folyamatok a tankönyvekben 

A kémiai tudás a kémiai folyamatok megtekintésével, értelmezésével, kipróbálásával 

fejleszthető. Ezen tudás kialakulása érdekében, a könnyebb átláthatóság érdekében 

rendszerezzük és összegezzük a kémia tankönyvekben fellelhető kémiai folyamatokat, 

kísérleteket. Az összegző jellegű részeket elsősorban gyakorló, összegző jellegű tanórák esetén 

javasoljuk feldolgozni. 

7. évfolyam  

1. Bevezetés a kémiába 

1.2.7. A kémcsőben levő anyagot óvatosan, a kémcsövet kémcsőfogóba fogva, állandóan 

rázogatva melegítsd! A kémcső száját ne tartsd magad és társaid felé! A kémcsövet 

legfeljebb egyharmadáig töltjük meg, úgy melegítjük.  

1.2.8. A vegyszerek megszagolása úgy történik, hogy gőzeiket kezünkkel az orrunk felé hajtjuk. 

1.5.4. A fotoszintézis folyamatának lényege. 

Az első fejezetben elsősorban a biztonságos kísérletezésre helyezzük a hangsúlyt.  

A fotoszintézis folyamatának értelmezése fontos környezeti jelenségre hívja fel a 

figyelmet.  

2. Kémiai alapismeretek 

2.1.3. A cukor karamellé alakulása. A répacukor hevítés hatására megolvad és sokféle anyagból 

álló karamellé alakul. 

2.1.4. A cukor égése. A répacukor hamuba vagy teafűbe forgatva meggyújtható, elégethető. 

2.2.3. A magnézium égése. A magnézium vakító fénnyel elég, fehér, porszerű magnézium-

oxiddá alakul.  

2.2.4. A hipermangán hevítése és a termék vízbe öntése 

2.2.5. Exoterm és endoterm változások 
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2.3.1. A víz halmazállapot-változását vizsgáló egyszerű berendezés 

2.4.2. Az oldódás folyamata 

2.4.3. A jód vízben gyengén, benzinben azonban jól oldódik, Ezt a két oldat színének 

intenzitása is mutatja. A vizes oldat halványsárga, a benzines oldat erősen lila színű.  

2.4.4. A dörzsmozsárban elpépesített zöld levélből zsíroldó szerrel (például alkohollal) 

kioldhatjuk a klorofillt. 

2.5.4. Az oldat elkészítésének lépései 

2.6.1. A telített oldathoz adott rézgálic melegítés hatására feloldódik.  

2.9.1. A sós víz bepárlása 

2.9.2. Azonos mennyiségű víz bepárlása során az óraüvegen maradó anyagok 

2.10.3. A szén-dioxid az égést nem táplálja, a gyertya elalszik. 

2.10.4. A metánbuborékok a levegőben felfelé szállnak. Meggyújtva szén-dioxiddá és vízzé 

égnek el. 

2.11.1. Száraz levél hevítése. A bomlás során képződő forró gázok kinyomják a kémcsőből a 

levegőt, a hevítés ezért oxigénmentes közegben folyik. 

2.11.2. Avarégetéskor a mérgező anyagok is keletkeznek. 

2.11.5. Vízbontás elektromos árammal 

A második fejezetben megismert folyamatok a hétköznapi folyamatok kémiai 

értelmezését és azok bővítését teszik lehetővé (cukor karamellizálódása, cukor égése).  

A magnézium vakító fénnyel járó égése rendkívül látványos jelenség, amely vizuális 

élménnyel gazdagíthatja a tanulókat.  

A hipermangán hevítése során fejlődő oxigén parázsló gyújtópálcával történő 

kimutatása is emlékezetes maradhat a diákok számára.  

A jód vízben, illetve benzinben történő oldódása azt szemlélteti, hogy ugyanaz az anyag 

más oldószerben másképpen viselkedik. A jód vízben gyengén oldódik, az oldat színe 

halványsárga, benzinben azonban jól oldódik, az oldat színe erősen lila lesz. Az oldatok 

készítése többféle bemutató lehetőségét jelenti.  

Készíthetünk adott töménységű oldatot, illetve telített oldat bepárlásával 

megfigyelhetjük a só kicsapódását. Függőkristály készítését javasolhatjuk otthoni kísérletként.  

A szén-dioxid kimutatása életet menthet, ezért ennek a folyamatnak a fontosságát 

érdemes kiemelni.  

A desztillált víz előállításakor a vizet forralással gőzzé alakítják, majd a gőzt elvezetik és 

lehűtik. A desztilláló berendezés működésének elve fontos, a tanulók saját ábrák készítésével 

tehetik szemléletessé a folyamatot. 

A vízbontás során a tanulók megtapasztalhatják, hogy milyen folyamat játszódik le 

elektromos áram hatására. A hidrogén égő gyújtópálcával, illetve az oxigén parázsló 

gyújtópálcával történő kimutatása látványos.  
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3. Az atomok felépítése 

3.1.4. Rutherford kísérlete 

3.2.1. Az emberiség nagyon régi tapasztalata, hogy a borostyánkő, azaz a megkövesedett 

gyanta dörzsölés hatására elektromossá válik. Ma már tudjuk, hogy ilyenkor az egyik 

tárgyról elektronok kerülnek át a másikra, és így azok elektromosan töltötté válnak. 

Innen ered az elektron (= borostyánkő) elnevezés. 

3.3.4. Lángfestés 

3.4.1. A nátrium és a kálium is nagyon reakcióképes fém. Mivel a levegő oxigénjével könnyen 

reakcióba lépnek, mindkettőt petróleumban tartjuk. A vízzel is hevesen reagálnak, 

ekkor hidrogénfejlődés közben lúgos kémhatású oldat keletkezik. Ezt a fenolftalein 

indikátor rózsaszín színnel jelzi. 

3.4.2. A magnézium és a kalcium sósavval heves reakcióba lép. Mindkét reakcióban 

hidrogéngáz is keletkezik. 

3.4.3. A klór, a bróm és a jód a legtöbb fémmel heves reakcióba lép. A klór a vassal vörösbarna 

vas-kloriddá (FeCl3), a jód alumíniummal fehér színű alumínium-jodiddá (AlI3) alakul. 

Utóbbi reakció során a jód egy része szublimál.  

A harmadik fejezetben megismert jelenségek: 

A jelenségek egy része az ábrával történő szemléltetést igényli (Rutherford kísérlete). 

A lángfestés látványos kísérlet, melyet érdemes érdekességként bemutatni a tanórán. 

A magnézium és a kalcium sósavban történő oldódásakor hidrogén keletkezik. A 

hidrogén kimutatása égő gyújtópálcával történik. A kísérlet ismétlésként is szolgálhat, mivel a 

hidrogén kimutatásával a diákok már találkoztak az előző fejezetben.  

A klórral, brómmal való reakciókat abban az esetben mutassuk be tanórán, ha a kémia 

szaktanteremben elszívó fülke is rendelkezésre áll! Amennyiben ilyen nincs, akkor elegendő a 

folyamat videón történő bemutatása. Megtekinthetjük a Youtube-on pl. a vas és klór reakciója 

vagy az alumínium és jód reakciója című videókat.  

4. Az anyagok szerkezete és tulajdonságai 

4.3.5. Jód oldódása vízben és benzinben. A poláris molekulájú víz csak kismértékben, az 

apoláris molekulákból álló benzin azonban jól oldja az apoláris molekulájú jódot. 

4.4.2. A szilárd kén kristályrácsában a molekulák szabályos rendben helyezkednek el. Az S8-

molekulák között csak gyenge másodrendű kötések hatnak. 

4.4.3. 119 °C-ot elérve a kén megolvad, mert a molekulák közötti gyenge másodrendű kötések 

felszakadnak. A molekulák elgördülnek egymáson, a kén ekkor narancssárga, könnyen 

folyó olvadék. 

4.4.4. További hevítés hatására nő az olvadék hőmérséklete, így már az atomok közötti 

kovalens kötések is felszakadnak. A lánc alakú molekulák összegabalyodnak, az ekkor 

sötétbarna folyadék alig önthető. 
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4.4.5. A kén forráspontjához közeledve további kovalens kötések szakadnak fel, a láncok egyre 

rövidebbek lesznek. Az anyag önthetősége, folyóssága nő, így az olvadék kiönthető a 

kémcsőből. 

4.4.6. Hideg vízbe öntve a kénolvadék nyúlós, gumiszerű anyaggá dermed, mert a kénláncok 

nem tudnak szabályos rácsba rendeződni, nem alakul ki kristályos szerkezet. 

4.7.1. Rézhuzal hevítése gázlángban. Sósavval nem lép reakcióba. 

4.7.2. A vaspor égése és reakciója sósavval. 

4.7.3. Az alumíniumpor elég a gázlángban. Sósavval hevesen reagál, a reakcióban alumínium-

klorid (AlCl3) és hidrogén képződik. 

4.10.2. A konyhasó nem olvad meg a borszeszégő lángjában. Az ionrácsban az ionokat 

elsőrendű kémiai kötés tartja össze, amelynek felszakítása csak nagy energiával 

lehetséges.  

4.10.3. A konyhasó kristályai törnek. Erőhatásra az ionkristály rétegei elmozdulnak, ekkor 

azonban az azonos töltésű ionok egymás mellé kerülnek és taszítják egymást.  

4.10.4. A konyhasó oldódása vízben. Az ionvegyületek oldódásakor a poláris vízmolekulák – 

ellentétes pólusaikkal – körülveszik a kationokat és az anionokat, majd kiszakítják 

azokat a kristályrácsból. A vízmolekulákkal körülvett ionok az oldatban szabadon 

elmozdulhatnak.  

4.10.5. A konyhasó vizes oldata vezeti az áramot. Az elektromos vezetés feltétele, hogy az 

anyagban szabadon mozgó, töltéssel rendelkező részecskék legyenek. Az 

ionvegyületek szilárd halmazában az ionok helyhez kötöttek, az oldatban vagy az 

olvadékban viszont szabadon elmozdulhatnak. 

4.10.7. A rézgálic kristályvizének elvesztése. 

A negyedik fejezet a kémiai kísérletek gazdag tárházát kínálja. 

A jód vízben, illetve benzinben való oldódásával már találkozhattak a tanulók az előző 

fejezetben is. Itt megerősítést kaphatnak abban, hogy a jód a poláris molekulákból álló vízben 

gyengén oldódik, míg az apoláris benzinben az apoláris jódmolekula jól oldódik. 

A kén hevítése jól alkalmazható az anyag szerkezeti változásainak bemutatására. A 

változásokat a tankönyv több ábrával is szemlélteti, az ábrák jól elkülönítik az egyes 

folyamatokat. A folyamat során fontos az egyes lépések elkülönítése, a sorrendiség 

megállapítása. 

 A szilárd kén jellemzője: a molekulák szabályos rendben helyezkednek el, a molekulák 

között csak gyenge másodrendű kötések hatnak. 

 A kén olvadásakor (119 C) a molekulák közötti gyenge másodrendű kötések 

felszakadnak, elgördülnek egymáson, a kén folyóssá válik, színe narancssárga lesz. 

 Ha az olvadékot tovább melegítjük, akkor az atomok közötti kovalens kötések 

felszakadnak, a molekulák összegabalyodnak, a folyadék sűrűbbé válik, a kén színe 

sötétbarna lesz. 
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 A kén forráspontjához közeledve a kovalens kötések felszakadnak, a láncok egyre 

rövidebbek lesznek, az anyag folyósabbá válik, az olvadék kiönthető a kémcsőből.  

 Hideg vízbe öntve a kén nyúlós, gumiszerű anyaggá dermed, a kénláncok nem tudnak 

szabályos rácsba rendeződni, nem alakul ki kristályos szerkezet. 

A vaspor égésének bemutatásához használhatunk csillagszórót. Leírhatjuk a vas reakcióját 

oxigénnel és a termék képletét (Fe2O3). 

A vaspor sósavval való reakciójakor vas-klorid (FeCl2) keletkezik, és hidrogéngáz 

szabadul fel. Leírhatjuk a reakció egyenletét. 

Az alumíniumpor égése is látványos jelenség, az alumínium szikrázva ég, miközben 

alumínium-oxid keletkezik. Érdemes leírni a reakció egyenletét. 

Az alumínium sósavval hevesen reagál, alumínium-klorid (AlCl3) és hidrogén keletkezik. 

Írjuk le a reakció egyenletét is! 

Látványos jelenség a világoskék színű kristályos rézgálic (CuSO4 · 5 H2O) kémcsőben 

történő hevítése, melynek során a rézgálic elveszíti a kristályvizét, és színe fehér lesz. A 

jelenség megfigyelése közben fontos megemlíteni a rézgálic felhasználási területét is 

(permetezőszerként használják a szőlő kártevői ellen).  

5. A kémiai átalakulások 

5.3.1. A kezeletlen hurkapálca meggyullad és sárga lánggal elég, a vízüveggel átitatott nem 

gyullad meg. A fa felületén keletkező üvegszerű bevonat ugyanis nem éghető. 

5.3.2. Az alkohol kék lánggal elég, de a zsebkendő nem gyullad meg, mert az égés során 

felszabaduló energia a víz párolgására fordítódik. Hiányzik tehát a papír 

meggyulladásához szükséges hőmérséklet. 

5.3.3. A mécses elalszik, mert az égés során elfogy a főzőpohárban lévő oxigén. Helyette égést 

nem tápláló szén-dioxid keletkezik. 

5.3.4. A fa égése a kandallóban. 

5.3.5. A földgáz égése a gáztűzhelyen. 

5.3.6. A fa korhadása. 

5.3.7. A vas rozsdásodása. 

5.3.8. Tökéletlen égéskor sárga a láng, mert benne az el nem égett koromszemcsék izzanak. 

Ezért világít a gyertya lángja is. 

5.3.9. A metán tökéletes égését a kék színű láng és a magas hőmérséklet jelzi. 

5.4.1. Rézspirál hevítése gázlángban. 

5.4.2. Csillagszóró égése. 

Az ötödik fejezetben az égési folyamatok kerülnek középpontba.  

Az égés feltételei: éghető anyag, gyulladási hőmérséklet és oxigén. Az égési feltételek 

szükségességét különböző módon vizsgálhatjuk. Az égés című foglalkozás során három olyan 
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kísérletet ismerhetünk meg, amelyben hiányzik az éghető anyag, az égéshez szükséges 

hőmérséklet vagy elfogy az oxigén.  

Különböző kísérletekkel azonosíthatjuk a gyors égést (fa égése, földgáz égése), 

amelynek során az anyag olyan gyorsan reagál az oxigénnel, hogy az energia fény formájában 

is látható, illetve a lassú égésre (fa korhadása, vas rozsdásodása), amely a gyulladási 

hőmérséklet alatt következik be és fényjelenség nem kíséri.  

A vörösréz égésekor fekete színű réz-oxid (CuO) keletkezik, azaz a réz oxidálódik. 

A vas hevítés hatására reakcióba lép az oxigénnel, a vas oxidálódik, és vas-oxid (Fe2O3) 

keletkezik.  

8. évfolyam 

1. Kémiai reakciók 

1.1.2. Hidrogén-peroxid bomlása barnakőpor hatására. Heves pezsgés indul meg, színtelen, 

szagtalan gáz fejlődik, amely a parázsló gyújtópálcát lángra lobbantja. A kémcső fala 

felmelegszik.  

1.1.3. Sósav reakciója alumíniummal  

1.1.4. Sósav reakciója ezüst-nitrát-oldattal  

1.2.1. A magnézium égése  

1.2.2. A nátrium reakciója klórral  

1.3.4. Mg, Al, Zn, Fe, Cu reakciója sósavval 

1.3.5. Vas reakciója réz-szulfát-oldattal 

1.4.2. A hidrogén-klorid gáz felfogása lombikban  

1.4.3. Szökőkútkísérlet hidrogén-kloriddal 

1.4.5. Az ammónia felfogása lombikban 

1.4.6. Szökőkútkísérlet ammóniával 

1.4.8. Ammónia reakciója hidrogén-kloriddal 

A kémiai reakciók látványos jelenségeket biztosítanak, amely felkelti a tanulók 

érdeklődését. Az első fejezet során elsősorban a fémek égését, a fémek savban való oldódását, 

az oldódáskor keletkező gázok kimutatását, illetve az ún. szökőkútkísérleteket mutassuk be! 

Érdemes a reakciókat videón is megtekinteni.  

2. Kémia a természetben 

2.2.1. A víz körforgása 

2.2.3. A cseppkövek képződése. Maguk a cseppkövek is jórészt kalcium-karbonátból állnak. 

Évtizedek alatt csak néhány millimétert nőnek, ha pedig megérintjük a felszínüket, a 

kezünkről rákenődő zsíros réteg megakadályozza a további növekedésüket. 

2.2.5. A tó befagyása 

2.3.3. Az oxigén és az ózon átalakulása a magas légkörben 
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2.3.4. A szén körforgása. A légköri szén-dioxidot a fotoszintetizáló szervezetek kötik meg és 

építik be szerves anyagokba, amelyek végighaladnak a táplálékláncon. Az élőlények 

légzésével, majd pusztulásukat követően a lebontó szervezetek tevékenységével ismét 

szén-dioxid keletkezik. A tengerek és az óceánok nagy mennyiségű szén-dioxidot 

nyelnek el. A vízi élőlények ezt az oldott szén-dioxidot építik be szervezetükbe, majd 

pusztulásukkal üledékes kőzetekké (kőolaj, mészkő) alakulhatnak. Ezek széntartalma 

hosszú időre kikerül a körforgásból.  

2.3.5. A nitrogén körforgása  

2.4–5.2. Miller kísérlete (1953). Miller a zárt rendszerű berendezésben vizet forralt, majd a 

vízgőzt az ősi légkör összetételéhez hasonló (CH4-, NH3- és H2S-tartalmú) gázelegyen 

vezette át. Ebben elektromos kisüléseket hozott létre, amelyek a nagy energiájú 

villámokat szimulálták. Két hét elteltével a lombikban lévő oldatból sokféle szerves 

vegyületet sikerült kimutatni. 

2.4-5.10. Szőlőcukor, cellulóz és keményítő oldódása hideg vízben 

2.4-5.11. A keményítőoldat fényszórása 

2.4–5.12. Keményítő kimutatása jóddal  

2.4-5.14. A zsírok és az olajok nem oldódnak vízben 

2.4-5.15. Étolaj és jódos víz kölcsönhatása összerázás előtt és után 

A Kémia a természetben című fejezetben az anyagok körforgásának megfigyelése 

játszik központi szerepet. Rendszerezzük képek segítségével a víz, a szén és a nitrogén 

körforgását a természetben! A víz körforgása mellett érdemes figyelmet szentelni a cseppkő 

képződésére, illetve a tó befagyásának folyamatára. 

Az anyagok vízben való oldódásának vizsgálata során elemezhetjük a szőlőcukor, 

cellulóz, keményítő, zsír, olaj vízben való oldódását. 

3. Az anyag átalakításra kerül 

3.2.5. A nagyolvasztó felépítése és működése  

3.3.2. A kénsavgyártás folyamata 

3.3.4. Amikor a kénsavba öntjük a vizet, a nagy hőfelszabadulás következtében a víz felforr, és 

az elpárolgó víz hatására a maró kénsavoldat szétfröccsen. 

3.3.5. A híg kénsavoldatban piros, a híg ecetsavoldatban sárga a metilvörös indikátor. (A 

metilvörös indikátor kb. pH 5 alatt piros, afelett sárga színű.) 

3.3.6. Réz és kénsav reakciója 

3.3.7. Cukor és kénsav reakciója 

3.4.3. A réz és a salétromsav reakciója 

3.4.4. A tömény salétromsav kicsapja és sárgára színezi a fehérjéket. 

3.4.6. A cellulóz-nitrát égése 

3.5.2. A mártógyufa modellezése. Keményítő és kálium-klorát keveréke kénsav hatására: erős 

sercegés közben lángra lobban és ibolyaszínű lánggal ég. 
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3.5.3. A dörzsgyufa modellezése. A kén és a kálium-klorát összedörzsölve szikrák és csattanó 

hang kíséretében reagál egymással. 

3.6.5. Az olajfinomító egyszerűsített vázlata 

3.7.1. A kaucsukfa tejnedvének csapolása és a gumi kialakulása 

Az anyag átalakításra kerül című fejezetben olyan gyártási folyamatokat ismerhetünk 

meg, melyek segítik a rendszerezést. A vasgyártás komplex folyamat, melynek áttekintése 

fejleszti a problémamegoldó gondolkodást. A sematikus rajz értelmezésekor fontos az egyes 

folyamatok sorrendjének felismerése.  

A kénsavgyártás folyamatának értelmezésekor a tanulók egy többlépcsős folyamatot 

ismerhetnek meg, melynek lépései: a kén égése, a kén-dioxid oxidációja, majd a kén-trioxid 

vízzel való reakciója. Ez az ipari gyártás során úgy valósul meg, hogy a kén-trioxidot tömény 

kénsavban nyeletik el. 

Érdekes és látványos jelenség a kénsav cukorral való reakciója, melyről a 

videómegosztó portálokon számtalan videó tekinthető meg. 

4. Kémia a mindennapokban 

4.4.3. A desztillált vízben habzik, a kalciumion-tartalmú vízben nem habzik a szappan. 

4.4.4. Az ioncserélő működési elve 

4.5.4. A habképzés és mosóhatás lényege 

4.8.1. Daniell-elem 

4.8.4. Ha az akkumulátor lemerül, egy arra alkalmas készülékkel újratölthető. Figyeljünk arra, 

hogy ekkor a negatívhoz a negatív, a pozitívhoz a pozitív pólust csatlakoztassuk! 

4.9.2. A katalizátor működése  

4.10.4. A fa száraz lepárlása 

4.10.5. Égő faszén 

A Kémia a mindennapokban című fejezetben kerülhet sor a szappan különböző 

oldószerekben való habzásának vizsgálatára, a mosóhatás lényegének értelmezésére, 

valamint az elemek működésének elemzésére.  

5. Kémia és környezetvédelem 

5.1-2.1. Erdőtűz 

5.1-2.3. Az üvegházhatás lényege 

5.3.1. Eutrofizáció. A természetes vizekbe bekerülő foszfát- és nitrátionok a növények számára 

fontos tápanyagok, ezért ezek feldúsulása az algák tömeges elszaporodásához vezet. A 

sűrű növényzet elzárja a fényt a mélyebben elhelyezkedő élőlényektől, amelyek így 

elpusztulnak és az aljzatra süllyednek. A bomlási, rothadási folyamatok oxigént 

fogyasztanak, az oxigénhiány pedig további élőlények pusztulásával, bomlásával jár. Ez 

a folyamat végül a tavak pusztulásához és feltöltődéséhez vezet. 

5.5.3. A hőerőművek működése 
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A kémia és környezetvédelem című fejezetben kerül sor arra, hogy felhívjuk a figyelmet 

az erdőtüzek veszélyére, értelmezzük az üvegházhatást, és megismerjük az eutrofizáció 

fogalmát, valamint a hőerőművek vázlatos működését. Az értelmezést a részletekre kiterjedő 

képaláírás segíti.  

Modellek a tankönyvekben 

A modellek kiemelt szerepet játszanak a kémia tanítása során.  

Modellekkel szemléltetjük az atomokat, a molekulákat, az elektronszerkezetet.  

A modelleket elnevezhetjük a feltalálóról (Bohr-modell) vagy a formáról (energialétra). 

Fontos tudatosítani, hogy a modellek egyes szempontok szerint jól szemléltetik a 

lényeges tulajdonságokat, de más szempontok szerint torzíthatják a valóságot. 

7. évfolyam 

1. Bevezetés a kémiába 

1.3.3. A vas és belső szerkezetének modellje 

1.3.4. A víz és belső szerkezetének modellje 

1.3.5. A levegő részecskéinek modelljei: 1. nitrogén; 2. oxigén; 3. argon; 4. szén-dioxid; 5. víz 

1.3.6. Az atomok modelljeinek színkódjai és méretarányai 

1.3.7. A molekulák modelljei és méretarányai 

1.3.8. Kristályrácsok modelljei 

3. Az atomok felépítése 

3.1.5. A „parányi Naprendszer” modell (1911). Rutherford elképzelése szerint az atommag 

körül úgy mozognak az elektronok, mint a bolygók a Nap körül.  

3.1.6. Bohr atommodellje. A pozitív töltésű atommag körül adott sugarú körpályákon 

mozognak az elektronok. 

3.2.3. A leggyakoribb hidrogénizotóp (prócium) atommagja egy protonból áll. A kettes 

tömegszámú hidrogénizotóp (deutérium) egy, a hármas tömegszámú (trícium) pedig 

két neutront is tartalmaz a protonon kívül. Az izotóp szó jelentése („azonos hely”) arra 

utal, hogy ezek az atomok a periódusos rendszer egy adott cellájában elhelyezkedő 

elem atomjai. 

3.3.3. Az oxigénatom elektronszerkezete 

3.3.5. A szénatom, az oxigénatom és a klóratom elektronszerkezetének Bohr-modelles 

ábrázolása 

3.3.6. A szénatom, az oxigénatom és a klóratom elektronszerkezetének „energialétrás” 

ábrázolása 

3.3.7. A szénatom, az oxigénatom és a klóratom elektronszerkezetének „pöttyös” ábrázolása 

3.4.5. Mengyelejev táblázata 



F I-505050701/1 Kémia 7 .  |  FI-505050801/1 Kémia  8 .  –  Tanár i  kézikönyv  
 

99 

 

4. Az anyagok szerkezete és tulajdonságai 

4.1.1. A hidrogénmolekula kialakulásának modellezése 

4.1.2. A hidrogénmolekula modelljei 

4.1.3. A molekulaképződés energiadiagramja. A molekula kialakulása szabad atomokból 

energiafelszabadulással járó folyamat, amely során az atomok stabilisabb állapota 

kerülnek.  

4.1.4. A hidrogénmolekula jelölése 

4.1.5. A vízmolekula kialakulásának modellezése 

4.1.6. A vízmolekula modelljei 

4.1.7. A vízmolekula jelölése 

4.2.1. Hidrogénmolekula, klórmolekula, jódmolekula 

4.2.2. Oxigénmolekula és nitrogénmolekula 

4.2.3. A kénmolekula modellje és szerkezeti képlete 

4.2.4. Vízmolekula, hidrogén-klorid-molekula 

4.2.5. Ammóniamolekula, metánmolekula 

4.2.6. Széndioxid-molekula 

4.2.7. Különleges molekulák 

4.3.1. A hidrogénmolekula elektroneloszlása egyenletes. 

4.3.2. Gyenge kölcsönhatások hidrogénmolekulák között 

4.3.3. A vízmolekula egyenlőtlen elektroneloszlása 

4.3.4. Erősebb kölcsönhatások vízmolekulák között 

4.3.5. Jód oldódása vízben és benzinben. A poláris molekulájú víz csak kismértékben, az 

apoláris molekulákból álló benzin azonban jól oldja az apoláris molekulájú jódot. 

4.4.1. Szárazjégkristály modellje 

4.4.2.A szilárd kén kristályrácsában a molekulák szabályos rendben helyezkednek el. Az S8-

molekulák között csak gyenge másodrendű kötések hatnak. 

4.4.3. 119 C-ot elérve a kén megolvad, mert a molekulák közötti gyenge másodrendű kötések 

felszakadnak. A molekulák elgördülnek egymáson, a kén ekkor narancssárga, könnyen 

folyó olvadék.  

4.4.4. További hevítés hatására nő az olvadék hőmérséklete, így már az atomok közötti 

kovalens kötések is felszakadnak. A lánc alakú molekulák összegabalyodnak, az ekkor 

sötétbarna folyadék alig önthető. 

4.5.4. A gyémántrács szerkezete 

4.4.5. A kén forráspontjához közeledve további kovalens kötések szakadnak fel, a láncok egyre 

rövidebbek lesznek. Az anyag önthetősége, folyóssága nő, így az olvadék kiönthető a 

kémcsőből.  

4.4.6. Hideg vízbe öntve a kénolvadék nyúlós, gumiszerű anyaggá dermed, mert a kénláncok 

nem tudnak szabályos rácsba rendeződni, nem alakul ki kristályos szerkezet. 

4.5.9. A grafit szerkezete 
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4.6.2. A fém megmunkálása során a fémes kötés és a fémrács megmarad. 

4.8.2. A reakció energiaváltozás alapján exoterm.  

4.8.3. Atomok elektronátadása Bohr-modellekkel 

4.8.4. Atomok elektronátadása Bohr-modellekkel szemléltetve 

4.8.5. A magnézium égése is erősen exoterm reakció. 

4.9.1. Az ion töltésének meghatározása. Lépjünk annyit a periódusos rendszerben balra vagy 

jobbra, hogy elérjük a hozzá legközelebb álló nemesgáz vegyjelét! Egy balra lépés egy 

elektron leadását, egy jobbra lépés egy elektron felvételét jelenti. 

4.9.2. Nátrium-klorid. A nátrium-klorid (NaCl) ionrácsában a nátriumionok és a kloridionok 

anyagmennyiség-aránya 1:1.  

4.9.3. Magnézium-klorid. A magnézium-klorid (MgCl2) ionrácsában a magnéziumionok és a 

kloridionok anyagmennyiség-aránya 1:2. 

4.10.3. A konyhasó kristályai törnek. Erőhatásra az ionkristály rétegei elmozdulnak, ekkor 

azonban az azonos töltésű ionok egymás mellé kerülnek és taszítják egymást. 

4.10.4. A konyhasó oldódása vízben. Az ionvegyületek oldódásakor a poláris vízmolekulák – 

ellentétes pólusaikkal – körülveszik a kationokat és az anionokat, majd kiszakítják 

azokat a kristályrácsból. A vízmolekulákkal körülvett ionok az oldatban szabadon 

elmozdulhatnak. 

4.10.5. A konyhasó vizes oldata vezeti az áramot. Az elektromos vezetés feltétele, hogy az 

anyagban szabadon mozgó, töltéssel rendelkező részecskék legyenek. Az 

ionvegyületek szilárd halmazában az ionok helyhez kötöttek, az oldatban vagy az 

olvadékban viszont szabadon elmozdulhatnak. 

4.10.6. A kalcium-karbonát egyik szép megjelenési formája a márvány. A jobb oldali ábrán a 

kalcium-karbonát kristályrácsának modellje látható. 

8. évfolyam 

1. Kémiai reakciók 

1.4.4. Oxóniumionok keletkezése 

1.4.7. Hidroxidionok keletkezése 

2. Kémia a természetben  

2.2.1. A víz körforgása 

2.2.2. Ásott és fúrt (artézi) kút 

2.2.3. A cseppkövek képződése 

2.2.5. A tó befagyása 

2.3.3. Az oxigén és az ózon átalakulása a magas légkörben 

2.3.4. A szén körforgása. A légköri szén-dioxidot a fotoszintetizáló szervezetek kötik meg és 

építik be szerves anyagokba, amelyek végighaladnak a táplálékláncon. Az élőlények 

légzésével, majd pusztulásukat követően a lebontó szervezetek tevékenységével ismét 
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szén-dioxid keletkezik. A tengerek és az óceánok nagy mennyiségű szén-dioxidot 

nyelnek el. A vízi élőlények ezt az oldott szén-dioxidot építik be szervezetükbe, majd 

pusztulásukkal üledékes kőzetekké (kőolaj, mészkő) alakulhatnak. Ezek széntartalma 

hosszú időn keresztül kikerül a körforgásból. 

2.3.5. A nitrogén körforgása 

2.4–5.2. Öt szénatomos cukor (pl. dezoxiribóz) 

2.4–5.3. Hat szénatomos cukor (pl. szőlőcukor) 

2.4–5.4. A fehérjéket felépítő 20-féle aminosav 

2.4–5.5. Foszforsav 

2.4–5.6. Glicerin 

2.4–5.7. Zsírsavak 

2.4–5.8. N-tartalmú vegyületek 

2.4.9. Az élő szervezetek többségükben ugyanazokból a szerves kismolekulákból épülnek fel. 

2.4.18. Zsírmolekula. A zsírok glicerin és 3 zsírsav összekapcsolódásával jönnek létre. 

2.4.21. A fehérjemolekula részlete 

2.4.23. A DNS alapelemei 

3. Az anyag átalakításra kerül  

3.2.1. A fémek leggyakoribb előfordulási formái 

3.3.2. A kénsavgyártás folyamata 

3.3.3. A kénsavmolekula szerkezete 

3.4.6. A nitroglicerin 

3.6.1. A földgázt alkotó szénhidrogének 

3.6.2. A kőolaj elhelyezkedése és kitermelése 

3.6.5. Az olajfinomító egyszerűsített vázlata 

3.7.1. A kaucsukfa tejnedvének csapolása és a gumi kialakulása 

3.7.2. Műanyaggyártáshoz használt kismolekulák 

3.7.4. Amorf szerkezetű műanyag… 

3.7.5. …megolvasztva 

3.7.6. …feloldva 

3.7.7. Térhálós szerkezetű műanyag 

3.8.3. Az egymás mellé rendeződő cellulózmolekulák egyre nagyobb kötegekbe rendeződnek, 

így jönnek létre a rostok. 

3.8.6. A szőrszál szerkezete. A szőrszál több, egymás köré csavarodó, szálas szerkezetű 

fehérjemolekulából épül fel. 

3.9.2. A tejtermékek előállításának vázlata 

4. Kémia a mindennapokban 

4.1.1. Táplálékaink helyes aránya 

4.2.3. Aszpirin 
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4.3.2. A nikotin szerkezete 

4.3.4. A koffein szerkezete 

4.4.1. Magyarország vízkeménységi térképe 

4.4.4. Az ioncserélő működési elve 

4.5.3. A szappanoldat felületi rétege és a belsejében kialakuló micella 

4.5.2. A szappanok szerkezete 

4.5.4. A habképzés és mosóhatás lényege 

4.8.1. Daniell-elem 

4.8.3. A ceruzaelem felépítése 

4.9.2. A katalizátor működése 

5. Kémia és környezetvédelem  

5.1–2.3. Az üvegházhatás lényege 

5.1–2.5. „Ózonlyuk” az Antarktisz felett 

5.1–2.6. Az ózon bomlása klórvegyületek hatására 

5.3.2. Egy szennyvíztisztító vázlata 

5.4.2. A háztartási hulladék összetétele Magyarországon. A háztartásokban keletkező hulladék 

térfogatának felét, tömegének negyedét a csomagolóanyagok teszik ki. Hazánkban az 

egy főre eső hulladék mennyisége naponta kb. 1 kg. 

5.4.3. Ötlépcsős hulladékpiramis 

5.4.5. Egy hulladéklerakó felépítése 

5.5.3. A hőerőművek működése 

Diagramok a tankönyvekben 

A diagramok alkalmazásakor lehetséges feladatok: tengelyek értelmezése, a tengely skáláján 

levő adatok értelmezése, a tengely adott pontjához tartozó adat leolvasása, adatok leolvasása, 

adatok közötti összefüggések felfedezése, a folyamatok értelmezése, állítások 

megfogalmazása, kérdések megfogalmazása, jelmagyarázat értelmezése. 

7. évfolyam 

2.3. A halmazállapotok, halmazállapot-változások 

2.3.2. A víz hőmérséklet-változása 
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2.6. Milyen tényezőktől függ az anyagok oldhatósága?  

2.6.2. Néhány anyag oldhatóságának hőmérsékletfüggése 

 

Lehetséges kérdések a diagram értelmezéséhez:  

 Melyik anyagoknak nő az oldhatósága a hőmérséklet emelésével? 

 Melyik az az anyag, amelynek alig változik az oldhatósága a hőmérséklet emelésével? 

 Körülbelül hány gramm rézgálic válik ki az oldatból, ha az 50 fokon telített oldatot 

lehűtjük 20 fokra? 

 Körülbelül hány gramm kálium-nitrát válik ki az oldatból, ha az 50 fokon telített oldatot 

lehűtjük 0 fokra? 
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2.10. Környezetünk gázkeverékeinek tulajdonságai és szétválasztásuk 

2.10.1. A száraz levegő térfogatszázalékos összetétele 

 

Lehetséges kérdések a diagram értelmezéséhez:  

 A száraz levegő hány térfogatszázalékát alkotja nitrogén? 

 A száraz levegő hány térfogatszázalékát alkotja oxigén? 

 Miért kördiagramon ábrázoljuk az adatokat? 

2.12. Összefoglalás  

Szilárd anyagok oldhatóságának hőmérsékletfüggése 

 

 Olvasd le az adatokat! 

 Ábrázold az adatokat egy táblázatban! 

 Ellenőrizd az interneten a leolvasott adatokat! 

 Egészítsd ki az adatokat más oldhatósági adatokkal! 

 Számítsd ki, hogy hány tömegszázalékos a 20 C-on telített nátrium-klorid-oldat! 

 Számítsd ki, hogy hány tömegszázalékos a 20 C-on telített rézgálic-oldat! 
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4.6. Régi segítőink, a fémek 

4.6.4. Az oszlopdiagram a fémek elektromos és hővezetésének mértékét mutatja a legjobban 

vezető ezüsthöz képest. 

 

 Melyik anyag vezeti jobban az elektromosságot: a réz vagy a vas? 

 Melyik anyag vezeti jobban a hőt: a réz vagy az alumínium? 

 Fejezd be a mondatokat úgy, hogy az állítás igaz legyen! 

 A réz jobban vezeti az elektromosságot, mint a … 

 Az alumínium jobban vezeti a hőt, mint a … 

8. évfolyam 

2.1. A földkéreg anyagai  

2.1.1. A földkéreg elemi összetétele tömegszázalékban 

 

 A földkéreg hány százalékát teszi ki oxigén? 

 A földkéreg hány százalékát teszi ki szilícium? 

 A földkéreg hány százalékát teszi ki alumínium? 
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 Milyen formában lehet jelen az oxigén a földkéregben? 

 Milyen formában lehet jelen a szilícium a földkéregben? 

 Milyen formában lehet jelen az alumínium a földkéregben? 

5.1–2. A levegőszennyezés és következményei  

5.1–2.4. A légkör szén-dioxid-tartalma és hőmérséklete közötti összefüggés 

 

 Fogalmazz meg állításokat a diagram adatairól! 

 Véleményed szerint van-e összefüggés a légkör szén-dioxid-tartalma és hőmérséklete 

között? Válaszodat indokold! 

5.5. Energiaforrások az emberiség szolgálatában  

5.5.1. Az energiahordozók felhasználásának időbeli változása 

 

 Fogalmazz meg igaz állításokat a diagram adatairól! 

 Melyik energiahordozót használták a leginkább az 1800-as évek elején? 
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 Melyik energiahordozót használták a leginkább az 1900-as évek elején? 

 Melyik energiahordozót használták a leginkább a 2000-es évek elején? 

 Melyik időszakban nőtt a szén használatának mértéke? 

 Melyik időszakban nőtt a fa használatának mértéke? 

 Melyik időszakban csökkent a szén használatának mértéke? 

 Melyik időszakban csökkent a kőolaj és a földgáz használatának mértéke? 

 Mi lehet az oka annak, hogy egyes energiahordozók használatának mértéke 

csökkent? 

 Véleményed szerint hogyan folytatódhat a diagram? 

5.5.2. Magyarország energiatermelése napjainkban 

 

 Fogalmazz meg állításokat a diagram adatairól! 

 Fogalmazz meg kérdéseket a diagrammal kapcsolatban! 

 Keress olyan adatokat az interneten, amelyek hazánk energiatermelésére 

vonatkoznak! 

A digitális műveltség fejlesztését segítő feladatok a tankönyvekben 

A kémia tanulása közben többféle feladatra alkalmazhatjuk a digitális eszközöket: 

 információ szerzése (pl. google.com),  

 kutatómunka folytatása, tudományos cikkek keresése (scholar.google.com),  

 képek keresése (pl. www.shutterstock.com, hu.123rf.com, pixabay.com),  

 képek szerkesztése, alkotása, módosítása (pl. Picasa),  

 prezentációk készítése (pl. prezi.com),  

 szófelhő készítése (pl. wordart.com), 

 szókereső készítése (www.wordsearchesmaker.com),  

 keresztrejtvény készítése (pl. Eclipse Crossword), 

 szavak párosítása (worksheets.theteacherscorner.net),  

 videók megtekintése (pl. youtube.com),  

 képregény alkotása (pl. www.toondoo.com, EasyComic.net),  
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 online faliújság létrehozása (pl. padlet.com), 

 kollázsok létrehozására (pl. canva.com, www.shapecollage.com). 

A 7. évfolyamos tankönyv kulcsszavainak szófelhője: 

 

 

A 8. évfolyam során tanult szavak szófelhője: 
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7. évfolyam  

Hetedik évfolyamon a digitális műveltség fejlesztésére számtalan tankönyvi feladat található, 

melyek elsősorban információk szerzésére, videók megtekintésére, kutatók életrajzának 

megismerésére, prezentációk készítésére ösztönzik a tanulókat.  

A tankönyvben található feladatok a digitális kompetencia fejlesztése érdekében: 

1. Bevezetés a kémiába 

1.5. A kémiai jelölések változása a misztikustól a logikusig 

Hogyan nézhetett ki egy alkimista napló? Keress az interneten alkimista jelöléseket és 

szimbólumokat, majd rajzold meg az elképzeléseidet! Kulcsszavak a kereséshez: alkimista jelek 

(alchemist symbols), alkimista labor. 

2. Kémiai alapismeretek 

2.5. Az oldatok töménysége 

Kutatómunka: Nézz utána, hogy 

a) miért lebeg a fürdőző a Holt-tenger vízén; 

b) van-e élet a Holt-tengerben! 

3. Az atomok felépítése 

3.1. Az atomok szerkezetének felfedezése 

Keress az interneten olyan animációkat, amelyek szemléltetik Thomson, illetve Rutherford 

kísérletét! Keresési kulcsszavak: Thomson’s experiment, Rutherford’s experiment. 

3.2. Az atom felépítése 

Keresd meg az interneten Hevesy György életrajzát! Válassz ki a szövegből 10-12 olyan 

információt, amelyek alapján röviden, tömören bemutatható e nagyszerű tudós életútja! 

4. Az anyagok szerkezete és tulajdonságai 

4.5. Kőkemény anyagok – az atomrácsos kristályok 

Készíts PowerPoint- vagy Prezi-bemutatót „A világ leghíresebb gyémántjai” címmel! A 

szöveget illusztráld fotókkal, rajzokkal, az utolsó dián pedig tüntesd fel a munkádhoz 

felhasznált forrásokat: weblapcímeket, nyomtatott szakirodalmat! 

4.8. Az atom ionná alakul 

Keress az interneten olyan videókat, amelyekben fémek halogénekkel lépnek reakcióba! 

Keresési kulcsszavak: nátrium klór, alumínium bróm, alumínium jód. 

5. A kémiai átalakulások 

5.3. Az égés 

Keress az interneten olyan videót, amely szemlélteti: a) a poroltó helyes használatát; b) a 

tűzoltók riasztását; c) a lakástűz oltását! 
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5.4. Az oxidáció és a redukció köznapi értelmezése 

Keress az interneten olyan videót, amely a Hindenburg léghajó katasztrófájáról szól! 

8. évfolyam  

Nyolcadik évfolyamon a digitális műveltség fejlesztésére számtalan tankönyvi feladat 

található, melyek az információk szerzésén, videók megtekintésén, kutatók életrajzának 

megismerésén, prezentációk készítésén kívül egyéb feladatok elvégzésére, pl. tabló 

készítésére, kész prezentációk, animációk, sorozatok keresésére, kisfilmek narrátori 

feladatainak az ellátására ösztönzik a tanulókat.  

A tankönyvben található feladatok a digitális kompetencia fejlesztése érdekében: 

1. Kémiai reakciók 

1.1. A kémiai reakciók általános jellemzése 

Az alumínium és a jód katalizátor hatására hevesen egyesül. Írd fel a reakció egyenletét! Keress  

filmet a reakcióról az interneten! Mi a katalizátora? 

1.2. Értelmezzük a redoxireakciókat! 

Keress az interneten „durranógáz” és „klór-durranógáz” címszavak megadásával 

videofilmeket!  

Keress Leo és Fred epizódokat az interneten! 

1.4. A sav-bázis reakciók értelmezése 

Keress az interneten videót az ammónia és a hidrogén-klorid reakciójáról! 

2. Kémia a természetben 

2.2. A természetes vizek kémiája 

Készíts tablót vagy kiselőadást hazánk legfontosabb ásványvizeiről, illetve azok forrásairól! 

3. Az anyag átalakításra kerül 

3.1. Miből építsük fel házainkat? 

Keress az interneten a cement, a gipszkarton és a hőszigetelő anyagok gyártását bemutató 

videót! Keresési javaslat: „hogyan készült?”. 

3.2. Fémek az ércekből 

Keress az interneten animációt a nagyolvasztó működéséről! Legyél a film narrátora! (Keresési 

kulcsszavak: vasgyártás, blast furnace.) 

3.3. Egy veszélyes anyag – a kénsav 

Nézz utána, honnan származik a „vitriol” szavunk! Mit jelent a „vitriolos írás” kifejezés?  

Keress az interneten olyan videót, amelyben a kénsav elszenesíti a szénhidrátokat! 

3.5. A tűzgyújtás története – a kovakőtől a gyufáig 

Keress az interneten olyan videót, amelyen láthatod a fehérfoszfor vízgőz jelenlétében történő 

fénylő oxidációját! 

3.6. A földgáz és a kőolaj 
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Keress az interneten animációt a kőolajfinomításról! (Keresési kulcsszavak: szakaszos lepárlás, 

fractional distillation.) 

3.7. Korunk nélkülözhetetlen anyagai, a műanyagok 

Nézd meg az interneten, hogyan készül pl. a „bakelitlemez”, a műbőr vagy a műanyag étel! 

3.9. Az élelmiszerek gyártása 

Nézd meg az interneten a Hogyan készült? Megmutatjuk! című sorozatból egy-két élelmiszer 

(pl. a túró rudi, a sör, a szalámi) előállításának a folyamatát! 

4. Kémia a mindennapokban 

4.2. Gyógyító szereink 

Keress az interneten videót Richter Gedeon életéről! Írj le a füzetedbe a film alapján 8-10 olyan 

információt, amit fontosnak tartasz a vegyész-üzletember életéről! 

4.5. Mosószerek a fürdőszobában 

Keress az interneten a szappangyártásról szóló kisfilmeket!  

4.6. Fertőtlenítő- és fehérítőszerek 

Nézz körül, hogy milyen hipoklorit-tartalmú tisztítószereket találsz a háztartásotokban! Az 

interneten keresd meg az egyik biztonsági adatlapját! 

4.7. A fémek korróziója 

Keress az interneten kisfilmeket a korrózióvédelemről! 

4.8. Elemek és akkumulátorok 

Keress filmet az interneten Galvani békacombos kísérletéről és a gyümölcselemekről! 

4.9. Az autó kémiája 

Keress az interneten a gépjármű-katalizátorok működéséről videókat! Keresési kulcsszavak: 

catalytic converter chemistry! 

5. Kémia és környezetvédelem 

5.1–2. A levegőszennyezés és következményei 

Keress az interneten szmogtérképet! Nézd meg lakóhelyed levegőszennyezettségét! 

5.3. A vizek szennyezése 

Keress az interneten tankhajóbalesetekről és azok környezeti hatásairól szóló cikkeket!  

Nézz utána, mi a Minamata-kór és mi a kapcsolata a vízszennyezéssel! 
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IV. GYAKORLÓ FELADATSOROK MEGOLDÁSAI 

7. évfolyam – Gyakorló feladatsor – Tömegszázalék (Megoldások) 

1. Egy diák 100 gramm vízben feloldott 25 gramm konyhasót és azt állította, hogy ez az oldat 

25 tömegszázalékos. Igaza volt? Ha nem, akkor hány tömegszázalékos oldatot készített? (nem, 

20 tömegszázalékos lett az oldat) 

Megoldás: 

Az oldószer mennyisége: 100 gramm 

Az oldott anyag mennyisége: 25 gramm 

Tehát az oldat mennyisége: 125 gramm 

Ha 125 gramm oldatban 25 gramm oldott anyag van, 

akkor 100 gramm oldatban X gramm oldott anyag van. 

 

         
100

 125
 =  

X

25
 

 

/·25 

Szorozzuk mindkét oldalt 25-tel! 

100 ∙ 25

125
= X 

 

Végezzük el a műveletet!  

           20 = X  

 

Válasz:  

Tehát az oldat 20 tömeg%-os. 

A diáknak nem volt igaza. 

Megjegyzés: a feladat több más módszerrel is megoldható.  

Például:  

125 gramm oldatban van 25 gramm oldott anyag, tehát az oldat ötödrésze oldott anyag. 

100 gramm oldatnak az ötödrésze 20 gramm, tehát az oldat 20 tömegszázalékos. 

2. Hány gramm konyhasó kerül a szervezetbe, ha egy 0,50 literes infúziós üvegből 500 gramm 

0,90 tömegszázalékos konyhasóoldat jut a vérbe? (4,5 g)  

Megoldás:  

Ha 100 gramm oldatban van 0,9 gramm só, 

akkor 500 gramm oldatban van X gramm só. 

Írjuk fel az aránypárokat! 
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500

 100
=  

x

0,9
 

 

/·0,9 

Szorozzuk mindkét oldalt 0,9-del! 

500 ∙ 0,9

100
= X 

 

Végezzük el a műveletet!  

5ØØ ∙ 0,9

1ØØ
= X 

 

Egyszerűsítsünk 100-zal!  

Végezzük el az 5 ∙ 0,9 szorzást! 

            4,5 = X  

 

Válasz:  

Tehát 500 gramm 0,9 tömegszázalékos oldattal 4,5 gramm konyhasó kerül be a szervezetbe. 

3. Hány gramm sót nyerhetünk a Holt-tenger vizének 1,00 dm3-éből a víz elpárologtatása után, 

ha annak tömege 1,20 kilogramm, és sótartalma 30,0 tömegszázalék? (360 g)  

Megoldás:  

Ha 100 gramm oldatban van 30 gramm só, 

akkor 1200 gramm oldatban van X gramm só. 

 

          
1200

100
 =  

X

30
 

 

/·30 

Szorozzuk mindkét oldalt 30-cal! 

1200 ∙ 30

100
 =  X 

 

Végezzük el a műveletet!  

(Egyszerűsítsünk 100-zal, majd végezzük el 

az 12 · 30 szorzást!) 

           360 = X 

 

 

 

Válasz:  

Tehát 360 gramm sót nyerhetünk.  

4. Egy háziasszonynak 2 kilogramm kristálycukorból kell 25 tömegszázalékos oldatot készítenie 

a befőzéshez. Hány kilogramm oldatot készíthet ennyi cukorból? (8 kg)  

Megoldás:  

Ismerjük az oldandó anyag mennyiségét (2 kg cukor) és az oldat töménységét (25%), ebből kell 

kiszámítani az oldat mennyiségét. 

2 kg = 2000 gramm 

Ha egy oldat 25%-os, az azt jelenti, hogy 100 gramm oldatban 25 gramm só van. 
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Ha 100 gramm oldatban van 25 gramm cukor, 

akkor X gramm oldatban van 2000 gramm cukor. 

 

X

100
 =  

2000

25
 

 

/·100 

Szorozzuk mindkét oldalt 100-zal! 

                  X =  
2000 ·  100

25
 

 

Végezzük el a műveletet!  

(Egyszerűsítsünk 25-tel, majd végezzük el az 

2000 · 4 szorzást!) 

     X = 8000  

 

Válasz:  

Tehát 8000 gramm, azaz 8 kg oldatot készíthet ennyi cukorból. 

5. Egy nap átlagosan 80 gramm zsírt fogyasztunk. Hány liter 2,8 tömegszázalékos, illetve 1,5 

tömegszázalékos zsírtartalmú tej elfogyasztásával jut a szervezetünkbe ez a zsírmennyiség? 

1 liter tej tömegét vegyük 1,0 kilogrammnak. (2,9 liter 2,8 tömeg%-os és 5,3 liter 1,5 tömeg%-os)  

Megoldás: 

Ha 100 gramm tejben van 2,8 gramm zsír, 

akkor X gramm tejben van 80 gramm zsír. 

 

X

100
 =  

80

2,8
 

 

/·100 

Szorozzuk mindkét oldalt 100-zal! 

             X = 
100∙80

2,8
 

 

Végezzük el a műveletet! 

        X = 2857 

 

 

2857 gramm kb. 2,9 kg-nak felel meg. 

Válasz:  

Tehát kb. 2,9 kg, azaz 2,9 liter tejben van 80 gramm zsír. 

Ha 100 gramm tejben van 1,5 gramm zsír, 

akkor X gramm tejben van 80 gramm zsír. 

  



F I-505050701/1 Kémia 7 .  |  FI-505050801/1 Kémia  8 .  –  Tanár i  kézikönyv  
 

115 

 

 

X

100
 =  

80

1,5
 

 

/·100 

Szorozzuk mindkét oldalt 100-zal! 

X = 
100∙80

1,5
 

 

Végezzük el a műveletet! 

X = 5333  

 

5333 gramm kb. 5,3 kg-nak felel meg. 

Válasz:  

Tehát kb. 5,3 kg, azaz 5,3 liter tejben van 80 gramm zsír. 

6. A laboráns 250 gramm vízben 10 gramm kálium-nitrátot akart feloldani, de az összekeverés 

során a só egy része mellé hullott. Lemérte az oldat tömegét, amely 258 gramm lett. Hány 

tömegszázalékos oldatot akart készíteni és hány tömegszázalékosra sikerült az oldat? (3,8 

tömeg%-osat akart, de 3,1 tömeg%-os lett.)  

Megoldás: 

A tervezett oldat: 

Az oldószer mennyisége: 250 gramm 

Az oldott anyag mennyisége: 10 gramm 

Az oldat mennyisége: 260 gramm 

Ha 260 gramm oldatban van 10 gramm só,  

akkor 100 gramm oldatban van X gramm só. 

 

         
100

 260
 =  

X

10
 

/·10 

Szorozzuk mindkét oldalt 10-zel! 

100 ∙ 10

260
= X Végezzük el a műveletet! 

                 X = 3,8  

 

Válasz:  

Tehát a tervezett oldat 3,8%-os lett volna. 

A készített oldat: 

Az oldószer mennyisége: 250 gramm 

Az oldott anyag mennyisége: 8 gramm 

Az oldat mennyisége: 258 gramm 
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Ha 258 gramm oldatban van 8 gramm só,  

akkor 100 gramm oldatban van X gramm só. 

 

   
100

 258
 =  

X

8
 

/·8 

Szorozzuk mindkét oldalt 8-cal! 

100 ∙ 8

258
= X Végezzük el a bal oldali műveletet! 

             X = 3,1  

 

Válasz:  

Tehát a készített oldat 3,1%-os lett. 

7. Tengeri akváriumba sókeverékből oldatot készítünk. Egy 80,0 literes akváriumba 80,0 

kilogramm 3,5 tömegszázalékos oldatot kell tenni. Hány kilogramm sóra és hány kilogramm 

(liter) vízre van szükségünk ehhez? (2,8 kg sóra és 77,2 kg vízre)  

Megoldás: 

Az oldat mennyisége: 80 kg 

Az oldat 3,5%-os, ez azt jelenti, hogy  

100 kg oldatban van 3,5 kg só. 

Ha 100 kg oldatban van 3,5 kg só, 

akkor 80 kg oldatban X kg só 

 

         
80

100
 =  

X

3,5
 

/·3,5 

Szorozzuk mindkét oldalt 3,5-del! 

80 ∙ 3,5

100
= X Végezzük el a műveletet! 

               X = 2,8  

 

Válasz:  

Tehát az oldathoz 2,8 kg sóra és 80 kg – 2,8 kg, azaz 77,2 kg vízre van szükség. 

8. A szakácskönyv szerint akkor a legfinomabb a kukorica, ha 3 tömegszázalékos sóoldatban 

főzzük. Két liter vízhez 7,0 dkg sót tettünk. Hány gramm vizet kell még az oldathoz adni, hogy 

az éppen 3 tömegszázalékos legyen? (263 g)  

 



F I-505050701/1 Kémia 7 .  |  FI-505050801/1 Kémia  8 .  –  Tanár i  kézikönyv  
 

117 

 

Megoldás: 

Oldószer mennyisége: 2 l = 2000 ml = 2000 gramm 

Oldott anyag mennyisége: 7,0 dkg = 70 gramm 

Ha egy oldat 3%-os, akkor ez azt jelenti, hogy 100 gramm oldatban van 3 gramm só és 97 

gramm víz. 

Ha 97 gramm vízhez szükséges 3 gramm só,  

akkor X gramm vízhez szükséges 70 gramm só. 

 

X

97
 =  

70

3
 

/·97 

Szorozzuk mindkét oldalt 97-tel! 

            X =  
97 ∙ 70

3
 Végezzük el a műveletet! 

      X = 2263  

 

Válasz:  

Mivel az oldathoz már tettünk 2 liter, azaz 2000 gramm vizet, még szükséges hozzá 263 gramm 

víz. 

9. Az állatkertben a bohóchalak akváriumába 200 liter vízhez 6,00 kilogramm tengeri sót adtak. 

Kiderült, hogy a tengervíznek 3,5 tömegszázalékosnak kell lennie. Hány kilogramm sót kell még 

feloldani az elkészített oldatban? (1,25 kg)  

Megoldás: 

Oldószer mennyisége: 200 l = 200 kg 

Oldott anyag mennyisége: 6,00 kg 

Az oldat mennyisége: 206 kg 

Ha egy oldat 3,5%-os, akkor ez azt jelenti, hogy  

100 kg oldatban van 3,5 kg só és 96,5 kg víz. 

Tehát az oldat készítésekor  

96,5 kg vízhez kell adni 3,5 kg sót, 

akkor 200 kg vízhez kell adni X kg sót. 

X+200 kg oldatban van X kg só és 200 kg víz 
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200

96,5
=  

X

3,5
  

/·3,5 

Szorozzuk mindkét oldalt 3,5-del! 

200 ∙ 3,5

96,5
= X Végezzük el a bal oldali műveletet! 

                    X = 7,25  

 

Válasz:  

Mivel már tettünk az oldatba 6 kg sót, ezért már csak 7,25–6,00=1,25 kg sót kell az oldathoz 

tenni. 

10. 500 gramm 12 tömegszázalékos cukoroldatból 20 tömegszázalékos oldatot kell készíteni.  

a) Hány gramm cukrot kell még feloldani ebben az oldatban? (50 g)  

b) Hány gramm vizet kell elpárologtatni ebből az oldatból? (200 g)  

Megoldás: 

a) Az oldat töménységét az oldott anyag növelésével szeretnénk változtatni, az oldószer 

mennyisége nem változik. 

Ha egy oldat 12 tömegszázalékos, akkor ez azt jelenti, hogy  

100 gramm oldatban van 12 gramm cukor és 88 gramm víz. 

500 gramm oldatban 5 · 12 gramm (60 gramm) cukor és 5 · 88 gramm (440 gramm) víz van. 

Ha egy oldat 20 tömegszázalékos, akkor ez azt jelenti, hogy  

100 gramm oldatban van 20 gramm cukor és 80 gramm víz. 

Ha egy 20 százalékos oldat készítésekor  

80 gramm vízhez kell tenni 20 gramm cukrot, akkor  

440 gramm vízhez X gramm cukrot kell tenni. 

 

            
440

80
=  

X

20
  

/·20 

Szorozzuk mindkét oldalt 20-szal! 

440 ∙ 20

80
= X Végezzük el a műveletet! 

                 X = 110  
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Válasz:  

Mivel az oldat készítéséhez összesen 110 gramm cukorra van szükség, de az oldatban már van 

60 gramm cukor, ezért még 50 gramm cukrot kell beletenni. 

b) Az oldat töménységét az oldószer párologtatásával szeretnénk változtatni, az oldott anyag 

mennyisége nem változik. 

Ha egy oldat 12%-os, akkor ez azt jelenti, hogy  

100 gramm oldatban van 12 gramm cukor és 88 gramm víz. 

500 gramm oldatban 5 ·12 gramm (60 gramm) cukor és 5 · 88 gramm (440 gramm) víz van. 

Ha egy oldat 20 tömegszázalékos, akkor ez azt jelenti, hogy  

100 gramm oldatban van 20 gramm cukor és 80 gramm víz. 

Egy 20 százalékos oldat készítésekor  

20 gramm cukrot kell tenni 80 gramm vízhez, akkor  

60 gramm cukrot X gramm vízhez kell tenni 

 

          
60

 20
=  

X

80
  

/·80 

Szorozzuk mindkét oldalt 80-nal! 

80 ∙ 60

20
= X Végezzük el a műveletet! 

      240 = X  

 

Válasz:  

Mivel az oldat készítéséhez összesen 240 gramm vízre van szükség, de az oldatunkban 440 

gramm víz van, ezért 200 kg-ot el kell párologtatni. 

11. A nyár folyamán a laboratórium asztalán felejtettünk 1,00 kilogramm 6,0 tömegszázalékos 

kálium-klorid-oldatot. A szünetről visszatérve az oldat tömege 870 grammra csökkent. Az 

oldatból nem vált ki szilárd só. Hány gramm víz párolgott el az oldatból és hány 

tömegszázalékos lett a sótartalma? (130 g víz, 6,9 tömeg%)  

Megoldás: 

Ha 1 kg (1000 gramm) oldat tömege 870 grammra csökkent,  

akkor 1000–870=130 gramm víz párolgott el belőle. 

Ha egy oldat 6 tömegszázalékos, akkor  

100 gramm oldatban van 6 gramm só és 94 gramm víz, tehát  

1000 gramm oldatban van 10 · 6 = 60 gramm só és 10 · 94 = 940 gramm víz. 
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Párolgáskor csökken az oldat és az oldószer mennyisége. 

Mivel elpárolgott 130 gramm víz, így  

870 gramm oldatban maradt 60 gramm só és 810 gramm víz. 

Ha 870 gramm oldatban maradt 60 gramm só,  

akkor 100 gramm oldatban van X gramm só. 

 

           
100

 870
=  

X

60
  

/·60 

Szorozzuk mindkét oldalt 60-nal! 

100 ∙ 60

870
= X Végezzük el a műveletet! 

          6,9 = X  

 

Válasz:  

Tehát az oldat 6,9 százalékosra töményedett be. 

12. Kémiaórán az egyik tanuló 250 gramm 10,0 tömegszázalékos, a másik 630 gramm 18,0 

tömegszázalékos sóoldatot készített. Az óra végén a szertáros összeöntötte a két oldatot. 

Hány tömegszázalékos lett a kapott oldat? (15,7 tömeg%)  

Javaslat:  

A megoldás előtt becsüljék meg a tanulók, hogy milyen töménységű lesz a két oldat 

összeöntésével keletkezett oldat! 

Megoldás: 

Az 1. tanuló oldata: 

250 gramm 10,0 tömegszázalékos 

Ha egy oldat 10%-os, akkor  

100 gramm oldatban 10 gramm só és 90 gramm víz van,  

250 gramm oldatban 2,5 · 10 = 25 gramm só és 2,5 · 90 = 225 gramm víz van. 

(Ellenőrizzük le, hogy az oldott anyag – 25 gramm – és a víz – 225 gramm – összege 250 

gramm!) 

A 2. tanuló oldata: 

630 gramm 18,0 tömegszázalékos 

Ha egy oldat 18%-os, akkor  

100 gramm oldatban 18 gramm só és 82 gramm víz van,  

630 gramm oldatban 6,3 ∙ 18 = 113,4 gramm só és 6,3 ∙ 82 = 516,6 gramm víz van. 

(Ellenőrzés: 113,4 gramm + 516,6 gramm = 630 gramm) 
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Összeöntjük a két oldatot: 

1 oldat: 

250 gramm oldat tartalmaz 25 gramm sót és 225 gramm vizet. 

2. oldat: 

630 gramm oldat tartalmaz 113,4 gramm sót és 516,6 gramm vizet. 

A két oldat összeöntése után lesz: 

Az oldat mennyisége: 250 gramm + 630 gramm = 880 gramm 

Az oldott anyag mennyisége: 25 gramm + 113,4 gramm = 138,4 gramm 

Az oldószer mennyisége: 225 gramm + 516,6 gramm = 741,6 gramm 

Kiszámítjuk ennek az oldatnak a töménységét. 

Ha 880 gramm oldatban van 138,4 gramm só, 

akkor 100 gramm oldatban van X gramm só 

 

                       
100

 880
=  

X

138,4
  

/·138,4 

Szorozzuk mindkét oldalt 138,4-del! 

100 ∙ 138,4

880
= X Végezzük el a műveletet! 

             15,7 = X  

 

Válasz:  

Tehát az új oldat 15,7%-os lesz. 

13. Peronoszpóra ellen 1,0 tömegszázalékos rézgálicoldatot kell készíteni a szőlő 

permetezéséhez. Egy zacskó 0,50 kg rézgálic kristályt tartalmaz, amelynek 36 tömegszázaléka 

a kristályban kötött víz. Hány kilogramm oldatot készíthetünk egy csomag rézgálicból? (32 kg)  

Megoldás: 

0,5 kg = 500 gramm rézgálic kristály, melynek  

36 tömegszázaléka a kristályban kötött víz, azaz 

64 tömegszázaléka rézgálic. 

Ha 100 gramm kristályos rézgálicban van 64 gramm rézgálic,  

akkor 500 gramm kristályos rézgálicban van 5 · 64 = 320 gramm rézgálic. 

320 gramm rézgálicból kell készítenünk 1 tömegszázalékos oldatot. 

Ha 100 gramm oldatban van 1 gramm só,  

akkor X gramm oldatban van 320 gramm só. 
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X

100
=  

320

1
  

/·100 

Szorozzuk mindkét oldalt 100-zal! 

                X =  320 ∙ 100 Végezzük el a műveletet! 

         X = 32.000  

 

Válasz:  

Tehát 32.000 gramm, azaz 32 kg oldat készíthető.  

14. 100 gramm 36 tömegszázalékos (telített) sóoldatból valamennyi víz elpárolgott, így 6,0 

gramm só kristályosodott ki. (20 °C-on)  

a) Változott-e az oldat tömegszázalékos összetétele? (nem)  

b) Hány gramm víz párolgott el eközben? (10,7 gramm)  

Megoldás: 

a) Az oldat tömegszázalékos összetétele nem változott. 

b) Ha egy oldat 36 tömegszázalékos, akkor 100 gramm oldatban van 36 gramm só.  

100 gramm oldatból 6 gramm só kikristályosodott, tehát maradt 30 gramm só az oldatban. 

Mivel az oldat telített maradt, ezért ugyanúgy 36%-os maradt. 

Kérdés tehát: hány gramm telített oldatban van 30 gramm só? 

100 gramm oldatban van 36 gramm só, akkor  

X gramm oldatban van 30 gramm só 

 

X

100
=  

30

36
  

/·100 

Szorozzuk mindkét oldalt 100-zal! 

                X =  
30 ∙ 100

36
 Végezzük el a műveletet! 

      X = 83,3  

 

Tehát 83,3 gramm telített oldatban van 30 gramm só. 

Az eredeti 100 gramm oldattól ez 100–83,3=16,7 grammal kevesebb. 

Azt tudjuk, hogy 6 gramm konyhasó kristályosodott ki, tehát 16,7-6=10,7 gramm víz párolgott 

el. 
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15. Egy só telített vizes oldata 20 °C-on 45 tömegszázalékos. 250 gramm 10 tömegszázalékos 

sóoldatba 250 gramm szilárd sót teszünk. Feloldódik-e az összes só? Ha igen, hány 

tömegszázalékos lesz a kapott oldat, ha nem, hány gramm só marad feloldatlanul? (nem, még 

90,9 g só marad feloldatlanul. 159,1 g sót oldott fel) 

Megoldás: 

Ha egy telített vizes oldat 45%-os, akkor 

100 gramm oldat 45 gramm sót és 55 gramm vizet tartalmaz. 

Az oldat a kiinduláskor 10%-os, azaz 

100 gramm oldatban van 10 gramm só  

akkor 250 gramm oldatban van 2,5 ∙ 10 = 25 gramm só és 225 gramm víz. 

Az oldatba beleteszünk még 250 gramm sót, akkor az oldat mennyisége 500 gramm lesz. 

Ha 500 gramm oldatban van 250+25=275 gramm só és 225 gramm víz. 

Ha az oldat telített lenne, akkor 

55 gramm víz oldana fel 45 gramm sót, 

akkor 225 gramm víz X gramm sót tud feloldani. 

 

          
225

55
=  

X

45
  

/·45 

Szorozzuk mindkét oldalt 45-tel! 

225 ∙45

55
 = X Végezzük el a műveletet! 

                    X = 184,1  

 

Az oldat már tartalmaz 25 gramm sót, ezt vonjuk le a feloldandó só mennyiségéből:  

184,1–25 = 159,1 

Tehát az oldat még 159,1 gramm sót tud feloldani. 

Az új oldat mennyisége: 225 gramm víz és 184,1 gramm só, azaz összesen:  

225+184,1=409,1 gramm. 

Válasz:  

A 250 gramm feloldandó sóból tehát marad 250–159,1 = 90,9 gramm só. 
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7. évfolyam – Gyakorló feladatsor – Anyagmennyiség (Megoldások) 

1. Hány szénatomot tartalmaz 4,0 mol szén? (24 · 1023)  

Megoldás: 

Ha 1 mol szén 6 · 1023 db szénatomot tartalmaz, 

akkor 4 mol szén 24 · 1023 db szénatomot tartalmaz. 

2. Hány alumíniumatomot tartalmaz 0,5 mol alumínium? (3 · 1023)  

Megoldás: 

Ha 1 mol alumínium 6 · 1023 db alumíniumatomot tartalmaz, 

akkor 0,5 mol alumínium 3 · 1023 db alumíniumatomot tartalmaz. 

3. Mekkora anyagmennyiségű 3 · 1024
 szilíciumatom? (5 mol)  

Megoldás: 

Ha 6 · 1023 db szilíciumatom anyagmennyisége 1 mol, 

akkor 3 · 1024
 db (azaz 30 · 1023) szilíciumatom anyagmennyisége 5 mol. 

4. Mekkora anyagmennyiségű 1,5 · 1023
 oxigénatom? (0,25 mol)  

Megoldás: 

Ha 6 · 1023 db oxigénatom anyagmennyisége 1 mol, 

akkor 1,5 · 1023
 db oxigénatom anyagmennyisége 0,25 mol. 

5. Mekkora a tömege 2,0 mol nitrogénatomnak? (28 g)  

Megoldás: 

Ha 1 mol nitrogénatom tömege 14 gramm, 

akkor 2 mol nitrogénatom tömege 28 gramm. 

6. Mekkora a tömege 0,25 mol klóratomnak? (8,88 g)  

Megoldás: 

Ha 1 mol klóratom tömege 35,5 gramm, 

akkor 0,25 mol klóratom tömege 8,88 gramm. 

7. Mekkora az anyagmennyisége 0,500 gramm héliumnak? (0,125 mol)  

Megoldás: 

Ha 4 gramm hélium anyagmennyisége 1 mol, 

akkor 0,5 gramm hélium anyagmennyisége 0,125 mol. 
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8. Mekkora anyagmennyiségű 985 gramm arany? (5,00 mol)  

Megoldás: 

Ha 197 gramm arany anyagmennyisége 1 mol, 

akkor 985 gramm arany anyagmennyisége 5 mol. 

9. Mekkora a tömege 2 · 1023
 fluoratomnak? (6,3 g)  

Megoldás: 

Ha 6 · 1023 db fluoratom tömege 19 gramm, 

akkor 2 · 1023 db fluoratom tömege 6,3 gramm. 

10. Mekkora a tömege 12 · 1023
 brómatomnak? (160 g)  

Megoldás: 

Ha 6 · 1023 db brómatom tömege 80 gramm, 

akkor 12 · 1023 db brómatom tömege 160 gramm. 

11. Hány atomot tartalmaz 16 gramm kénatom? (3 · 1023)  

Megoldás: 

Ha 32 gramm kén 6 · 1023 db atomot tartalmaz,  

akkor 16 gramm kén 3 · 1023 db atomot tartalmaz. 

12. Hány atomot tartalmaz 10 gramm argon? (1,5 · 1023)  

Megoldás: 

Ha 40 gramm argon 6 · 1023 db atomot tartalmaz,  

akkor 10 gramm argon 1,5 · 1023 db atomot tartalmaz. 

13. Melyikben van több atom: 84 gramm vasban vagy 21 gramm lítiumban? Hányszor több? 

(21 g lítiumban, 2-szer több)  

Megoldás: 

Ha 56 gramm vasban van 6 · 1023 db atom (1 mol),  

akkor 84 gramm vasban van 9 · 1023 db atom (1,5 mol). 

Ha 7 gramm lítiumban van 6 · 1023 db atom (1 mol), 

21 gramm lítiumban van 18 · 1023 db atom (3 mol).  

Tehát 21 gramm lítiumban 2-szer annyi atom van, mint 84 gramm vasban. 
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14. Hány gramm kénben van ugyanannyi atom, mint 69 gramm nátriumban? (96 g)  

Megoldás: 

23 gramm nátriumban van 6 · 1023 db atom (1 mol), 

69 gramm nátriumban van 18 · 1023 db atom (3 mol). 

32 gramm kénben van 6 · 1023 db atom (1 mol), 

96 gramm kénben van 18 · 1023 db atom (3 mol).  

Tehát 96 gramm kénben van ugyanannyi atom, mint 69 gramm nátriumban. 

15. Hány gramm ezüstben van ugyanannyi atom, mint amennyi 254 gramm rézben? (432 g)  

Megoldás: 

Ha 63,5 gramm réz 1 mol,  

akkor 254 gramm réz 4 mol. 

1 mol ezüst tömege 108 gramm,  

4 mol ezüst tömege 432 gramm. 

Tehát 432 gramm ezüstben van ugyanannyi atom, mint amennyi 254 gramm rézben. 

16. Melyik az az elem, amelynek 5 mólja 60 gramm tömegű? (szén)  

Megoldás: 

Ha 5 mol atom tömege 60 gramm,  

akkor 1 mol atom tömege 12 gramm. 

Ez az elem a szén. 

17. Melyik az az elem, amelynek 28 grammja éppen 0,5 mol? (vas)  

Megoldás: 

Ha 0,5 mol atom tömege 28 gramm,  

akkor 1 mol atom tömege 56 gramm. 

Ez az elem a vas. 

18. Melyik az az elem, amelynek 3,1 grammja 0,6 · 1023 atomot tartalmaz? (foszfor)  

Megoldás: 

Ha 0,6 · 1023
 atom tömege 3,1 gramm,  

akkor 6 · 1023 db atom (1 mol) atom tömege 31 gramm. 

Ez az elem a foszfor. 
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19. Melyik az az elem, amelynek 9,75 grammja 1,5 · 1023 atomot tartalmaz? (kálium)  

Megoldás: 

Ha 1,5 · 1023
 atom 9,75 gramm,  

akkor 6 · 1023 atom 39 gramm.  

Ez az elem a kálium. 

20. Állítsd anyagmennyiség szerint növekvő sorrendbe a következő mennyiségeket! (b, d, a, c)  

a) 21,0 gramm nitrogénatom  

b) 100,3 gramm higany  

c) 24 · 1023 hidrogénatom  

d) 6 · 1023 alumíniumatom!  

Megoldás: 

a) 21,0 gramm nitrogénatom = 1,5 mol  

b) 100,3 gramm higany = 0,5 mol 

c) 24 · 1023
 hidrogénatom = 4 mol 

d) 6 · 1023
 alumíniumatom = 1 mol 

Növekvő sorrend az anyagmennyiség szerint:  

b) 100,3 gramm higany = 0,5 mol 

d) 6 · 1023
 alumíniumatom = 1 mol 

a) 21,0 gramm nitrogénatom = 1,5 mol  

c) 24 · 1023 hidrogénatom = 4 mol 

21. Állítsd tömeg szerint növekvő sorrendbe a következő mennyiségeket! (a, c, d, b)  

a) 2 mol oxigénatom  

b) 15 mol hélium  

c) 3 · 1023 brómatom  

d) 5 dkg vas 

Megoldás: 

a) 2 mol oxigénatom tömege: 32 gramm 

b) 15 mol hélium tömege: 15 · 4 gramm = 60 gramm 

c) 3 · 1023
 brómatom tömege: 0,5 · 80 gramm = 40 gramm 

d) 5 dkg vas tömege: 50 gramm 

Növekvő sorrend a tömeg szerint: 

a) 2 mol oxigénatom tömege: 32 gramm 

c) 3 · 1023 brómatom tömege: 0,5 · 80 gramm = 40 gramm 
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d) 5 dkg vas tömege: 50 gramm 

b) 15 mol hélium tömege: 15 · 4 gramm = 60 gramm 

7. évfolyam – Gyakorló feladatsor – Az anyagok összetétele (Megoldások) 

1. Mekkora az alábbi anyagok moláris tömege?  

a) kén-dioxid (64 g/mol) 

kén-dioxid képlete: SO2  

1 mol kén tömege 32 gramm 

1 mol oxigén tömege 16 gramm 

1 mol kén-dioxid tömege: 32 gramm + 2 · 16 gramm= 64 gramm 

b) ammónia (17 g/mol)  

ammónia képlete: NH3  

1 mol nitrogén tömege 14 gramm 

1 mol hidrogén tömege 1 gramm 

1 mol ammónia tömege: 14 gramm + 3 · 1 gramm = 17 gramm 

c) kalcium-oxid (56 g/mol)  

kalcium-oxid képlete: CaO  

1 mol kalcium tömege 40 gramm 

1 mol oxigén tömege 16 gramm 

1 mol kalcium-oxid tömege: 40 gramm + 16 gramm = 56 gramm 

d) alumínium-bromid (267 g/mol)  

alumínium-bromid képlete: AlBr3  

1 mol alumínium tömege 27 gramm 

1 mol bróm tömege 80 gramm 

1 mol alumínium-bromid tömege: 27 gramm + 3 · 80 gramm = 267 gramm 

e) szilícium-dioxid (60 g/mol)  

szilícium-dioxid képlete: SiO2 

1 mol szilícium tömege 28 gramm 

1 mol oxigén tömege 16 gramm 

1 mol szilícium-dioxid tömege: 28 gramm + 2 · 16 gramm = 60 gramm 

2. Hány tömegszázalék Na+-t és Cl--t tartalmaz a nátrium-klorid? (39,3 tömeg% Na+, 60,7 

tömeg% Cl-)  
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Megoldás:  

1 mol NaCl tömege 23 gramm + 35,5 gramm = 58,5 gramm 

Ha 58,5 gramm 100% 

akkor 23 gramm x % 

 

               
23

58,5
=  

X

100
 

 

/·100 

Szorozzuk mindkét oldalt 100-zal! 

23 ·  100

58,5
= X 

 

Végezzük el a műveletet! 

         39,3 = X 

 

 

Válasz: 

Tehát a nátrium-klorid 39,3% Na-ot és 60,7% Cl-iont tartalmaz.  

3. Mekkora a tömegszázalékos oxigéntartalma a hipermangánnak (KMnO4)? (40,5 tömeg%)  

Megoldás:  

1 mol kálium tömege: 39 gramm,  

1 mol Mn tömege: 55 gramm, 

1 mol O tömege: 16 gramm 

KMnO4 molekulatömege: 39 gramm + 55 gramm + 4 · 16 gramm = 158 gramm 

64 / 158 = 40,5% 

Válasz:  

Tehát a hipermangán 40,5% oxigént tartalmaz.  

4. Hány tömegszázalék magnéziumot tartalmaz a dolomit, ha összetétele CaMg(CO3)2? (13,2 

tömeg%)  

Megoldás:  

1 mol Ca tömege: 40 gramm 

1 mol Mg tömege: 24 gramm 

1 mol C tömege: 12 gramm 

1 mol O tömege: 16 gramm 

1 mol CaMg(CO3)2 tömege:  

40 gramm + 24 gramm + 2 · (12 gramm + 3 · 16 gramm) = 64 + 2 · 60 = 184 gramm 

Ebből 24 gramm Mg. 

24 / 184 = 13% 
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Válasz:  

Tehát a dolomit 13% magnéziumot tartalmaz. 

5. Egy vegyület 1 móljának tömege 100 gramm. Összetételéről tudjuk, hogy 40 tömegszázalék 

kalciumot, 12 tömegszázalék szenet, ezenkívül oxigént tartalmaz. Mi a vegyület képlete? 

(CaCO3)  

Megoldás:  

Tudjuk, hogy 

1 mol kalcium tömege 40 g 

1 mol szén tömege 12 g 

1 mol oxigén tömege 16 g 

1 mol vegyület tömege 100 gramm, amelynek a 40%-a Ca. 

100 · 0,4 = 40 gramm 

Tehát a vegyület 1 mol kalciumot tartalmaz. 

1 mol vegyület tömege 100 gramm, amelynek a 12%-a C. 

100 · 0,12 = 12 gramm 

Tehát a vegyület 1 mol szenet tartalmaz. 

100 g – (40 g + 12 g) = 48 g 

Tehát a vegyület 48 gramm oxigént tartalmaz. 

Ha 16 gramm oxigén 1 molnak felel meg, 

akkor 48 gramm oxigén X molnak felel meg. 

X = 3 

tehát a vegyület 3 mol oxigént tartalmaz. 

Válasz:  

Tehát a vegyület 3 mol oxigént tartalmaz, képlete: CaCO3  

6. Mi annak a szénből és oxigénből álló vegyületnek a képlete, amelynek 72,7 tömegszázaléka 

oxigén? (CO2)  

Megoldás:  

1 mol szén tömege: 12 gramm 

1 mol oxigén tömege: 16 gramm 

Ha 72,7% megfelel 16 gramm oxigénnek,  

akkor 27,3% megfelel X gramm szénnek. 
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27,3

 72,7
=  

X

16
 

 

/·16 

Szorozzuk mindkét oldalt 16-tal! 

27,3 ·  16

72,7
= X 

 

Végezzük el a műveletet! 

                 6 = X 

 

 

Tehát a vegyület 16 gramm (1 mol) oxigént és 6 gramm (azaz 0,5 mol) szenet tartalmaz. 

Mivel a képletek csak egész együtthatót tartalmazhatnak, ezért számoljuk ki a százalékos 

összetételt 32 gramm oxigénnel. 

Ha 72,7% megfelel 32 gramm oxigénnek,  

akkor 27,3% megfelel X gramm szénnek. 

 

             
 27,3

72,7
=  

X

32
 

 

/·32 

Szorozzuk mindkét oldalt 32-vel! 

27,3 ·  32

72,7
= X 

 

Végezzük el a műveletet! 

              12 = X 

 

 

Válasz:  

Tehát a vegyület képlete CO2. 

7. Egy vegyület 30,4 tömegszázaléka nitrogén és 69,6 tömegszázaléka oxigén. Mi a vegyület 

képlete, ha moláris tömege kisebb 50 g/mol-nál? (NO2)  

Megoldás:  

1 mol nitrogén tömege: 14 gramm 

1 mol oxigén tömege: 16 gramm 

Az 1 mol nitrogént és 1 mol oxigént tartalmazó anyag tömege 14 g + 16 g = 30 g. 

Százalékos nitrogéntartalma:  

14 / 30 = 46,6% lenne. 

Az 1 mol nitrogént és 2 mol oxigént tartalmazó anyag tömege: 14 g + 2 · 16 g = 46 g. 

Százalékos nitrogéntartalma:  

14 / 46 = 30,4% 

Válasz:  

A vegyület képlete: NO2 
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8. Mekkora az alkotó atomok tömegaránya a hidrogén-peroxidban (H2O2)? (1:16)  

Megoldás:  

hidrogén tömege: 1 gramm 

oxigén tömege: 16 gramm 

Válasz: 

Az alkotó atomok aránya: 2 · 1 : 2 · 16 = 1 : 16 

9. Mi az alkotó atomok tömegaránya a szőlőcukorban (C6H12O6)? (6:1:8)  

Megoldás:  

1 mol szén tömege: 12 gramm 

6 mol szén tömege: 6 · 12 gramm = 72 gramm 

1 mol hidrogén tömege: 1 gramm 

12 mol hidrogén tömege: 12 · 1 gramm = 12 gramm 

1 mol oxigén tömege: 16 gramm 

6 mol oxigén tömege: 6 · 16 gramm = 96 gramm 

Válasz:  

72 : 12 : 96 = 6 : 1 : 8 

10. Mi annak a kénből és oxigénből álló vegyületnek a képlete, amelyben az alkotó atomok 

tömegaránya 1:1? (SO2)  

 

Megoldás:  

1 mol kén tömege: 32 gramm 

1 mol oxigén tömege: 16 gramm 

2 mol oxigén tömege: 32 gramm  

Válasz:  

Tehát a vegyület 1 mol ként és két mol oxigént tartalmaz, képlete SO2. 

11. Egy szénből és hidrogénből álló vegyületben a szén- és a hidrogénatomok tömegaránya 

3:1. Mi a vegyület képlete? (CH4)  
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Megoldás: 

1 mol szén tömege: 12 gramm 

1 mol hidrogén tömege: 1 gramm 

Ha a szén tömege a 3-szorosa a hidrogén tömegének, akkor a hidrogén tömege 4 g. 

Válasz:  

A vegyület tehát 1 mol szenet és 4 mol hidrogént tartalmaz, a képlete: CH4 

12. Mekkora tömegű kálium-kloridban van ugyanannyi kloridion, mint amennyi 10,0 gramm 

kalcium-kloridban van? (13,4 g kálium-kloridban)  

Megoldás: 

Kiszámítjuk 1 mol CaCl2 tömegét. 

1 mol CaCl2 tömege: 40 g + 2 · 35,5 g = 111 g  

Ha 111 g CaCl2-ban van 71 g kloridion, 

akkor 10 g CaCl2-ban van X g kloridion. 

 

        
10

111
=  

X

71
 

 

/·71 

Szorozzuk mindkét oldalt 71-gyel! 

10 · 71

111
=  X 

 

Végezzük el a műveletet! 

        6,4 = X 

 

 

Kiszámítjuk 1 mol KCl tömegét. 

1 mol KCl tömege: 39 g + 35,5 g = 74,5 g 

Ha 74,5 g KCl-ban van 35,5 g kloridion,  

akkor X g KCl-ban van 6,4 g kloridion 

 

X

74,5
=  

6,4

35,5
 

 

/·74,5 

Szorozzuk mindkét oldalt 74,5-del! 

X =  
6,4 · 74,5

35,5
 

 

Végezzük el a műveletet! 

X = 13,4 
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Válasz:  

Tehát 13,4 g KCl-ban van ugyanannyi (6,4 g) kloridion, mint 10 g CaCl2-ban. 

13. Mekkora tömegű FeO-ban van ugyanakkora tömegű vas, mint amennyi 1,0 kilogramm 

Fe2O3-ban van? (0,9 kg FeO-ban)  

Megoldás:  

Kiszámítjuk 1 mol Fe2O3 tömegét. 

1 mol Fe2O3 tömege: 2 · 56 g + 3 · 16 g = 112 g + 48 g = 160 g  

Ha 160 g Fe2O3-ban van 112 g vas, 

akkor 1000 g Fe2O3-ban van X g vas 

 

                
1000

160
=  

X

112
 

 

/·112 

Szorozzuk mindkét oldalt 112-vel! 

1000 · 112

160
= X  

 

Végezzük el a műveletet! 

                       X = 700 

 

 

Tehát 1000 g Fe2O3-ban 700 gramm vas van. 

Kiszámítjuk 1 mol FeO tömegét. 

1 mol FeO tömege: 56 g + 16 g = 72 g 

Ha 72 g FeO-ban van 56 g vas, 

akkor X g FeO-ban van 700 g vas 

 

   
X

72
=  

700

56
 

 

/·72 

Szorozzuk mindkét oldalt 72-vel! 

                X =  
700 · 72

56
  

 

Végezzük el a műveletet! 

    X = 900 

 

 

Válasz:  

Tehát 900 gramm FeO-ban van ugyanannyi vas (700 g), mint amennyi 1,0 kilogramm Fe2O3-

ban.  
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14. Hány tömegszázalék szenet tartalmaz a 0,5 mol metán és 0,5 mol szén-dioxid 

összekeverésével kapott gázelegy? (40 tömeg%)  

Megoldás:  

1 mol CH4 tömege: 12 g + 4 · 1 g = 16 g 

1 mol metán tömege 16 gramm, amely 12 gramm szenet tartalmaz.  

0,5 mol metán tömege 8 gramm, amely 6 gramm szenet tartalmaz.  

1 mol CO2 tömege: 12 g + 2 · 16 g = 44 g  

1 mol szén-dioxid tömege 44 gramm, és 12 gramm szenet és 32 gramm oxigént tartalmaz,  

0,5 mol szén-dioxid tömege 22 gramm, és 6 gramm szenet és 16 gramm oxigént tartalmaz. 

A keverék 0,5 mol metánt és 0,5 mol szén-dioxidot, azaz  

8 gramm metánt és 22 gramm szén-dioxidot tartalmaz. 

A 30 gramm keverékben van 6 + 6 = 12 gramm szén. 

12

30
= 0,4 

Válasz:  

Tehát a keverék 40% szenet tartalmaz. 

15. Hány tömegszázalék oxidiont tartalmaz az a keverék, amely 1 mol kalcium-oxidot és 1 mol 

magnézium-oxidot tartalmaz? (33,3 tömeg%) 

Megoldás:  

Kiszámítjuk 1 mol kalcium-oxid tömegét: 

1 mol CaO tömege: 40 g + 16 g = 56 g 

Kiszámítjuk 1 mol magnézium-oxid tömegét: 

1 mol MgO tömege: 24 g + 16 g = 40 gramm 

A keverék 1 mol kalcium-oxidot és 1 mol magnézium-oxidot tartalmaz. 

A keverék tömege 56 g + 40 g = 96 g 

96 gramm keverékben van 2 · 16 = 32 gramm oxigén. 

32

96
= 0,33 

Válasz:  

Tehát a keverék 33,3% oxidiont tartalmaz. 
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7. évfolyam – Gyakorló feladatsor – Kémiai reakciók (Megoldások) 

1. Hány mól víz keletkezik egy olyan gázelegy meggyújtásakor, amely 4 gramm hidrogént és 

32 gramm oxigént tartalmaz? (2 mol) 

Megoldás: 

2H2 + O2  2H2O 

Az egyenlet szerint: 

4 g hidrogénből és 32 g oxigénből keletkezik 36 g víz,  

azaz 2 mol hidrogénből és 1 mol oxigénből lesz 2 mol víz. 

Válasz: 

A gázelegy meggyújtásakor 2 mol víz keletkezik. 

2. 1 m3 ammónia (NH3) tömege közönséges körülmények között 700 g. Hány mól N2, és hány 

mól H2 szükséges 1 m3 ammónia előállításához? (20,6 mol N2, 61,8 mol H2)  

Megoldás: 

N2 + 3H2  2NH3 

1 mol nitrogénből és 3 mol hidrogénből lesz 2 mol ammónia 

28 g nitrogénből és 6 g hidrogénből lesz 34 g ammónia 

X g nitrogénből és y g hidrogénből lesz 700 g ammónia 

 

X

28
=  

700

34
 

 

/· 28 

Szorozzuk mindkét oldalt 28-cal! 

              X =  
700 ·  28

34
 

 

Végezzük el a műveletet! 

   X = 576 

 

 

Ha 28 gramm nitrogén 1 mol,  

akkor 576 gramm X mol 

X =
576

28
 

X=20,6 mol nitrogén 

Ha 1 mol nitrogénhez kell 3 mol hidrogén, 

akkor 20,6 mol nitrogénhez kell 3 · 20,6 = 61,8 mol hidrogén. 

Válasz: 

Tehát 20,6 mol nitrogén és 61,8 mol hidrogén szükséges 1 m3 ammónia előállításához. 
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3. Hány gramm hidrogén és hány darab oxigénmolekula keletkezik 27 gramm víz elektromos 

árammal történő elbontásával? (3 g H2, 4,5 · 1023
 oxigénmolekula)  

Megoldás: 

2H2O  2H2 + O2 

ha 36 g vízből keletkezik 4 g hidrogén és 32 g oxigén 

akkor 27 g vízből keletkezik X g hidrogén 

 

     
 27

  36
 =  

X

4
 

 

/·4 

Szorozzuk mindkét oldalt 4-gyel! 

27 ·  4

36
= X 

 

Végezzük el a műveletet! 

           3 = X 

 

 

Tehát 27 g víz bontásával 3 gramm hidrogén keletkezik.  

2H2O  2H2 + O2 

36 g víz 2 mol, azaz 2 · 6 · 1023 db 

27 g víz 1,5 mol, azaz 1,5 · 6 · 1023 db = 9 · 1023 db 

Az egyenletből látható, hogy 

2 mol vízből keletkezik 2 mol hidrogén és 1 mol oxigén,  

azaz 2 · 6 · 1023 db vízből keletkezik 2 · 6 · 1023 db hidrogén és 6 · 1023 db oxigén 

akkor 1,5 · 6 · 1023 db vízből keletkezik 9 · 1023 db hidrogén és 4,5 · 1023 db oxigén  

Válasz: 

Tehát 27 g vízből keletkezik 3 gramm hidrogén és 4,5 · 1023 db oxigén. 

4. Hány mól szén-dioxid keletkezik egy 7 gramm tömegű faszéndarab tökéletes elégetésekor, 

ha a faszén éghetetlen anyag tartalma 14,5 tömegszázalék? (0,5 mol)  

Megoldás: 

7 g szén 14,5% éghetetlen anyagot tartalmaz, amely 7 · 0,145 = 1,015 g  1 g 

Az anyag széntartalma 7 g – 1 g = 6 g 

A szén égésének az egyenlete: 

C + O2  CO2 

12 g szén elégéséhez 32 g oxigén szükséges, és így 44 g szén-dioxid keletkezik. 

6 g szén elégéséhez 16 g oxigén szükséges, és így 22 g szén-dioxid keletkezik. 

Ha 44 g CO2 1 mol, 

akkor 22 g CO2 0,5 mol. 
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Válasz: 

Tehát 6 g szén égésekor 0,5 mol szén-dioxid keletkezik.  

5. Egy 10,0 grammos grafit ceruzabél (szén) 25 tömegszázaléka éghetetlen agyag. Hány gramm 

szén-dioxid keletkezik a ceruzabél tökéletes elégetésekor? (27,5 g)  

Megoldás:  

10 g szén 25% éghetetlen anyagot tartalmaz, amely 10 · 0,25 = 2,5 g 

Az anyag széntartalma 10 g – 2,5 g = 7,5 g 

C + O2  CO2 

12 g szén elégésekor 44 g szén-dioxid keletkezik. 

7,5 g szén elégésekor X g szén-dioxid keletkezik. 

 

           
7,5

  12
 =  

X

44
 

 

/·44 

Szorozzuk mindkét oldalt 44-gyel! 

7,5 ·  44

12
= X 

 

Végezzük el a műveletet! 

         27,5 = X 

 

 

 

Válasz: 

Tehát 27,5 g szén-dioxid keletkezik.  

6. Hány gramm oxigént használ el az égéshez egy 3,1 grammos magnéziumszalag? (2,0 g)  

Megoldás: 

2Mg + O2  2MgO 

Ha 2 · 24 g Mg-hoz 32 g oxigén szükséges,  

akkor 3,1 g Mg-hoz X g oxigén szükséges. 

 

          
  3,1

48
 =  

X

32
 

 

/·32 

Szorozzuk mindkét oldalt 32-vel! 

3,1 ·  32

48
= X 

 

Végezzük el a műveletet! 

         2,06 = X 

 

 

 



F I-505050701/1 Kémia 7 .  |  FI-505050801/1 Kémia  8 .  –  Tanár i  kézikönyv  
 

139 

 

Válasz: 

Tehát 3,1 g Mg-hoz 2,06 g oxigén szükséges. 

7. Hány darab klórmolekulával lép kémiai reakcióba maradéktalanul 46 gramm nátrium és 

eközben hány gramm konyhasó (NaCl) keletkezik? (6 · 1023
 Cl2 és 117 g NaCl)  

Megoldás: 

2Na + Cl2  2NaCl 

2·23 g + 2 · 35,5 g = 2 · (23+35,5) g 

46 g + 71 g = 2 · 58,5 g 

Tehát 117 g NaCl keletkezik. 

2 · 6 · 1023 db Na 6 · 1023 db klórmolekulával lép reakcióba 

Válasz: 

46 gramm nátrium 6 · 1023 db klórmolekulával lép kémiai reakcióba, és eközben 117 gramm 

konyhasó (NaCl) keletkezik. 

8. Egy üvegben 160 gramm vas-oxidot (Fe2O3) találtunk. Mekkora anyagmennyiségű vas 

elégetésekor keletkezik ekkora mennyiségű vas-oxid? (2 mol)  

Megoldás: 

4Fe + 3O2  2Fe2O3 

4 · 56 g + 3 · 32 g = 2 · (2 · 56 g + 3 · 16 g) 

224 g + 96 g = 2 · (112 + 48) g 

224 g + 96 g = 320 g 

224 g vas elégetésekor 320 g Fe2O3 keletkezik 

X g vas elégetésekor 160 g Fe2O3 keletkezik. 

X = 112 g 

Ha 56 g vas 1 mol, akkor 112 g vas 2 mol. 

Válasz: 

2 mol anyagmennyiségű vas elégetésekor keletkezik 160 gramm vas-oxid.  

9. 1 m3 levegő kb. 2,5 · 1025 gázrészecskét tartalmaz. A molekulák 21%-a oxigénmolekula. 

Mekkora tömegű kén elégetéséhez elegendő ez a levegőmennyiség? (280 g)  

Megoldás: 

1 m3 levegő 2,5 · 1025 gázrészecskét tartalmaz  

2,5 · 1025 db = 250 · 1023 db gázrészecske 

Ennek a 21%-a: 0,21 · 250 · 1023 db = 52,5 · 1023 db 
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S + O2  SO2 

32 g + 32 g = 64 g 
 

Ha 6 · 1023 db oxigén 32 gramm kén elégéséhez elegendő, 

akkor 52,5 · 1023 db oxigén X gramm kén elégéséhez elegendő. 

 

            
52,5

6
 =  

X

32
 

 

/·32 

Szorozzuk mindkét oldalt 32-vel! 

52,5 ·  32

6
= X 

 

Végezzük el a műveletet! 

            280 = X 

 

 

Válasz: 

Tehát 280 gramm kén elégéséhez elegendő ez a levegőmennyiség. 

10. 100 gramm 20 tömegszázalékos sósavat nátrium-hidroxiddal közömbösítünk. Hány gramm 

szilárd nátrium-hidroxid szükséges ehhez? (21,9 g)  

Megoldás: 

100 gramm 20%-os sósav-oldatban van 20 gramm sósav és 80 gramm víz. 

HCl + NaOH  NaCl + H2O 

(1 g + 35,5 g) + (23 g + 16 g + 1 g) = (23 g + 35,5 g) + (2 · 1 g + 16 g) 

36,5 g + 40 g = 58,5 g + 18 g 

76,5 g = 76,5 g 

Ha 36,5 gramm sósav semlegesít 40 gramm NaOH-ot, 

akkor 20 gramm sósav semlegesít X gramm NaOH-ot. 

 

        
20

36,5
 =  

X

40
 

 

/·40 

Szorozzuk mindkét oldalt 40-nel! 

20 ·  40

36,5
= X 

 

Végezzük el a műveletet! 

        21,9 = X 
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Válasz: 

Tehát 100 gramm 20 tömegszázalékos sósavat 21,9 gramm szilárd NaOH semlegesít.  

11. 500 gramm 10 tömegszázalékos nátrium-hidroxid oldatot 15 tömegszázalékos sósavval 

közömbösítünk. Hány gramm sósavra van ehhez szükség? (304 g)  

Megoldás: 

Ha 100 g oldatban van 10 g nátrium-hidroxid, 

akkor 500 g oldatban van 50 g nátrium-hidroxid. 

NaOH + HCl  NaCl + H2O 

(23 g + 16 g + 1 g) + (1 g + 35,5 g) = (23 g + 35,5 g) + (2 · 1 g + 16 g) 

40 g + 36,5 g = 58,5 g + 18 g 

Ha 40 g NaOH-hoz kell 36,5 g HCl, 

akkor 50 g NaOH-hoz kell X g HCl 

 

                  
  50

40
 =  

X

36,5
 

 

/·36,5 

Szorozzuk mindkét oldalt 36,5-del! 

50 ·  36,5

40
= X 

 

Végezzük el a műveletet! 

           45,6 = X 

 

 

Ha 100 g oldatban van 15 g sósav, 

akkor X g oldatban van 45,6 g 

 

X

100
 =  

45,6

15
 

 

/·100 

Szorozzuk mindkét oldalt 100-zal! 

                 X =
45,6 ·  100

15
 

 

Végezzük el a műveletet! 

  X = 304 

 

 

Válasz: 

Tehát 304 g 15 százalékos sósavra van szükség. 
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12. Hány gramm 20 tömegszázalékos nátrium-hidroxid-oldatot kell önteni 200 gramm 10 

tömegszázalékos salétromsavoldathoz, hogy a kapott oldat pH-ja éppen 7 legyen? (63,5 g)  

A salétromsav képlete: HNO3 

Megoldás: 

Ha 100 g oldatban van 10 g salétromsav,  

akkor 200 g oldatban van 20 g salétromsav. 

NaOH + HNO3  NaNO3 + H2O 

(23 g + 16 g + 1 g) + (1 g + 14 g + 3 · 16 g) = (23 g + 14 g + 3 · 16 g) + 2 · 1 g + 16 g) 

40 g + 63 g = 85 g + 18 g 

103 g = 103 g 

Ha 40 g NaOH-hoz kell 63 g salétromsav, 

akkor X g NaOH-hoz kell 20 g salétromsav  

 

X

40
 =  

20

63
 

 

/·40 

Szorozzuk mindkét oldalt 40-nel! 

             X =  
20 ·  40

63
 

 

Végezzük el a műveletet! 

   X = 12,7 

 

 

Ha a nátrium-hidroxid-oldat 20 tömegszázalékos, akkor: 

100 gramm oldatban van 20 gramm nátrium-hidroxid, 

X gramm oldatban van 12,7 gramm 

 

X

100
 =  

12,7

20
 

 

/·100 

Szorozzuk mindkét oldalt 100-zal! 

                    X =  
12,7 ·  100

20
 

 

Végezzük el a műveletet! 

     X = 63,5 

 

 

Válasz: 

Tehát 63,5 gramm 20 tömegszázalékos nátrium-hidroxid-oldatot kell önteni 200 gramm 10 

tömegszázalékos salétromsavoldathoz. 

13. 80,0 gramm 20 tömegszázalékos nátrium-hidroxid-oldatot sósavval közömbösítünk, majd 

a kapott oldatot bepároljuk. Hány gramm konyhasót kapunk? (23,4 g) 
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Megoldás: 

Ha 100 g oldatban van 20 g nátrium-hidroxid,  

akkor 80 g oldatban van 16 g nátrium-hidroxid. 

NaOH + HCl  NaCl + H2O 

(23 g + 16 g + 1 g) + (1 g + 35,5 g) = (23 g + 35,5 g) + (2 · 1 g + 16 g) 

40 g + 36,5 g = 58,5 g + 18 g 

Ha 40 g NaOH-ból 58,5 g NaCl keletkezik, 

akkor 16 g NaOH-ból X g NaCl keletkezik 

 

                  
16

  40
=  

X

58,5
 

 

/·58,5 

Szorozzuk mindkét oldalt 58,5-del! 

16 ·  58,5

40
= X 

 

Végezzük el a műveletet! 

           23,4 = X 

 

 

Válasz: 

Tehát 80,0 gramm 20 tömegszázalékos nátrium-hidroxid-oldat sósavval közömbösítése után 

23,5 gramm nátrium-klorid keletkezik. 

14. 100 gramm 40 tömegszázalékos nátrium-hidroxid-oldatot éppen 100 gramm kénsavoldat 

közömbösít. Hány tömegszázalékos a kénsavoldat? (49 tömeg%-os) 

A kénsav képlete: H2SO4 

Megoldás: 

2NaOH + H2SO4  Na2SO4 + 2H2O 

2 · (23 g+ 16 g + 1 g) + 2 · 1 g + 32 g + 4 · 16 g = 2 · 23 g + 32 g + 4 · 16 g + 2 · 18 g 

2 · 40 g + 98 g = 142 g + 36 g 

178 g = 178 g 

100 g 40 tömegszázalékos oldatban van 40 gramm NaOH 

Az egyenlet szerint: 

ha 80 g NaOH közömbösít 98 g H2SO4-at,  

akkor 40 g NaOH közömbösít 49 g H2SO4-at.  

Tehát 100 gramm kénsavoldatban 49 g kénsav van, vagyis az oldat 49 tömegszázalékos. 

Válasz: 

49 tömegszázalékos a kénsavoldat. 
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15. 250 gramm 10 tömegszázalékos salétromsavoldatba 250 gramm 10 tömegszázalékos 

nátrium-hidroxid-oldatot öntünk.  

a) Milyen kémhatású a keletkezett oldat? (lúgos)  

b) Hány gramm nátrium-nitrátot tartalmaz az oldat a reakció végén? (33,7 g)  

c) Hány tömegszázalékos az oldat a keletkezett sóra nézve? (6,7 tömeg%) 

a) Milyen kémhatású a keletkezett oldat? (lúgos)  

Megoldás: 

HNO3 + NaOH  NaNO3 + H2O 

(1 g + 14 g + 3 · 16 g) + (23 g + 16 g + 1 g) = (23 g + 14 g + 3 · 16 g) + (2 · 1 g + 16 g) 

63 g + 40 g = 85 g + 18 g 

103 g =103 g 

Ha a salétromsavoldat 10 tömegszázalékos, akkor  

100 oldatban van 10 g salétromsav,  

250 gramm oldatban van 25 g salétromsav. 

Ha a nátrium-hidroxid-oldat 10 tömegszázalékos, akkor  

100 oldatban van 10 g nátrium-hidroxid,  

250 gramm oldatban van 25 g nátrium-hidroxid.  

Ha 63 g HNO3 semlegesít 40 g nátrium-hidroxidot,  

akkor 25 g HNO3 semlegesít X g nátrium-hidroxidot. 

 

          
25

  63
 =  

X

40
 

 

/·40 

Szorozzuk mindkét oldalt 40-nel! 

25 ·  40

63
= X 

 

Végezzük el a műveletet! 

       15,8 = X 

 

 

Válasz: 

Tehát az oldat lúgos marad. 

b) Hány gramm nátrium-nitrátot tartalmaz az oldat a reakció végén? (33,7 g)  

Megoldás: 

HNO3 + NaOH  NaNO3 + H2O 

63 g + 40 g = 85 g + 18 g 

Ha 63 g HNO3-ból keletkezik 85 g NaNO3, 

akkor 25 g HNO3-ból keletkezik X g NaNO3. 
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25

  63
 =  

X

85
 

 

/·85 

Szorozzuk mindkét oldalt 85-tel! 

25 ·  85

63
= X 

 

Végezzük el a műveletet! 

       33,7 = X 

 

 

Válasz: 

Tehát 33,7 g nátrium-nitrát keletkezik.  

c) Hány tömegszázalékos az oldat a keletkezett sóra nézve? (6,7 tömeg%-os) 

Megoldás: 

500 g oldatban van 33,7 g só, 

akkor 100 g oldatban van X g só 

 

                 
100

  500
 =  

X

33,7
 

 

/·33,7 

Szorozzuk mindkét oldalt 33,7-del! 

100 ·  33,7

500
= X 

 

Végezzük el a műveletet! 

               6,7 = X 

 

 

Válasz: 

Tehát az oldat a keletkezett sóra nézve 6,7%-os. 
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