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BEVEZETŐ
A kémia tanári kézikönyv az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által megjelentetett
újgenerációs kémia tankönyvcsalád 9–10. osztályos tankönyvéhez és munkafüzetéhez készült.
Célja, hogy segítse a tankönyvet használó tanárok munkáját és felkészülését a tanórák
eredményes megtartásához.
A taneszközcsalád újszerűségét az adja, ahogyan a tartalmi hangsúlyokat és a hozzájuk
tartozó módszertani megoldásokat újraértelmezi. A szigorúan vett akadémikus kémiaoktatás
évtizedeken keresztül megszokott rendszeréhez képest újszerű megközelítésben, modern,
hétköznapjainkból ismert példák alapján vezeti le és mutatja be a legfontosabb kémiai
ismereteket és összefüggéseket. A kémia mint tantárgy és a kémia mint tudomány jelenlegi
társadalmi megítélése indokolja, hogy olyan tankönyvcsalád kerüljön a diákok kezébe, ami
oldalról oldalra bizonyítja, hogy a kémia a mindennapjaink része. Sok nélkülözhetetlen elem
hiányozna az életünkből kémia nélkül – az egészséges táplálékoktól a ruházatunk anyagain és
használati tárgyainkon keresztül az energiaforrásokig, hogy csak néhányat említsünk.
Ugyanakkor az is lényeges, hogy a diákok a környezetükért felelősséget vállaló, a
fogyasztásukat észszerű mederben tartó állampolgárok legyenek.
A tartalmi kérdéseken túl a tankönyvek módszertani megújulást is elvárnak a
felhasználóktól, de úgy, hogy ehhez megfelelő támogatást is nyújtanak. Napjaink
modernizálódó társadalmi szerkezetében új munkaformák jelennek meg. A csoportokban
végzett tevékenységek, egy konkrét feladat megoldását célzó feladatok, projektek
megvalósítása a felnőtt-társadalom munkaerőpiacán egyre elterjedtebb. Az egyéni
ismeretszerzés, információgyűjtés és -feldolgozás képessége és a közös tevékenységbe való
beépítése ma már elvárás a munkavállalókkal szemben. Az új szemléletű tankönyvcsaládok
ezen képességek megszerzésében és begyakorlásában is segítséget nyújtanak.
Természetesen a tanár szerepe is átértékelődik a modern iskolában. A tanár nem a
tudás egyedüli birtokosa, mint a közoktatás megelőző évszázadaiban azt megszokhattuk.
Sokkal inkább egy közös ismeretszerző tevékenység segítője, mentora, esetleg a háttérből
irányító, máskor segítő résztvevője. Nekünk, tanároknak önmérsékletre van szükségünk. Nem
baj, sőt, jó, ha nem mi vagyunk a főszereplők az órán, hanem az éppen társait tanító, adott
témában szakértő diák. Az sem szégyen, ha mi is tanulunk a diákoktól. Ha a kémia
tudományához jobban is értünk, mint a tanítványaink, előfordulhat, hogy egyes informatikai
vagy speciális hétköznapi témákban (pl. versenymotorok működése, kozmetikumok, közösségi
médiák) ők a jártasabbak. Használjuk ki ezt a tényt, és fordítsuk arra, hogy az osztály többi
tagja és mi magunk is gyarapítsuk tudásunkat ezeken a területeken!
Az ismeretszerzésnek egy másik eleme is hangsúlyosabb szerephez jut ezekben a
tankönyvekben. Sok esetben építünk a tanulók önálló ismeretszerzésére. A problémák
felvetését követően, a megfelelő források feldolgozása és a segítő kérdések megválaszolása
után sok esetben önállóan jutnak el a diákok az új ismeretekig. Adjunk erre is lehetőséget, de
támogassuk a kooperatív technikákat, a páros vagy kiscsoportos megbeszéléseket is! A
tankönyvek sok forrást, anyagot, ötletet kínálnak, az órára való tanári felkészülés ezen
lehetőségek átgondolását és megtervezését jelenti.
Eredményes, jó munkát kívánunk!
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I. AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSI CÉLJAINAK MEGVALÓSULÁSA
Az újgenerációs tankönyvek célja, hogy a gimnáziumi tanulók többsége számára releváns, a
mindennapi életben is alkalmazható problémák felvetésén keresztül fejlessze a tanulók kémiai
ismereteit, gondolkodási képességeit, valamint pozitív attitűdöt alakítson ki a tanulókban a
kémiához való viszonyuk tekintetében és a kémia életünkben betöltött szerepének
megítélésében. Ugyanakkor az alapvető kémiai ismeretek tárgyalása és gyakoroltatása révén
megteremti az alapjait annak is, hogy az érdeklődő tanulók – kiegészítő (pl. fakultációs)
tanulmányok után – sikeres érettségi vizsgát tegyenek kémiából.

I.1. A készségek, képességek fejlesztésére szolgáló eszközök
A tankönyv leckéiben és a munkafüzet feladataiban az egyéni készségek és képességek
fejlesztésének számos eszközét találhatjuk meg. A szövegértés és szövegalkotás készségét
fejlesztik elsősorban azok a feladatok, amelyek egy írott szöveg, ábra vagy rajz szóban vagy
írásban történő értelmezését kérik. A projektmunkával, internetes búvárkodással,
számítógépes bemutató készítésével kapcsolatos feladatok elsősorban a digitális technika
használatával, a kritikus információgyűjtéssel és a csoportmunkával kapcsolatos készségeket
fejlesztik. A mennyiségi szemlélet kialakítását és a számolási készség fejlesztését szolgálják a
számítási feladatok. A természettudományos gondolkodással, a kísérletezéssel kapcsolatos
kognitív és manuális készségeket fejlesztik a kísérletek. A kémiai ismeretek mindennapi
alkalmazásával, a kémia életünkben betöltött szerepével kapcsolatos számos probléma és
példa megoldása, illetve megbeszélése egyrészt fejleszti a tanult ismeretek alkalmazásának
képességét, másrész fejleszti a tudástranszfert az iskolai és a mindennapi kontextusban
megjelenő problémák között.

I.2. Gondolkodási eljárások tanulását segítő eszközök
A későbbiekben felsorolt példák és szövegek részben vagy egészében a tankönyv egyik
szerzője, Dr. Tóth Zoltán: Korszerű kémia tantárgy-pedagógia − Híd a pedagógiai kutatás és a
kémiaoktatás között című könyvből, a szerző engedélyével átvett idézetek. A könyv a
SZAKTÁRNET (TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009) pályázat keretében a Debreceni Egyetemi
Kiadó gondozásában jelent meg 2015-ben, és szabadon letölthető:
http://tanarkepzes.unideb.hu/szaktarnet/kiadvanyok/korszeru_kemia_
tantargypedagogia.pdf
A természettudományos gondolkodáson olyan mentális folyamatok összességét
értjük, amelyeket akkor használunk, amikor valamilyen természettudományos tartalomról
gondolkodunk, valamilyen természettudományos tevékenységet végzünk (pl. kísérletezünk,
problémát oldunk meg). A természettudományos gondolkodás alapvető képességein olyan
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mintázatokat (sémákat, műveleteket) értünk, amelyek elengedhetetlenek a
természettudományos problémák megértése, kezelése és megoldása szempontjából. A
legfontosabb mintázatok a következők: rendszerezési képesség, kombinatív képesség,
deduktív gondolkodás, induktív gondolkodás, analógiás gondolkodás, arányossági
gondolkodás, valószínűségi gondolkodás és korrelatív gondolkodás. Ezek mindegyikére
számos példát találunk a tankönyvekben és a munkafüzetekben.
A kilencedikes taneszközcsaládban:
A rendszerezési képesség a dolgok és jelenségek adott szempontok szerinti jellemzését és
összehasonlítását jelenti. Elemei: az összehasonlítás, a besorolás, a sorképzés, általánosítás,
az osztályozás és a definiálás.
 Hasonlítsd össze a hidrogén izotópatomjainak összetételét!
 Hasonlítsd össze a szén-dioxid és a szilícium-dioxid halmazszerkezetét!
 Milyen kémiai részecskét/részecskéket jelölnek a következő szimbólumok: Na, CO2,
O3, H3O+, Al3+, Pb(NO3)2, He?
 A sókat összetételük alapján négy csoportba sorolhatjuk: szabályos sók (pl. Na 2CO3),
savanyú sók (pl. NaHCO3), bázisos sók (pl. Cu2(OH)2CO3) és kettős sók (pl. KAl(SO4)2).
Ezek ismeretében alkosd meg a savanyú só definícióját!
A kombinatív képesség a lehetőségek számbavételével hoz létre új tudást.
 A hidrogénatomnak (1H, 2H, 3H) és az oxigénatomnak (16O, 17O, 18O) is három
izotópatomja fordul elő a természetben. Hányféle vízmolekula található egy pohár
vízben?
Bár a deduktív gondolkodás alapvetően nem hoz létre új ismeretet, fontos szerepe van a
szövegértésben, az érvelésben és a cáfolásban. Elemei: a kétváltozós műveletek és a
következtetések.
 Fejezd be a mondatot! Ha egy kémiai reakcióban elektronátmenet (oxidációsszámváltozás) történik, akkor redoxireakcióról beszélünk. Ebben a reakcióban nem
történik elektronátmenet (oxidációsszám-változás), tehát…
 Fejezd be a mondatot! Ha nátrium-karbonátot vízben oldunk, akkor az oldat lúgos
kémhatású lesz. Ha egy lúgos kémhatású oldathoz fenolftalein indikátort adunk,
akkor az oldat színe pirosra változik. Tehát, ha a nátrium-karbonátot fenolftaleines
vízben oldjuk, akkor…
 Minden olyan kémiai reakció, amelyben elemi állapotú anyag is szerepel,
szükségképpen redoxireakció. Mire következtethetünk ebből a permanganát-ionok és
a nitritionok között savas közegben végbemenő reakcióra vonatkozóan?
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 Fejezd be a mondatot! Ahhoz, hogy a nátrium-klorid vezesse az elektromos áramot,
vagy meg kell olvasztani, vagy vízben kell oldani. Ez a nátrium-kloridból készült
folyadék vezeti az elektromos áramot, tehát…
Az induktív gondolkodást szokás az új ismeret létrehozására alkalmas gondolkodási
műveletnek is tekinteni. Az induktív gondolkodás a szabályfelismerésen és a szabályalkotáson
alapul. Elemei: a kizárás, az átkódolás és a sorozatok képzése.
 A következő fémek közül melyik nem oldódik sósavban hidrogénfejlődés közben?
cink, kálium, vas, ezüst, alumínium
 Mi kerül a hiányzó helyre? mól : mol = gramm:…
Az analógiás gondolkodás dolgok közötti hasonlóságok felismerésével kapcsolatos.
Analógiákra épül a modellek használata is. A modell a valóság egyszerűsített mása. A
modellezésnek különböző szintjei jelennek meg a kémiában. A jól ismert molekulamodelleken
kívül jelentős modellek még a kémiában az eszmei modellek (pl. atommodellek, sav-bázis
elméletek) és a kémia szimbólumrendszere (vegyjelek, képletek, kémiai egyenletek). A
modellek használata során mindig tisztában kell lenni azzal, hogy a megértés elősegítése
mellett gyakran tévképzetek kialakítását is eredményezik.
 Írd fel az ezüst-nitrát-oldat és a sósav között végbemenő reakció kémiai egyenletét
ionegyenlettel!
 Miben hasonlít, és miben különbözik a zsonglőr mutatványa és a dinamikus
egyensúly?
Az arányossági gondolkodás (egyenes és fordított arányosság felismerése, arányos osztás)
alapvető szerepet játszik a természettudományokban és a mindennapi életben egyaránt.
Különös figyelmet érdemel a fordított arányosság felismerése és az arányos osztás
képességének fejlesztése.
 Melyiknek nagyobb a tömege? Azonos anyagmennyiségű vasatomnak vagy
szénatomnak?
 Melyik tartalmaz több molekulát? Azonos tömegű szén-dioxid vagy metán?
 Melyik nagyobb térfogatú? Azonos tömegű és állapotú klórgáz vagy nitrogéngáz?
 Hogyan változik meg a tökéletes gáz térfogata, ha állandó hőmérsékleten nyomását
háromszorosra növeljük?
 Egy keverékben az alkotó anyagok tömegaránya 2 : 3. Hány grammot tartalmaz az
egyes alkotókból 150 g keverék?
A hétköznapi életben is fontos valószínűségi gondolkodásnak a fejlesztésére a kémia
tananyaga – legalábbis alsó- és középfokon – viszonylag kevés lehetőséget kínál.
 A függvénytáblázatban számos adatot találunk arra vonatkozóan, hogy különböző
anyagok vízben való oldhatósága hogyan változik a hőmérséklettel. Készíts egy 2 x 2es ún. kontingenciatáblázatot szilárd anyagok és gázok esetén vízoldhatóságának

7

F I - 505050901/1 K é m i a 9 . | F I - 505051001/1 K é m i a 1 0 . – T a n á r i k é z i k ö n y v

hőmérsékletfüggéséből (az oldhatóság nő a hőmérséklettel vagy csökken). Függ-e az
anyagok oldhatóságának hőmérsékletfüggése az anyag standard halmazállapotától?
A korrelatív gondolkodás teszi lehetővé bizonyos valószínűséggel bekövetkező események
közötti összefüggés (együttjárás típusú és oksági típusú) felismerését.
 A nemesgázok forráspontja a moláris tömeggel nő. Van-e oksági kapcsolat a két
változó között?
 A HCl, HBr és HI savi erőssége a moláris tömeggel nő. Van-e oksági kapcsolat a két
változó között?
A problémamegoldó gondolkodás a természettudományos gondolkodás összetett, magas
szintű formája. Szükséges, de nem elégséges feltétele a természettudományos gondolkodás
alapvető képességeinek megfelelő fejlettsége. Számos további feltétele közül megemlítjük a
gondolkodás rugalmasságát, a kreativitást, az egymástól látszólag távoli területek közötti
tudástranszfer képességét. Ne feledjük, hogy a kognitív terhelési elmélet (sémaelmélet)
ajánlása szerint a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének egyik hatékony módszere a
kidolgozott feladatok megoldásának elemzése, elemeztetése. A következőkben bemutatott –
többségében a tankönyvben és a munkafüzetben is előforduló – feladatokkal egyrészt
tesztelhetjük a tanulók problémamegoldó gondolkodásának fejlettségét, másrészt
fejleszthetjük is azt.
 Miért csattannak ki a bogyós gyümölcsök eső után? Bizonyára megfigyelted már,
hogy kiadós eső után a bogyós gyümölcsök (meggy, cseresznye, szőlő, paradicsom,
egres) gyakran kirepednek. Ez azért következik be, mert víz jut be a gyümölcsök
belsejébe, és a megnövekedett nyomás szétfeszíti a gyümölcs héját. De hogyan jut át
a víz a gyümölcs héján? Hogyan lehetséges az, hogy pl. egy sóoldatban található
nátriumionok és kloridionok nem férnek át a féligáteresztő hártya pórusain, pedig
ezek az ionok kisebbek, mint a vízmolekulák? A nátriumion átmérője 95 pm, a
kloridion átmérője: 181 pm, a vízmolekula átmérője: 280 pm.
 A borotvapenge acélból van, mégis úszik a víz felszínén! Óvatosan helyezz egy acél
borotvapengét lapjával a víz felszínére! Miért nem süllyedt el a borotvapenge?
Óvatosan cseppents a vízbe mosószert vagy mosogatószert! Vajon miért süllyedt el a
borotvapenge? Ismételd meg az első kísérletet különböző folyadékokkal: benzinnel,
alkohollal, étolajjal! Mit tapasztaltál? Milyen következtetést tudsz levonni ebből a
kísérletből az egyes folyadékok molekulái közötti kötés erősségére?
 Ki követett el hibát? Arra a kérdésre, hogy mennyi a tömege 2,00 mol kénnek az egyik
tanuló (A) azt válaszolta, hogy 64,0 g, egy másik tanuló (B) pedig azt, hogy 512 g.
Hogyan kaphattak ennyire eltérő eredményt? Ki követte el a hibát: az (A) tanuló, a (B)
tanuló vagy esetleg a kérdező? Válaszodat indokold meg!
 Kinek van igaza? A hidrogén-fluorid gáz sűrűsége nagyobb, mint amit a moláris
tömege alapján várnánk. Az egyik tanuló szerint ennek az az oka, hogy az erős
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hidrogénkötés miatt a gázban nem HF molekulák, hanem H2F2, sőt H3F3 képletű
molekulák is vannak. A gáz sűrűsége a molekulák tömegétől függ. Egy másik tanuló
szerint ez az indoklás nem helyes, hiszen ha a H2F2, illetve H3F3 molekuláknak
nemcsak a tömege lesz nagyobb, mint a HF molekuláké, hanem azzal arányos a
térfogata is. Vagyis a tömeg és a térfogat hányadosa, a gáz sűrűsége nem változik.
Kinek az indoklása hibás? Mi benne a hiba?
Miért nem szórják bele? A permetezőszerként is használt rézgálic-oldatot gyakran
úgy készítik, hogy egy hordó vízben feloldanak adott mennyiségű rézgálicot
(CuSO4.5H2O). Ilyenkor a rézgálicot vászonzacskóba helyezve a hordó tetejéhez
rögzítve lógatják a vízbe. Miért nem szórják bele a vízbe?
Száraz és nedves levegő. A száraz és a nedves levegő között az a különbség, hogy a
száraz levegő nem tartalmaz vízgőzt, míg a nedves levegőben több-kevesebb (1–3
V/V%) vízgőz is található. Melyikben van több molekula? Azonos térfogatú, nyomású
és hőmérsékletű száraz levegőben vagy nedves levegőben? Melyik a „nehezebb”,
azaz a nagyobb sűrűségű? A száraz vagy a nedves levegő? Vajon miért jelez a
barométer esőt, ha csökken a légnyomás?
Nitrogénnel töltött gumiabroncsok. A gépkocsik gumiabroncsait többnyire levegővel
szokták tölteni. A gumikereskedők honlapjain egyre gyakrabban találkozunk a
nitrogénnel töltött gumiabroncsokkal. A versenymotorok és versenyautók gumijait
régóta nitrogénnel töltik. Ennek több oka van. Egyrészt, a levegőben mindig jelen
lévő vízgőz korróziót okoz és a hőmérséklet változásától függően változtatja a
guminyomást. Másrészt, ha az abroncs kigyullad, a kerekekben lévő nitrogén gátolja
az égést, ezért használják töltőgázként a repülőgépek kerékabroncsaiban is.
Harmadrészt, a levegőben lévő oxigén – különösen a gumiabroncs felmelegedésekor
– reakcióba lép a gumi alkotóival, és így a gumit károsítja. Ráadásul az
oxigénmolekulák könnyebben, gyorsabban diffundálnak ki a kerékből a gumin
keresztül, mint a nitrogénmolekulák, így a guminyomás megváltozik, lecsökken.
Hogyan lehetséges ez, hiszen az oxigénmolekulák tömege nagyobb, mint a
nitrogénmolekulák tömege?
Honnan „tudja” az aktív szén, hogy mit kell megkötnie? A gázálarcokban, konyhai
szagtalanítókban, víztisztítókban található aktív szén kiszűri a levegőben és a vízben
található ártalmas anyagokat – olvashatjuk a reklámokban. De honnan „tudja” az
aktív szén, hogy mi az ártalmas, és mi nem? Nos, az aktív szén ilyet nem tud. Arról
van szó, hogy az aktív szén felületéhez a kémiai részecskék (molekulák, ionok,
atomok) különböző erősséggel kötődnek. A kis molekulatömegű, apoláris molekulák
gyengébben, a nagyobb molekulatömegű, dipólus molekulák erősebben kötődnek a
felülethez. Mivel a levegő fő alkotói (oxigén, nitrogén) kis molekulatömegű, apoláris
molekulákból állnak, ezért azok kevésbé erősen kötődnek az aktív szénhez. A
levegőbe került mérgező anyagok (kén-dioxid, ammónia, nitrózus gázok, klór)
többnyire dipólus molekulákból állnak vagy legalábbis nagy molekulatömegűek, ezért
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erősebben kötődnek az aktív szénhez. Vajon mi lehet az oka, hogy az egyszerű, aktív
szenes töltetet tartalmazó gázálarcok nem védenek a szén-monoxid és a szén-dioxid
ellen? Nézz utána, mit tartalmaznak azok a gázálarcok, amelyek szén-monoxid ellen is
védenek? Hogyan mennek be a tűzoltók egy füsttel elárasztott – így szén-monoxidot
és szén-dioxidot is nagy mennyiségben tartalmazó – helyiségbe?
 Rejtélyes bölcsőhalál. A 19. század közepén, Új-Zélandon kiemelkedően magas volt a
hirtelen bölcsőhalálban meghalt csecsemők aránya. Mivel sok ott a birka, ezért az
emberek szívesen használtak báránybőrt, gyapjútakarót. A tűzrendészeti előírások
miatt a birkabőrt antimon és arzén tartalmú anyaggal kezelték. A takarók arzén- és
antimontartalma először nem tűnt életveszélyesnek. Kiderült azonban, hogy a
penészgombák az arzént és az antimont illékony trimetil-arzinná és trimetil-stibinné
alakítják. Ezek a gázok idegmérgek, a csecsemőknél légzésleállást okoznak. Hasonló
problémát észleltek világszerte PVC-ből készült matrachuzatok esetén is. Vajon jó
tanács-e ilyen esetben, hogy a csecsemőket ne hason, hanem háton fektetve
altassák? Hogyan kerülhetett arzén-, illetve antimonvegyület a PVC-be? Hogyan lehet
védekezni az trimetil-arzin, illetve a trimetil-stilbin okozta hirtelen bölcsőhalál ellen?
Nevezz meg legalább 3 védekezési módot!
 Miért nem szegelik? A bejárati küszöbök díszítésére gyakran használnak
rézlemezeket. A rézlemezeket általában ragasztással rögzítik a küszöbhöz. Vajon
miért nem vasszöggel vagy vascsavarral rögzítik a rézlemezt?
 Archimédesz és az aranykorona. Archimédesz, ókori görög tudós egyszer azt a
feladatot kapta, hogy állapítsa meg egy aranykoronáról, hogy az valóban tiszta aranye, vagy egy részét ezüsttel hamisította az ékszerész. Archimédesz a koronával
megegyező tömegű aranyat és ezüstöt kért a vizsgálathoz. Szüksége volt még egy
olyan edényre, amelybe belefért a korona, egy térfogatmérő edényre és vízre. Vajon
hogyan tudta megoldani a feladatot úgy, hogy a korona sértetlen maradjon? Mérései
alapján Archimédesz nem csak azt mutatta ki, hogy az ékszerész csalt, hanem
pontosan kiszámította, hogy a koronában hány tömegszázalék arany és hány
tömegszázalék ezüst van. Hogyan?
A gondolkodás rugalmasságával, a tanult megoldási sémákból történő kilépés képességével
kapcsolatosak a következő problémafeladatok:
 Mi a feltétele annak, hogy egy oldatban a tömeg% és az anyagmennyiség%
számértéke megegyezzen?
 Egy adott koncentrációjú oldatot felmelegítünk, majd ismét eredeti hőmérsékletére
lehűtünk. A művelet közben az oldat tömege nem változott meg, mégis megváltozott
a koncentrációja. Hogyan lehetséges ez?
 Hány tömeg%-os CuSO4.5H2O-ra nézve a 15,0 m/m%-os CuSO4-oldat?
 Hány tömeg%-os 50 m/m%-os oldatra nézve egy 20 m/m%-os oldat?
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A tizedikes taneszközcsaládban:
A rendszerezési képesség a dolgok és jelenségek adott szempontok szerinti jellemzését és
összehasonlítását jelenti. Elemei: összehasonlítás, besorolás, sorképzés, általánosítás,
osztályozás és definiálás.
 Állítsd savi erősségük növekvő sorrendjébe a következő szerves vegyületeket: fenol,
pirrol, piridin, ecetsav, etanol, hangyasav, triklór-ecetsav!
 Gyűjtsd ki a szerves kémia tankönyvedből azokat a kémiai reakciókat, amelyek során
valamilyen szerves vegyület hidrogénfejlődés közben reagál nátriummal vagy
káliummal! Állapítsd meg, hogy mi a közös ezekben a szerves molekulákban!
 Rendszerezd az oxigéntartalmú szerves vegyületeket!
A kombinatív képesség a lehetőségek számbavételével hoz létre új tudást.
 Rajzold fel a C4H8 molekulaképletű szénhidrogének lehetséges konstitúciós és
konfigurációs izomereit!
 Hányféle dipeptid képződhet kétféle aminosavból?
Bár a deduktív gondolkodás alapvetően nem hoz létre új ismeretet, fontos szerepe van a
szövegértésben, az érvelésben és a cáfolásban. Elemei: a kétváltozós műveletek és a
következtetések.
 A hidrogénkötés kialakulásának szerkezeti feltétele, hogy legyen a molekulában olyan
hidrogénatom, amely nagy elektronegativitású atomhoz kapcsolódik, és legyen a
molekulában olyan nagy elektronegativitású atom, amelynek van nemkötő
elektronpárja. Mely vegyület molekulái között alakulhat ki hidrogénkötés? piridin,
pirrol, metán, imidazol
Az induktív gondolkodást szokás az új ismeret létrehozására alkalmas gondolkodási
műveletnek is tekinteni. Az induktív gondolkodás a szabályfelismerésen és a szabályalkotáson
alapul. Elemei: a kizárás, az átkódolás és a sorozatok képzése.
 Melyik nem illik a sorba? propánsav, propán-1-ol, etil-acetát, propanal, aceton, etilmetil-éter
 A felismert szabály alapján folytasd a vegyületek sorát! but-1-én – 2-klór-bután – but2-én – 2-klór-bután - …
Az analógiás gondolkodás dolgok közötti hasonlóságok felismerésével kapcsolatos.
Analógiákra épül a modellek használata is. A modell a valóság egyszerűsített mása. A
modellezésnek különböző szintjei jelennek meg a kémiában. A jól ismert molekulamodelleken
kívül jelentős modellek még a kémiában az eszmei modellek (pl. atommodellek, sav-bázis
elméletek) és a kémia szimbólumrendszere (vegyjelek, képletek, kémiai egyenletek). A
modellek használata során mindig tisztában kell lenni azzal, hogy a megértés elősegítése
mellett gyakran tévképzetek kialakítását is eredményezik.
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 Rajzold le az amidcsoport szerkezeti képletét! Állapítsd meg, hogy az alapján milyen
sav-bázis tulajdonságúak az amidok! Hogyan kellene ezt a képletet módosítani, hogy
értelmezni tudjuk az amidok vízzel szemben mutatott semleges sav-bázis
tulajdonságát?
Az arányossági gondolkodás (egyenes és fordított arányosság felismerése, arányos
osztás) alapvető szerepet játszik a természettudományokban és a mindennapi életben
egyaránt. Különös figyelmet érdemel a fordított arányosság felismerése és az arányos osztás
képességének fejlesztése.
A hétköznapi életben is fontos valószínűségi gondolkodásnak a fejlesztésére a kémia
tananyaga – legalábbis alsó- és középfokon – viszonylag kevés lehetőséget kínál.
 A szén-tetrakloridot metán klórozásával állítják elő. A folyamat kitermelése azonban
nagyon rossz. Vajon mi lehet ennek az oka?
A korrelatív gondolkodás teszi lehetővé bizonyos valószínűséggel bekövetkező események
közötti összefüggés (együttjárás típusú és oksági típusú) felismerését.
A problémamegoldó gondolkodás a természettudományos gondolkodás összetett,
magas szintű formája. Szükséges, de nem elégséges feltétele a természettudományos
gondolkodás alapvető képességeinek megfelelő fejlettsége. Számos további feltétele közül
megemlítjük a gondolkodás rugalmasságát, a kreativitást, az egymástól látszólag távoli
területek közötti tudástranszfer képességét. Ne feledjük, hogy a kognitív terhelési elmélet
(sémaelmélet) ajánlása szerint a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének egyik
hatékony módszere a kidolgozott feladatok megoldásának elemzése, elemeztetése. A
következőkben bemutatott – többségében a tankönyvben és a munkafüzetben is előforduló –
feladatokkal egyrészt tesztelhetjük a tanulók problémamegoldó gondolkodásának
fejlettségét, másrészt fejleszthetjük is azt.
 Egy gépkocsi-tulajdonos a tél beállta előtt fagyálló hűtőfolyadékkal szerette volna
feltölteni a kocsiját. Beszerezte a hozzá való etilén-glikolt (HO – CH2 – CH2 – OH) és
desztillált vizet. A használati utasítás elolvasása után azonban úgy döntött, hogy a
több az jobb, ezért a 30% etilén-glikol és 70% víz helyett, 70% etilén-glikolt és 30%
vizet tartalmazó hűtőfolyadékot öntött a gépkocsi hűtőjébe. Ettől kezdve –
legnagyobb meglepetésére – a gépkocsi motorja állandóan túlmelegedett. Mi
okozhatta a problémát?
A gondolkodás rugalmasságával, a tanult megoldási sémákból történő kilépés képességével
kapcsolatosak a következő problémafeladatok:
 Létezik-e olyan szénhidrogén, amelynek 60,0 m/m%-a szén?
 Mi a feltétele annak, hogy egy vegyületben az alkotó atomok tömeg%-os és
anyagmennyiség%-os összetétele megegyezzen?
 Mi a feltétele annak, hogy két különböző vegyületben a vegyületet alkotó elemekre
vonatkozó tömeg%-os és anyagmennyiség%-os összetétel megegyezzen?
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I.3. Az iskolai kipróbálás legfontosabb tapasztalatai
Mindkét évfolyam kísérleti tankönyveit és a munkafüzeteket a kipróbálásban részt vevő
tanárok kitöltött kérdőívek, a diákokkal lefolytatott fókuszcsoportos interjúk és a
munkanaplók segítségével értékelték. Ezeket a véleményeket, kritikákat, javaslatokat
felhasználva készült az átírt, újgenerációs tankönyv, ami tartalmazza a kipróbáló pedagógusok
tapasztalatait, javaslatait is.
A kipróbáló pedagógusok alapvetően elégedettek voltak a tankönyv és a kapcsolódó
tanmenet újszerű megközelítésével és a korábbiaktól eltérő tematikus elrendezésével. A
javaslatoknak megfelelően bővítettük a tananyagtartalmat, hogy elegendő legyen az
érettségire való felkészüléshez is.
Megtartottuk a tankönyv azon törekvését, hogy az érdekes és változatos hétköznapi
példákkal a kémia iránt kevésbé érdeklődő diákokat is érintetté tegyük. A kipróbálók közül
többen kiemelték a tankönyv diákokra gyakorolt pozitív hatását. Motiváltabban és
eredményesebben tanultak a segítségével.


Kiemelték a feladatok differenciáltságát és a hétköznapi példák változatosságát.



Pozitívumként emelték ki a környezetvédelmi kérdések sokszínű megjelenését és
tárgyalását.



Az összegző értékelések alapján a kipróbáló tanárok körében sikert aratott az új
szemléletű tankönyv. A diákok elismerően szóltak a tankönyv nyomdai kiviteléről, az
ábrák minőségéről és az áttekinthető szerkezetről. Ugyanakkor helyenként túl soknak
tartották a figyelemfelkeltő érdekességeket, és helyettük inkább a ténylegesen
megtanulandó anyag megjelenését várják, ahelyett, hogy a hiányzó ismereteket a
füzetbe írt vázlattal kelljen kiegészíteni. A pedagógusok is magasra értékelték a
nyomdai kivitelt, a tankönyv esztétikusságát, tipográfiai jellemzőit, a kerettantervhez
való illeszkedését. Egyedül a kép-szöveg arányt értékelték kevésbé jónak.



A pedagógusoknak tetszett a módszertani sokszínűség, pozitívan vélekedtek a gyakori
csoportmunkáról, a projektfeladatokról és a vita és érvelés megjelenéséről a
kémiaórákon. Ezzel kapcsolatban a nehezen tervezhetőség és az időbeosztás
nehézségei okoztak gondot a tanároknak.



A kipróbáló tanárok a digitális kompetenciák látható fejlődéséről számoltak be a tanév
során. A projektfeladatok, az önálló információkeresés, -feldolgozás és a rendszerezés
képességei is fejlődtek.

A kiemelt mozzanatokat erősítve, a problémás területeket javítva készült az újgenerációs
tankönyv és a munkafüzet.
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II. A TANKÖNYVEK FELÉPÍTÉSE, TÉMAKÖRÖK BEMUTATÁSA
II.1. A tanítás és tanulás eredményességét elősegítő eszközök és megoldások
II.1.1. A tartalmi egységek, témakörök, fejezetek egymásra épülése
A sorozat két tankönyvből és a hozzájuk tartozó munkafüzetből áll. A könyvek az alábbi
fejezeteket tartalmazzák:
Kilencedik osztályos tankönyv:


Milyen részecskékből állnak az anyagok?

atomszerkezeti ismeretek,
általános kémia



Mi okozza a fizikai tulajdonságokat?

anyagi halmazok szerkezete,
általános kémia



Az elektron egy másik atommag vonzásába kerül

kémiai kötések
általános kémia



Csoportosítsuk a kémiai reakciókat!

anyagi változások
általános kémia



Kémiai folyamatok a környezetünkben

szervetlen és
környezetkémia

Tizedik osztályos tankönyv:


Miért más egy kicsit a szerves kémia?

szerves kémia



Szénhidrogének

szerves kémia



Oxigéntartalmú szerves vegyületek

szerves kémia



Egyéb heteroatomot tartalmazó szerves vegyületek

szerves kémia



Biológiai jelentőségű anyagok

szerves kémia



Környezeti rendszerek kémiai vonatkozásai

szerves kémia

II.1.2. A tankönyvi fejezetek és leckék szerkezete és alkotóelemei
A tankönyvek szerkezetükben és tartalmukban a gimnáziumi „A” kerettantervet követik. A
tananyag tartalmát tekintve a kémia három fő ágának az általános, a szervetlen és a szerves
kémiának az alapfogalmaira épül. A tananyag tárgyalási sorrendjében és módjában igyekszik
egyensúlyt tartani a logikus, de a tanulók számára nehezen befogadható tudományalapú, és a
tanulókhoz közelebb álló, alkalmazásalapú (kontextusalapú) tananyag-feldolgozás között.
A két tankönyv és a hozzájuk kapcsolódó munkafüzetek szerkezete és felépítése
hasonló. A fejezeteket nyitó oldal rövid áttekintést ad a fejezetben tárgyalt témákról.
Felsorolásszerűen bemutatja az egyes leckék címét és alcímét. Utóbbiak mintegy
magyarázatul szolgálnak a rövid, figyelemfelkeltő címek tartalmi megértéséhez. Ugyanezeken
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a nyitó oldalakon egy szövegdobozban közelebbről is ismertetik a szerzők, hogy miről is lesz
szó a fejezetben. Az ismerős vagy korábbi tanulmányaikban még nem említett fogalmak közül
vett példák (atommag, kovalens kötés, heteroatomot tartalmazó molekula) mellett mindig
szerepel néhány izgalmas hétköznapi jelenség is: Miért más a citrom és a narancs
illatanyagának a szaga, ha ugyanaz a képletük? Miért lehet forró olajban krumplit sütni?
Esetenként ismert felfedezések, tudománytörténeti érdekességek hátterének megvilágítását
ígéri a fejezetkezdő oldal. A könyvek erénye, hogy mindezekre a kérdésekre a fejezet
tárgyalása során választ is kap az érdeklődő olvasó.
Ugyanezt a stratégiát követik az egyes leckék is. Mindegyik egy-egy olyan
szövegdobozzal kezdődik, amelyik a tanulók számára érdekes, lehetőleg hozzájuk közel álló
kérdést vagy problémát vet fel. A tényleges tananyag a szövegtörzsben olvasható. A
szövegtörzsön kívül egyéb szövegdobozokat is találunk a leckékben. Ezek a tananyag jobb
megértését, elmélyítését szolgálják, esetleg motiváló hatású kiegészítésekből állnak.
A tartalom strukturáltsága részletesen:
Minden lecke 2 oldal terjedelmű, kivéve az összefoglaló leckéket, amelyek három oldalasak. A
leckék valamilyen érdekes, lehetőleg a tanulókhoz közel álló problémával, kérdéssel indulnak.
A témakörhöz tartozó legfontosabb kémiai ismereteket a szövegtörzs tartalmazza. A
szövegtörzsön kívül különböző szövegdobozokat is találunk, melyek többnyire a tárgyalt
kémiai ismeretek megértését, alkalmazását, gyakorlását, elmélyítését, esetleg bővítését
szolgálják. A „Gondoltad volna?” és a „Tudod? Jó, ha tudod!” szövegdobozokban elsősorban
érdekes kiegészítő ismereteket olvashatnak a tanulók, gyakran gondolkodtató kérdések
kíséretében. A „Szerinted…?” szövegdobozban olyan kérdések, feladatok találhatók, amelyek
megválaszolását elsősorban a tanulótól várjuk. A témakörhöz kapcsolódó egyszerű számítási
feladatok, megoldási módszerek a „Kétszer kettő…?” szövegdobozban kaptak helyet. Az
egyszerű, számos esetben a tanulók által akár otthon is elvégezhető kísérletek leírását és a
hozzájuk kapcsolódó kérdéseket a „Vigyázz! Kész labor!” szövegdoboz tartalmazza. Minden
lecke végén külön szövegdobozban megtalálható az új és fontos kémiai fogalmak definíciója,
valamint – a 2. oldal jobb alsó sarkában – a lecke legfontosabb kémiai tartalmának vázlatszerű
összefoglalása. A „Nézz utána!” szövegdoboz a témakörhöz kapcsolódó további problémák
projektmódszerrel való feldolgozására buzdítja a tanulókat. Ennek keretében javasoljuk –
számos esetben meg is fogalmazzák a szerzők – a „Héten történt…” címmel a tanulók által az
írott és elektronikus médiában hallott-látott kémiai jellegű hírek, események megbeszélését
és a beszélgetés eredményének pár mondatos rögzítését a füzetben. A kémiával kapcsolatos
új hírekhez ajánljuk a következő internetes lapokat: A legjobb, ami heti bontásban figyeli és
középszinten interpretálja a kémiával kapcsolatos híreket, a Compound Interest
(http://www.compoundchem.com/) oldal, ahol minden hét végén van egy „This week in
chemistry” egység. Évek óta nagy sikerrel fut, valószínűleg nem fog megszűnni még egy pár
évig. Magyarul talán az sg.hu „Tudomány” rovata foglalkozik a legszínvonalasabban a heti
tudományos hírekkel.
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Az egyes fejezeteket „Összefoglalás” zárja le, ami a fejezetben tanultak felidézésével
és alkalmazásával kapcsolatos feladatokat tartalmazza. A „Kapcsolatok” részben elsősorban
kész fogalmi térképek elemzését vagy hiányos fogalmi térképek kiegészítését és elemzését
találjuk. „A természettudományos gondolkodás” blokkban a tanultak alkalmazásával
kapcsolatos feladatokat, kérdéseket kell megoldaniuk, illetve megválaszolniuk a tanulóknak.
A „Projektmunka” blokk néhány egyénileg vagy csoportosan feldolgozandó feladatot,
kísérletet tartalmaz.
II.1.3. A tankönyvek feladattípusai és grafikai eszközei
A tankönyvpárra következetesen jellemző az egységes megjelenés, ami egy idő után ismerőssé
teszi a diákok számára a könyveket, így az új tartalmi ismeretek ellenére is otthonosan
érezhetik magukat a tankönyvek és a munkafüzetek használata közben. A tankönyvek színes
nyomtatásúak, a munkafüzetek fekete-fehér és szürkeárnyalatos kivitelezésben készültek, de
a képek és a grafikai elemek stílusa megegyezik a tankönyvek és a munkafüzetek esetében.
Minden további részletezés helyett álljon itt egy példa:
A grafikus elemek illusztrálására a tizedikes tankönyv 53. oldalát választottuk. Az itt
látható szövegdobozok címe és tartalmuk jellege következetesen megjelenik mindkét
könyvben, és egyszerűsíti a könyvek használatát.
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II.2. A tankönyvek nagy témakörei tankönyvenként elkülönítve
II.2.1. Kémia 9. tankönyv
I. Milyen részecskékből állnak az anyagok?
A 12 leckéből és egy összefoglalásból álló fejezet tartalmi és módszertani szempontból két,
egymástól jól elkülöníthető részre tagolódik. Az első, bevezető részben olyan általános
alapelveket fogalmaznak meg a szerzők, amelyek a diákok számára előzetes kémiai,
matematikai, fizikai, biológiai tanulmányaik alapján várhatóan már ismertek, ugyanakkor a
továbbiak szempontjából szükséges ezek átismétlése és pontosítása. Arra is jó alkalom
kínálkozik, hogy felmérjük az osztály előismereteit, tájékozódjunk a diákok előzetes tudásáról.
A témák egy része ismertségük miatt akár otthoni, önálló feldolgozásra is alkalmat kínál. A
különböző forrásokból gyűjtött információk rendezése, egységgé, bemutatóvá vagy
kiselőadássá szervezése a szövegértés és szövegalkotás, valamint a digitális műveltséggel
kapcsolatos kompetenciák fejlesztésének hasznos eszközei. Az előadásokban drámapedagógia
módszereket is felhasználhatunk a diákok társas kommunikációjának fejlesztése érdekében.
1. Élet a laboratóriumban — Kísérletezgessünk!
A lecke a laboratóriumi munka alapvető szabályainak ismertetése mellett a leggyakoribb
laboratóriumi eszközök és módszerek átismétlését is lehetővé teszi. Annál is indokoltabb ez,
mert a tapasztalatok azt mutatják, hogy a középiskolába érkező diákok egy része korábban
kevés kísérletet látott, illetve sok iskolában nem volt alkalmuk tanulókísérleteket végezni. A
szerzők 23 pontban gyűjtik össze a balesetmentes kísérletezés szabályait, amelyek az összes
reálisan előforduló veszélyre kitérnek. Célszerű a pontok egyszerű el- vagy felolvastatása
helyett valamilyen érdekesebb munkaformát választani:


A diákok 3-4 fős csoportokat alakítanak ki. Minden csoport képviselője húz 2-3 kártyát,
amelyeken egy-egy rövid leírás mutat be helytelen laboratóriumi viselkedést. Például
Marci éppen a víz forráspontját szeretné kísérleti úton meghatározni, és amíg a
forráspont elérésére várakozik, úgy gondolja, hogy elegendő ideje van megenni a
szendvicsét. Az osztály feladata, hogy megfogalmazzák és ki is mondják, hogy mi volt a
hiba és mi a helyes viselkedés.



Hasonló megoldás, ha a csoportok nem írott szövegként kapják meg a szituációt,
hanem rajzok, karikatúrák formájában. Ezek elkészítésére még az előző tanévben
megkérhetünk tehetségesen rajzoló diákokat, vagy a rajzszakos kollégával
együttműködve esetleg ő tud szakköri vagy egyéb diákmunkák révén a segítségünkre
lenni.



A tankönyvben említett szacharin felfedezése is lehet a megbeszélés kiindulópontja.
Ez esetben egyéb „véletlen” felfedezések kapcsán a tudományos megismerésről, a
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szakmai felkészültségről, a precizitásról és az apró részletek megfigyelésének
fontosságáról is beszélgethetünk. Remek ötleteket meríthetünk Royston M. Roberts
Serendipity — véletlen felfedezések a tudományban című könyvéből (Akadémiai Kiadó,
Budapest, 2005).


A munkafüzet 2. és 4. feladatának önálló vagy páros munkában való megoldása is
lehetséges módja a téma feldolgozásának. Ez esetben a válaszok megtalálásához és
ellenőrzéséhez a diákoknak önállóan kell a tankönyvi szöveget áttekinteniük és a
szükséges információt megkeresniük. Ha nem ezt a módszert választjuk, a két feladat
házi feladatként kijelölhető.



Megfelelő körülmények megléte esetén valamilyen egyszerű tanulókíséret (pl.
kristályos réz-szulfát oldása vagy tinta hígítása) során is feldolgozhatjuk a témát.

A lecke másik hangsúlyos része a veszélyjelek, piktogramok felismerése és azonosítása. Itt is
több lehetséges módszer kínálkozik. Támaszkodhatunk a diákok előzetes ismereteire a
piktogramok kivetített, nagyméretű képének bemutatásával és közös megbeszélésével, vagy
választhatjuk azt az utat, hogy a diákok önállóan vagy páros munkában oldják meg a
munkafüzet 3., 5. és 7 feladatát a tankönyvi ábrák segítségével. A veszélyjelek
gyakoroltatására javasoljuk a 6. feladatot házi feladatként feladni. A lecke még egy hasznos,
gyakorlati ismeretre, a gumikesztyű szakszerű használatára tanít. Megkérhetünk vállalkozó
szellemű diákokat, hogy a tankönyvi ábra alapján mutassák be mérgező anyaggal szennyezett
gumikesztyű szakszerű levételét. Fakultatív feladatként, önálló vagy 2-3 fős csoportokban
végzett projektmunkaként ajánlhatjuk néhány tudományos felfedezés történetének
felkutatását és bemutatását is. Célszerű 1-2 hetes határidőt adni a bemutató elkészítéséhez,
és még a feladatvállaláskor megbeszélni a felhasznált forrásokkal kapcsolatos idézési
szabályokat, a forráskódok jelentését, és kitérni a biztonságos és jogszerű internethasználat
néhány alapelvére is.
Az óra végén kiadhatjuk egy-két önkéntesnek a következő órára elkészítendő
kiselőadás témájaként Semmelweis Ignác életének és munkásságának bemutatását is.
2. A kémia tudománya — Kémia nélkül nincs szerelem
A lecke két súlyponti kérdése a kémia tudományokban és a társadalomban betöltött szerepe,
valamint a tudományos megismerés módszertani alapjainak elsajátítása. Előbbit a tankönyv 1.
és 2. ábrájának megbeszélésével vezethetjük be. Érdemes a tanulók előzetes ismereteire
támaszkodnunk, például a munkafüzet első négy feladata bármelyikének megoldásával.
A tudományos módszer bemutatására javasoljuk a „Gondoltad volna?” és a
felkiáltójeles szövegdoboz tartalmának megbeszélését. Itt hangozhat el az előző órán kiadott
projektfeladat bemutatása. Az osztályt kérjük meg arra, hogy az előadás közben próbálják
megtalálni, hol lelhetők fel a tudományos megismerés egyes lépései. A hétköznapi, művészi
és tudományos megismerés elkülönítéséhez a gyerekektől várjunk konkrét példákat! Másik
módszer lehet egy jól megválasztott képzőművészeti illusztráció bemutatása, aminek alapján
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a stílusgyakorlat című játék mintájára a három csoportra osztott osztálytól kérjünk példákat a
háromféle megismerésre! Pl. Vincent van Gogh: A csillagos éj, 1889. című festménye alapján
fogalmazzák meg a diákok, mit lát és mit figyel meg a csillagos égbolton egy hétköznapi
szemlélő, egy csillagász, és mit ad hozzá (esetleg vesz el) a megjelenő valósághoz (-ból) egy
művész.
A kémiaórán mindenképpen szót kell ejteni az információk körültekintő kezeléséről és
a kritikus gondolkodás szükségességéről. Áltudományos hirdetésekről, termékekről és
elméletekről rendszeresen olvashatunk a havonta megjelenő Természet Világa folyóirat
Szkeptikus Sarok című rovatában.
A tudományos megismerés egyik eleme a kísérletek tervezése és végrehajtása. A
kísérletek tervezését minden esetben megelőzi a kérdésfeltevés vagy a probléma felmerülése,
majd a hipotézisalkotás. Terveztethetünk egyszerű kísérleteket akár egy jól megválasztott
probléma kapcsán vagy a diákok felvetései alapján. Lehet ez egyéni feladat is, de csoportos
munkaként is szervezhetjük. Hangsúlyozzuk a kontrollcsoport szerepét és az „egyszerre egy
tényezőt változtassunk” elv betartását.
Az első „Gondoltad volna? – A kémia is szerelem” szövegdoboz már a címe miatt is
vonzó lehet a diákok számára. Az egyik lehetséges feldolgozási mód, ha lyukas mondatok
kiegészítését alkalmazzuk vagy kösd össze az összetartozókat (anyag neve – hatása) típusú
feladatot fogalmazunk meg. Ez fejleszti a szövegértéssel és az információ megtalálásával
kapcsolatos kompetenciákat, a tanulók gyakorolhatják az értő és áttekintő olvasást.
A munkafüzet 6. feladata abban segíti a diákokat, hogy ne csak a szöveget, hanem a
képet, ábrát is információforrásként kezeljék, gyakorolják az adatok rendszerezését és
értelmezését. A grafikonon ábrázolt értékek megjelenését előidéző okok megtalálása otthoni
feladat lehet az érdeklődők számára.
A könnyített tanmenet szerint a haladó csoport tagjai az első két lecke elméleti anyagát
egy órában dolgozzák fel, míg a 2. és 3. órában kerül sor a balesetvédelmi szabályok
megbeszélésén túl az alapvető laboratóriumi eszközök és kísérleti technikák bemutatására és
kipróbálására. Ha ezt a megoldást választjuk, mindenképpen szükséges kitérni a
veszélyhelyzetek elhárításának gyakorlati tennivalóira. Pl. a Mi a teendő sav- vagy lúgsérülés
esetén? Hol találod az ehhez szükséges eszközöket és anyagokat a kémiateremben? A
munkafüzet 1., 3. és 4. feladata is támogatja ezt a feldolgozási utat.
3. Mérés, mértékegységek. – Mennyi?... – Öt!... – Mi öt?... – Mi mennyi?
A lecke anyaga nagyrészt már az általános iskolából ismert. Mértékegységekkel, ezek
jelentésével és egymásba történő átváltásával matematika-, fizika-, kémia-, esetenként
földrajz- és biológiaórákon is találkoznak a tanulók. Az adatok mértékegységei jelentésének
megértését segíti a munkafüzet 1. és 2. feladata. A 3. feladat érdekes, célszerű házi feladatként
kijelölni. Egyrészt így az internetes információkeresést gyakoroltathatjuk a diákokkal, másrészt
egy olyan váratlan, meghökkentő feladat elé állítjuk őket, aminek megoldása nem feltétlenül
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a napi rutin része. Minden diák átélheti annak az élményét, hogy ilyen problémák esetében is
el tud jutni a helyes válaszhoz. („Az üdítős dobozokon gyakran látható nem SI-mértékrendszer
is. Mi az átváltási értéke az Egyesült Államokban használatos FL OZ térfogatmértékegységnek? Azaz 1 FL OZ mekkora térfogatot jelent?” Az FL (fluid ounce) jelentése:
„folyékony uncia”. 1FL OZ = 29,6 ml (cm3). Az üdítős dobozon szereplő 12 FL OZ = 355, 2 ml
(cm3).
Nem újdonság, de nagyobb hangsúlyt kap az előtagok jelentése, maga a prefixum
kifejezés megjelenése. A helyi érték fogalma szintén ismert, újdonság azonban az értékes
számjegy fogalma. Konkrét példákon célszerű gyakoroltatni. Kémia (de fizika) órákon is
szükséges, hogy a tanulók tisztában legyenek a mérés pontosságával. Érteniük kell, hogy a
különböző mérőeszközökkel milyen pontossággal tudunk mérni, hány számjegyig tudjuk
pontosan leolvasni a mérési adatokat, és melyik nagyságrend az, ami már csak becsült érték.
Ezt figyelembe kell venni a számításoknál és az értékes jegyek számának megadásakor is.
Ha van rá lehetőség, érdemes bemutatni a hibás adatleolvasás következményeit.
Optimális esetben legalább csoportonként vagy páronként ajánlott mérőhengerrel térfogatot
mérni, és kipróbáltatni a nem szemmagasságból történő leolvasás következményét. A
szemmagasságból, alulról nagy szögben vagy felülről nagy szögben leolvasott értékek közötti
százalékos eltérést a matematika iránt érdeklődő diákok differenciált feladatként
kiszámíthatják, és máris egy statisztikai módszert, a hibaszámítást gyakorolták.
A következő órát készíti elő a számok helyi értékének átismétlése. Mivel ebben az
életkorban ez már elvárhatóan jól beágyazott ismeret, érdemes a munkafüzet 5., 6. és 7.
feladatával gyakoroltatni. Utóbbi kettő a normálalakra történő átváltással már a következő
tanórát és az anyagmennyiség fogalmának tárgyalását vezeti be.
Alternatív tanulói hiedelmek, gyakori hibák:
A tanulók gyakran pontatlanok a mértékegységek átváltásában (pl. 1m3 = 100 cm3), sokan
használják a nagyobb szinonimájaként a nehezebb szót, ami pl. atomok térfogatának és
tömegének összehasonlításakor félreértésekhez vezethet. Egyesek szerint a tömeget a
légnyomás eredményezi, és vákuumban megszűnik. A kisebb sűrűséghez sokan
automatikusan kisebb tömeget rendelnek. A gázok tömege mindig kisebb, mint a szilárd
anyagoké. Egy kg ólom nehezebb, mint egy kg víz.
4. Az anyagmennyiség – Amikor egy vesszőnek is szerepe van
A fogalom általános iskolai kémia tanulmányokból már ismert, ugyanakkor elég elvont ahhoz,
hogy ismét részletes megbeszélés tárgya legyen. Hívjuk fel a tanulók figyelmét arra, hogy a
definícióban nem részecske, hanem elemi egység szerepel. Elemi egység lehet pl. atomok
csoportja, kémiai kötés vagy akár kémiai reakció is. Mutassuk meg a tanulóknak az
anyagmennyiség fogalmának központi helyét az anyag mennyiségének megadásában.
Segítségével kapcsolatot teremthetünk az anyagok tömege, térfogata és a részecskék száma
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között. Az összefüggéseket szemlélteti a tankönyv 1. ábrája. Az ábra részleteit áttekintve
hívjuk fel a tanulók figyelmét, hogy az előbb említett bármely két mennyiség ismeretében a
harmadik egyszerűen kiszámítható! A sikeres feladatmegoldások érdekében itt érdemes
rászoktatni a tanulókat arra, hogy megkönnyíti a későbbi munkát, ha a feladat elolvasása és
megértése után a rendelkezésre álló adatokat összegyűjtik és rendszerezik, megfogalmazzák
a célt, vagyis megállapítják, hogy mi az a keresett mennyiség, amit ki akarnak számolni.
Mutassuk meg a képlettel és a következtetéssel történő számítást! Mindkét módszerre
kidolgozott feladatot találunk a Kétszer kettő?... című szövegdobozban. Bízzuk a tanulóra,
hogy melyiket fogja majd használni! Az sem baj, ha felváltva használja őket a feladat jellegétől
függően. (Például ha csak egy szorzást igényel a számítás, egyszerűbb képlettel számolni, míg
osztás esetében célravezetőbb a következtetés módszere.)
A megoldási háló készítésével fokozhatjuk a feladatmegoldás hatékonyságát. A
tankönyv „Tudod? Jó, ha tudod!” szövegdoboza mutat erre példát. Érdemes és hasznos
megtanítani a tanulóknak. A munkafüzet 1–8-ig feladatait tanórai önálló munkában vagy
párban végzett gyakorlásra használhatjuk, illetve házi feladatként válogathatunk közülük.
Az Avogadro-szám érzékletessé tételére kínál módszereket a „Nézz utána!”
szövegdoboz. A 4. pont alatt található homeopátiás készítményekben szereplő D30 vagy C6
mennyiségek kapcsán nemcsak a számítások gyakorlására nyílik alkalom, hanem az
áltudományos elméletekről való beszélgetésre is.
A tankönyvi példában szereplő D sorozatú potenciállal rendelkező készítmény
szomszédos tagjait 10-szeres, a C sorozat egymást követő tagjait 100-szoros hígítással hozzák
létre. Ennek értelmében a D12-ig még megtalálható a homeopátiás szerben a kiindulási anyag
része, de ennél nagyobb potenciálban nagy valószínűséggel már egyetlen hatóanyag-molekula
sem fordul elő. A várt és ígért hatást a készítés során „potenciálással”, azaz ütve hígítással érik
el. (Nem egyszerűen csak hígítják az oldatot, hanem a hígító edény meghatározott számú
ütögetése is kíséri a folyamatot annak érdekében, hogy a „molekulák lenyomatot”
képezzenek.)
Az Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó Testületének (EASAC) 1917.
szeptember 20-án megjelent állásfoglalása szerint „…Az irodalom kimerítő áttekintése után
sem állnak rendelkezésre a homeopátiás termékek és eljárások hatékonyságát alátámasztó,
tudományosan elfogadható, kellőképpen meggyőző és reprodukálható bizonyítékok.” A
Magyar Tudományos Akadémia tagja az EASAC-nak, tehát ez egyben az MTA hivatalos
állásfoglalása is.
Alternatív tanulói elméletek, gyakori hibák:
A tapasztalatok szerint nehézséget okoz a mólokkal való számolás során az arányosság és a
hányados képzése. Sokan nem tudják elképzelni a 6∙1023 részecskét. Értik, hogy nagyon kicsi,
de egyesek szerint, ha fénymikroszkóppal nem is, de elektronmikroszkóppal biztosan láthatók.
Nehezen tudják értelmezni, hogy a mol az anyagok mennyiségét határozza meg, és nem
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szinonimája az atomok számának, bár a két fogalom között nyilvánvaló az arányossági
összefüggés.
5. Az atom szerkezete — Mitől nehéz a nehézvíz?
A tanegységben jórészt már tanult fogalmak szerepelnek, ugyanakkor az anyagi részecskék két
csoportjának, az elemi részecskék és a kémiai részecskék fogalmának tisztázása és pontos
megértése a későbbiek szempontjából elkerülhetetlen. Az atom felépítésének tárgyalása a
Bohr-féle modell alapján történik. A tanulók előzetes tudására támaszkodva választhatjuk azt
a módszert, amelyben a 3-4 fős csoportokban dolgozó tanulóknak fogalmi térképekbe kell
rendezniük az előre megadott részecskéket. Rendezhetnek konkrét részecskéket (H+, H2O, p+,
NaCl, Na+, SO2−
4 , e , Fe stb.) vagy általánosságban, a részecske típusát megnevezve (pl.
atomok, protonok, molekulák, anyagi halmazok stb.). A feldolgozás másik lehetséges módja,
ha már egy megkezdett fogalmi háló fénymásolatát adjuk a csoportoknak, és a
csoporttagoknak ezt kell kiegészíteniük a hiányzó elemekkel. Bármelyiket is választjuk, a
feladat leghangsúlyosabb része az egyes részecskék alá- és fölérendeltségi viszonyának
tisztázása és a közöttük lévő kapcsolat megállapítása. Itt van alkalom az atomtörzs, a
vegyértékhéj és a lezárt elektronhéj fogalmának megbeszélésére, valamint a nukleon kifejezés
megtanítására. Érdemes tisztázni a magtöltés kérdését is. Hangsúlyos rész, hogy az elemi
részecskék is rendelkeznek tömeggel (részletesen a tankönyv 1. táblázatában), és az atomok
tömege ezekből tevődik össze. Kulcsfontosságú a tömeg és a relatív tömeg, a töltés és a relatív
töltés fogalmának tisztázása. Az izotópok fogalma a tapasztalatok szerint nem minden tanuló
számára ismert, de ezen bevezető megbeszélések után könnyebben érthetővé válik a fogalom
bevezetése.
Figyeljünk a periódusos rendszerek többségénél alkalmazott hibás gyakorlatra, hogy a
rendszámot gyakran a négyszög bal felső sarkában tüntetik fel. A helyes jelölés: a vegyjel bal
alsó sarkában szerepel a rendszám és bal fölső sarkában a tömegszám.
A munkafüzet 1–5. feladatainak bármelyike lehet gyakorló vagy házi feladat. Ha órai
gyakorlásra használjuk őket, lehetnek önálló feladatok, és a gyors önellenőrzés érdekében a
helyes megoldásokat kivetítjük. Feldolgozhatjuk klasszikus páros munkában is, esetleg a kettő
kombinációjával. A pár mindkét tagja önállóan dolgozik a feladaton, majd amikor elkészültek,
összehasonlítják az eredményeiket. Abban az esetben, ha nem egyeznek a válaszok,
megbeszélik, és ki-ki próbálja megvédeni a saját álláspontját. Jó esetben a hibázó rájön, hol
tévedett. Ha a diákok nem tudnak megállapodni, tanári segítséget kérnek. Választhatjuk a
dupla páros módszert is. Az előbbi páros ellenőrzéshez képest annyi az eltérés, hogy négyfős
csapatok alakulnak, és az előzőeknek megfelelően önállóan dolgoznak és párokban
ellenőriznek. Esetleges egyet nem értés esetén fordulnak a másik párhoz, és most már az ő
eredményükkel hasonlítják össze a vitatott kérdést. Ha így sem sikerül megállapodniuk, mind
a négyen felteszik a kezüket. Ez jelzi a tanár számára, hogy csoportkérdés merült fel, és segítő
magyarázatot ad. Indokolt esetben, pl. ha látható, hogy nem elszigetelt problémáról van szó,
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az egész osztálynak is szólhat a magyarázat. (A csoportokat alakíthatjuk egyszerűen úgy, hogy
két-két egymás mellett ülő tanuló alkot egy párt, és az első pár hátra fordulva a mögöttük
ülőkkel szemben helyezkedik el. Ha a tanterem lehetőségei adottak, csoportokat képezhetünk
a TeamUp program vagy a Keamk program segítségével is. A http://teamup.aalto.fi oldalon,
illetve a https://www.keamk.com oldalon ingyenesen regisztrálhatunk, és a diákok neveinek
(vezetéknév kezdőbetű + keresztnév) megadásával a program kívánt létszámú véletlenszerű
csoportokat állít össze. A névsort egyszer kell fölvennünk a programba, utána tetszőlegesen
módosíthatjuk a csoportokat akár véletlenszerűen, akár a magunk didaktikai szempontjai
alapján. A csoportok beosztása aktív táblára kivetíthető. Gyors, egyértelmű, hatékony
módszer a kooperatív tevékenységek előkészítéséhez. Egy felhasználónévvel több osztályt is
regisztrálhatunk.
A munkafüzet 6. és 7. feladata az izotópokra vonatkozik. A vélhetően sokak által ismert
nehézvíz kifejezés jelentésének tisztázása miatt javasoljuk a hidrogén- és az oxigénizotópok
példáján keresztül bemutatni a fogalmat, ahogyan ezt a tankönyv is teszi a 2. táblázatban és a
3. ábrán. Érdeklődő diákok differenciált feladatként kipróbálhatják, hogy a különböző
hidrogén- és oxigénizotópokból hányféle vízmolekula jöhet létre. A kombinatív képesség a
lehetőségek számbavételével hoz létre új tudást.
Javasoljuk, hogy akár tanári közlésként, akár diákok előzetes információgyűjtése
alapján, de mindenképpen essen szó a lecke címében is szereplő nehézvíz gyakorlati
felhasználásáról.
Ha a tárgyi feltételek adottak, ennél a tanegységnél érdemes a fémek lángfestését
kísérlettel bemutatni és a Bohr-féle atommodell alapján értelmezni. A téma az alkálifémek és
az alkáliföldfémek tárgyalásánál újra előkerül, de a kísérlet egyszerűen és gyorsan
elvégezhető, a látvány pedig motiváló hatású, nem is beszélve az esztétikai élményről.
Alternatív tanulói elméletek, gyakori hibák:
Az atomokról sokféle elképzelés él a gyerekek fogalmi rendszerében. Egyesek kemény
billiárdgolyóként képzelik el, meghatározott térfogattal és sűrűséggel. Mások a
naprendszerben a Nap és a bolygók viszonyához hasonlóan gondolnak az atomokra, megint
mások úgy, mint egy hagymára, ahol az elektronhéjak a hagyma egyes burkainak felelnek meg.
Egyesek szerint az atomon belül az elektronok között valamilyen töltőanyag van, levegő, tiszta
oxigén vagy legalább valamilyen szennyeződés. A tévképzetek másik nagy csoportját azok a
hiedelmek alkotják, amelyek szerint az atomok a halmaz tulajdonságaival rendelkeznek: pl. az
aranyatomok sárgák, a szénatomok feketék, a higanyatomok folyékonyak, vagy hogy az
atomok az anyag szilárd állapotában más tulajdonságúak, mint gázhalmazállapotban.
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6. A radioaktivitás – Mitől fél az, aki az „atomtól” fél?
A lecke szoros kapcsolatban áll az előző órák anyagával, az ott elsajátított ismeretekre és
fogalmakra épít (izotóp, tömegszám, rendszám stb.). Ugyanakkor az atombombatámadásokat szenvedett városok (Hirosima és Nagaszaki), valamint a reaktorbalesetek miatt
a fogalom meglehetősen ismert a szélesebb közvélemény körében is, az innen származó
ismeretekre is lehet és kell építenünk. Tartalmi szempontból a lecke kulcsfogalmai a radioaktív
bomlás jelensége és a radioaktív sugárzás fajtáinak és jellemzőinek megismerése. A tankönyv
törzsszövegében didaktikus formában, néhány soros felsorolásban jellemzi az egyes
sugárfajtákat, majd a „naptáros feladat” segítségével rögtön lehetőség nyílik az új ismeret
alkalmazására. Engedjük a tanulókat egyedül megválaszolni a Kétszer kettő…? című
szövegdobozban lévő kérdést, adjunk elegendő időt, hogy mindenki maga számolhassa ki az
eredményt! A gyorsabban haladók kiegészítő feladatként a munkafüzet 4. feladatával
gyakorolhatnak.
A téma annyira gazdag, hogy nagyon nehéz mindezt egy órába besűríteni. A
radiokarbon kormeghatározástól kezdve a radioaktív izotópok humán gyógyászati
felhasználásán és Hevesy György e téren végzett munkásságának bemutatásán túl az
atomenergia békés és hadászati felhasználási lehetőségei is terítékre kerülnek. Nem
lehetséges és nem is szükséges minden témát teljes – középiskolai szintű – mélységében
körüljárni.
Munkamódszerként többféle lehetőséget is választhatunk:


Véleményünk szerint a maghasadás és a radioaktív bomlás jelenségeinek alapszintű
megértéséhez is szükséges a szakszerű tanári magyarázat. Ehhez nagyon jól
használható internetes források, szimulációk is találhatók. A források megkeresését
előzetes feladatként akár vállalkozó kedvű diákokra is rábízhatjuk. Hívjuk fel a
figyelmüket a biztonságos internethasználat elveire és a szükséges forráskritikára.
Természetesen ebben az esetben megvan annak a kockázata, hogy a diákok nem a
legdidaktikusabb vagy szakmai szempontból legmegfelelőbb forrásokat találják meg.
Legyünk erre felkészülve, és mindenképpen legyen a tarsolyunkban egy alternatív
megoldás! Megbízhatóak a különböző hazai és külföldi egyetemek, kutatóintézetek
nyilvános weboldalain elérhető oktatást segítő anyagok, források. Sok témában – és
nem csak a kémia, hanem a fizika, a biológia, a földtudományok és a matematika
területéről is – gazdag szimulációgyűjteményt találunk, például a Colorado Egyetem
honlapján (https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/by-level/high-school).
Ráadásul ezek a szimulációk többségükben interaktívak, a paraméterek változtatásával
méréseket végezhetünk, összehasonlításokat tehetünk.



A radioaktivitás témakörének többi résztémájának feldolgozását előzetes feladatként
rábízhatjuk a vállalkozó kedvű diákokra, akik 3-5 perces előadásokkal, prezentációkkal
ismertetik a választott területet. Minden beszámoló után adjunk elehetőséget az
osztálynak, hogy a tanulók kérdéseket tegyenek fel, akár az előadóknak is, és
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mindenképpen beszéljük meg a hallottakat! Érdemes az előadások előtt szempontokat
adni az osztálynak, milyen tartalmi és formai elemekre figyeljenek az előadás alatt. A
megbeszélés végén az önértékelésre és az értékelésre is szánjunk egy kis időt! A
gyerekek kritikai érzékét és empátiáját, verbális és kommunikációs képességeit is
fejleszthetjük ily módon.


A „Nézz utána!” szövegdobozban felkínált témák bármelyike alkalmas lehetne akár egy
egész órát kitöltő feldolgozásra és megbeszélésre. Már napjainkban sem illuzórikus
megoldás – ha megfelelő interneteléréssel rendelkezik a tantermünk – okostelefonok
vagy tabletek segítségével csoportmunkában is feldolgozni a felkínált témákat. Mivel a
rendelkezésünkre álló alacsony óraszámok meglehetősen kötnek minket, és ennek az
anyagrésznek a feldolgozására egy tanóránál több nem áll rendelkezésre, egy ilyen
jellegű csoportmunkában végzett forráskeresés, információgyűjtés és -feldolgozás,
végül az eredmények bemutatása nem lehet túlságosan részletes és mély. Mégis
megvan ennek a pedagógiai hozadéka, mert az áttekintő, tájékozódó ismeretszerzést,
a nagy kínálatban a fontos részletek gyors megtalálását gyakorolhatják a tanulók.



Az előző pontban felvázolthoz képest elmélyültebb munkát vár el az a megoldás,
amelyben az érdeklődő diákok a felkínált témák közül választanak, és alaposabb
kutatómunka alapján egy esszé megírására vállalkoznak. Egy ilyen projekt
nyilvánvalóan több hétig is eltarthat és hosszabb otthoni munkát igényel, de azért van
ennek is létjogosultsága, mert bizonyos stílusú diákoknak egy ilyen fajta tevékenység
sokkal jobban megfelel, mint az eddig felsoroltak bármelyike. A kémia iránt kevésbé
fogékony diákok is sikerélményhez juthatnak általa. Ha ezt a lehetőséget választjuk,
hívjuk fel a gyerekek figyelmét az idézés szabályaira és a plagizálás veszélyeire!

A hazai és a nemzetközi szakirodalom szerint a radioaktivitással kapcsolatosan nagyon sok
tévképzet és hiedelem él a közgondolkodásban. Egy, a 15-16 éves középiskolás diákok
radioaktivitással, radioaktív bomlással, atomenergiával kapcsolatos hibás elképzeléseit feltáró
cikk szerzője szerint ennek hátterében több tényező állhat. Az egyik az anyagi halmazok
makro-, mikro- és szubmikro szintjeinek téves megközelítése a tanulók gondolkodásában. A
kémiai jelenségek több szinten való tárgyalása olyan absztrakt gondolkodást vár el a diákoktól,
amelyre ebben az életkorban még nem mindegyikük képes. Sokan nem értik pontosan az
izotóp fogalmát, és azt a tényt, hogy az elemek tulajdonságait az izotópok együttesen
határozzák meg, mégpedig előfordulási arányuknak megfelelően. Sokaknak nincs használható
mentális modelljük az energiával kapcsolatban. Nem érzékelik, hogy a kémiai reakciókat és
nukleáris folyamatokat kísérő energiaváltozások nagysága nem összemérhető. A téves
elképzelések és félismeretek sok esetben fokozódó kemofóbiához vezetnek. Az atomenergia
téma nagyon sok lehetőséget kínál a fogalmak pontosítására és a diákok véleményeinek
ütköztetésére. Éljünk ezekkel a lehetőségekkel! Pl. a Károsak vagy hasznosak az
atomerőművek? vita megrendezésével a diákok rákényszerülnek az ismereteik
rendszerezésére és érvelésüket alátámasztó, szakmailag helyes állítások megfogalmazására.
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A munkafüzet 5. és 7. feladatát akár órai, akár házi feladatként adhatjuk. Mindkettő a
lecke során megtanult ismeretek alkalmazását várja el a tanulóktól.
7. A periódusos rendszer – A kémikus kristálygömbje
A periódusos rendszer azon fogalmak közé tartozik, amelyekről a középiskolába érkező diákok
mindegyike hallott, és a tapasztalatok szerint használták is. A lecke egyik legfontosabb eleme
annak tudatosítása, hogy a ma használatos periódusos rendszer nem az elemek, hanem az
atomok periódusos rendszere. Dimitrij Ivanovics Mengyelejev az ismert elemek tulajdonságai
alapján alkotta meg természetes rendszerét. A későbbi atomszerkezeti kutatások eredményei
alátámasztották Mengyelejev megállapításait és következtetéseit, „jóslatait”. Ma ezt, az
atomszerkezeti ismereteken alapuló rendszert használjuk. Szemléletformáló jelentőségű,
hogy alkalmunk nyílik megmutatni a tanítványainknak, hogyan fejlődik a tudomány. A
sorakozó, egyre gyarapodó ismeretek feszegetni kezdik a korabeli tudomány addigi
értelmezési kereteit, és szükségszerűen elvezetnek egy forradalmian új ötlethez,
felfedezéshez, paradigmaváltáshoz. Mengyelejevvel szinte egy időben, 1869 és 1870 között,
Lothar Mayer is megalkotta a maga atomsúlyokon, atomtérfogatokon és fizikai tulajdonságok
hasonlóságán alapuló rendszerét. A felfedezés a „levegőben lógott”, hiszen Döbereiner már
1829 körül észrevette, hogy a hasonló fizikai tulajdonságok alapján elemcsoportok, „triádok”
hozhatók létre, és az újonnan felfedezett elemek egy részével sikerült bővíteni a sorozatokat.
A munkafüzet 2. feladata a döbereineri triádok és a mai periódusos rendszer közötti
kapcsolatot mutatja meg.
A lecke kulcsfogalma a periodicitás. A periodikus és nem periodikus változások közötti
különbséget a „Tudod? Jó, ha tudod…!” szövegdoboz ábrái szemléltetik. A tankönyvi „Kétszer
kettő…” szövegdobozok és a munkafüzet 3–7. feladatai változatos példákon keresztül
szemléltetik a periodikusan változó tulajdonságokat. Tetszőlegesen válogathatunk közülük. Ne
adjuk készen a gyerekek kezébe a tudást, engedjük, hogy önálló munkával vagy még inkább
párban dolgozva tehessék meg a maguk kis felfedezéseit és találják meg a hiányzó elemeket,
láncszemeket!
Az elméleti ismeretek alátámasztására ajánlják a szerzők a „Vigyázz! Kész labor!”
szövegdobozban az ezüst-halogenidek összehasonlítását szolgáló kísérletet. A tankönyv
ajánlása szerint cseppreakcióban csempén vagy akár műanyag fólián, üres tablettatartó
dobozban vagy fehér üdítős kupakban is elvégezhető kísérlet nem igényel sok előkészítő
munkát és utómunkálatot, de érdekes, látványos és motiváló hatású a gyerekek számára.
Érdeklődő és olvasni szerető diákoknak ajánlhatjuk P. W. Atkins: A periódusos
birodalom – utazás a kémiai elemek földjére című, a Kulturtrade Kiadó gondozásában 1995ben megjelent érdekfeszítő és új szemléletű könyvet.
Irodalom: Balázs Lóránt: A kémia története. Nemzeti tankönyvkiadó, 1996.
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8. Molekulák és a kovalens kötés – Nem mind igaz, ami reklám!
A kovalens kötés fogalma előzetes tanulmányokból már ismert. Ezen a szinten a fogalom
tartalmi kibővítésére és pontos megértésére helyeződik a hangsúly. A nehézséget az okozza a
tanulók számára, hogy a kémia szaknyelvi kifejezését pontos jelentéssel töltsék meg, vagyis
képesek legyenek megkülönböztetni és összekapcsolni a makroszintű és a részecskeszintű
fogalmakat és az azokat jelölő szimbólumokat. A tapasztalatok szerint általános iskolások
körében nehézséget okoz annak megértése, hogy a kémiai elem atomjainak jelölésére
vegyjelet használunk, de az elem mint anyagi halmaz jelölésére esetenként vegyjelet, máskor
képletet. Nehéz megérteniük, hogy a fémes elemek jelölésére miért vegyjeleket használunk,
a nem fémes elemek esetében pedig néhány esetben vegyjelet, máskor pedig képletet. Ezek
az értelmezési problémák még középiskolásoknál is gyakran előfordulnak. A makro- és
részecskeszintű jelentés tisztázását segíti a tankönyv 1. táblázata. Ennek megértése azonban
feltételezi a kovalens kötés fogalmának ismeretét és megértését. A tanulók már korábbi
tanulmányaik során is a vegyérték-elektronok számára és a nyolcelektronos, stabilis
elektronszerkezetre vezették vissza a kémiai kötések kialakulását. Célszerű most is ezt az utat
választanunk. Az alapvető szakkifejezések frontális módszerrel történő átismétlése után új
fogalmakként mutassuk be a szigma kötést és a π kötést, hangsúlyozva, hogy nem újabb
kötéstípusokról van szó, hanem az eddig egyszeres, kétszeres és háromszoros kötésként
ismert kovalens kötések jelentésének tartalmi pontosításáról! Mivel ismert molekulákról van
szó, a továbbiakban engedjük a diákokat önállóan (ez esetben lépésenkénti tanári útmutatás
nélkül) páros munkában dolgozni! A munkafüzet segítségükre lesz ebben. Az egyik észszerű
feldolgozási stratégiát is kínálja a munkafüzet feladatainak sorrendje. Az első feladat az
elektronszerkezetre és a vegyértékelektronok számára, valamint a párosítatlan és a párosított
elektronok számára irányítja a tanulók figyelmét. Ez alapján meg tudják oldani a második
feladatot. Szemléltetésre használjunk molekulamodelleket, illetve kérjük meg a diákokat,
hogy a felírt szerkezeti képletekhez alkossák meg a modelleket is! Ez egyrészt a térlátásukat
fejleszti, másrészt a következő órán sorra kerülő „Molekulák térbeli alakja” témát is előkészíti.
Az óra egy későbbi részében érdemes erre a tudásra hivatkozva ismeretlen molekulák
megalkotását, képletének megszerkesztését kérni a diákoktól. A 3–5. feladatoknál a fordított
irányban, a megadott szerkezet ábrája, modellje alapján kell a képleteket megszerkeszteni. Az
elektronszerkezet és a kialakítható kovalens kötések közötti összefüggések szintézisére van
szükség a 6. feladatban.
A tankönyvben még egy fontos elméleti részt találunk a kovalens kötésre vonatkozóan.
A kovalens kötést jellemző kötéshossz és kötési energia új fogalmakként jelennek meg a
középiskolában. Javasoljuk, hogy a tankönyv „Kétszer kettő…?” szövegdobozában szereplő
grafikont közösen beszéljük meg az osztállyal. A diákok gyakorolják az ábraelemzést, a
grafikonon történő ábrázolást és a bemutatott adatok értelmezését, majd azokból vonjanak
le következtetéseket!
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Gyorsabban haladó csoportoknál konkrét számadatokkal alátámasztott feladatokkal is
gyakoroltathatjuk a megtanult fogalmakat.
Pl.
a) Hasonlítsd össze két egyszeres kötés kötési energiáját egy kétszeres kötés
energiájával! Magyarázd meg!
2 EC-C
EC=C
688 pm
615pm
b) Hasonlítsd össze három egyszeres kötés kötési energiáját egy háromszoros kötés
energiájával! Magyarázd meg!
3 EC-C
EC≡C
1032 pm
812 pm
Beszéljük meg a tanulókkal, hogy milyen információtartalmuk van a feladat adatainak!
Milyen mértékegységekben mérik az adott mennyiségeket? Hogyan lehet „megmérni” a
kötéshosszakat? Tényleges hosszúságmérésről van itt szó?
Az Élet és Tudomány című hetente megjelenő tudományos ismeretterjesztő
folyóiratban szinte minden számban találunk molekulákról készített „fényképeket”.
Beszélgethetünk a szerkezetvizsgálat módszereiről, annál is inkább, mert a tanulók körében
gyakori az a tévképzet, hogy a kémiai részecskék annyira parányiak, hogy szabad szemmel nem
láthatóak, de sokak vélekedése szerint elegendően nagy felbontású mikroszkóppal már igen.
Alternatív tanulói elméletek, gyakori hibák:
A kovalens kötésre vonatkozó leggyakoribb hiedelmek egy része az elektron oktett
szerkezetére vonatkozik. A gyerekek hajlamosak antropomorfizálni a kötés kialakulását.
Egyfajta szándékosságot, tudatosságot látnak a kötések kialakulásában. Azt gondolják, hogy
azért jön létre a kötés, hogy az elektron oktett „kijöjjön”, mert így jobb neki (értsd:
elégedettebb). Sokan a közös elektronpár fogalmát is félreértik. Úgy képzelik, hogy az egyik
atom „kölcsönadja” az elektronját egy másiknak, és attól fogva együtt használják,
mindkettőjükhöz tartozik. Ehhez kapcsolódik az az elképzelés is, hogy még a kötésben lévő
elektronok is „tudják”, melyik atomtól származnak.
Gyakori tanulói hiba, hogy a vízmolekulára úgy tekintenek, mint amiben egy
hidrogénmolekula tapad össze egy oxigénatommal.
9. A molekulák alakja – Miért más az illata, ha ugyanaz a képlete?
A lecke tanítása molekulamodellek nélkül elképzelhetetlen. Fontos, hogy a tanulók kézbe
vehessék, saját maguk összeállíthassák ezeket a modelleket. A modellezéshez a pálcikamodellkészleteket használjuk! Javasoljuk, hogy páros munkában dolgozzanak a gyerekek, kis
műanyag tálkában vagy tálcákon készítsük elő az „építőelemeket” és a kötéseket szimbolizáló
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„kötőelemeket”! Fontos hangsúlyozni (ahogyan erre a könyv második „Tudod? Jó, ha tudod!”
szövegdoboza is felhívja a figyelmet), hogy az atomoknak valójában nincsen színük, a szín a
részecskék halmazában jelenik meg a halmazt alkotó részecskék minőségétől és a közöttük
létrejövő kölcsönhatásoktól függően. A kémiaórákon a könnyebb érthetőség és az atomok
megkülönböztethetősége miatt használunk modelleket.
Feltehetően nem ez lesz az első alkalom, amikor pálcikamodellekkel dolgoznak a
tanulók, de érdemes emlékeztetőül felírni vagy felíratni a táblára a leggyakrabban előforduló
elemek vegyjelét és az azokat jelölő színeket.
A téma feldolgozására több lehetőség is kínálkozik. Kevésbé jártas csoport esetében
célszerű a központi atom, ligandum, kötésszög és a molekula alakja fogalmak megbeszélésével
kezdeni a tankönyv 2. és 3. ábrája, valamint az első táblázat segítségével, majd a munkafüzet
1–3. feladatának megoldatásával folytatni. A feladatok ellenőrzése és megbeszélése után a 3.
feladat páros vagy dupla páros módszerrel való megoldását javasoljuk.
Ha a csoportunk önállóbb, akár a fordított utat is választhatjuk, természetesen a
központi atom és a ligandum fogalmának közös tisztázása után. Például kérhetjük a tanulókat
arra, hogy a vegyértékelektronok számának megállapítása után alkossák meg az egyes
központi atomok hidrogénnel vagy valamelyik halogén elemmel alkotott vegyületének
molekulamodelljét, és a modell alapján fogalmazzák meg a térszerkezetről megállapítható
jellemzőket. Próbálják megfogalmazni a vegyérték-elektronszerkezet, a ligandumok száma és
a molekula térbeli alakja közötti összefüggéseket! A tankönyvet és a munkafüzetet
információforrásként használják a modellépítés és a szabályszerűségek megtalálása közben!
A tevékenységet legalább páros, de csoportos munkában is végezhetik. 2-3-4 fős
csoportokban dolgozva a diákok közötti szakmai párbeszéd bizonyítottan segíti a fogalmi
megértést.
Bármelyik módszert is választjuk, a közös megbeszélésekhez használjuk a nagyméretű
demonstrációs molekulamodelleket! Házi feladatként kérhetjük a diákoktól, hogy keressenek
molekulamodellező programokat (ilyen pl. a MolView: http://molview.org/ vagy a Colorado
Egyetem szimulációgyűjteményében szereplő, molekulák alakját modellező program:
https://phet.colorado.edu/en/simulation/build-a-molecule).
A számítógépes modellező programok inkább az otthoni gyakorlást szolgálják, nem
helyettesítik a valódi térbeli modellek órai használatát.
Alternatív tanulói elméletek, gyakori hibák:
A molekulákat elképzelni, illetve a mikroszintű és a szimbólumok szintjén történő értelmezést
összekapcsolni egymással és ráadásul a megfigyelhető fizikai valósággal nagyon sok diáknak
okoz nehézséget. A molekulákat sokan úgy képzelik el, hogy olyan parányi részecskék, amelyek
megtartják annak az anyagnak a tulajdonságait, amelyeket felépítenek. Azt hiszik például,
hogy önálló színük, keménységük van. A gázok molekuláit kisebbnek gondolják, mint a szilárd
anyagokét, a gázmolekulákat gömbölyűnek, a szilárd anyagok molekuláit szögletesnek
képzelik.
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10. A molekulák polaritása – Hogyan melegít a mikrohullámú sütő?
A hétköznapok és a tudomány közötti kapcsolat szemléltetésére jó példa a mikrohullámú sütő
működési elvének bemutatása. A megbeszélést kezdhetjük a tankönyv „Vigyázz! Kész labor!”
szövegdobozában látható kísérlettel. Ha a tanteremben nem áll rendelkezésre csap, a kísérlet
pipettából vagy bürettából kifolyó vízsugárral is elvégezhető. Biztassuk a diákokat az otthoni
kipróbálásra is! A polaritás kérdésével kapcsolatban az elektronegativitás fogalmának pontos
ismerete elengedhetetlen, szánjunk a megértésére elegendő időt! Hívjuk fel a tanulók
figyelmét arra, hogy a kötés polaritásának megállapítása során a kapcsolódó atomok
elektronegativitását és annak különbségét vizsgáljuk, ahogyan azt a munkafüzet első
feladatában láthatjuk! Ugyanakkor szükséges tudatosítani a diákokban, hogy bár az esetek
többségében a megadott értékekből következtethetünk a kötés polaritására, néha akadnak
kivételek (pl. szén-monoxid esetében).
Hangsúlyozzuk azt is, hogy a kötés polaritása és a molekula polaritása összefüggenek
egymással, de a molekula polaritásának kialakulásában a térszerkezetnek, a molekula
szimmetriájának is meghatározó szerepe van. A magyarázathoz használjuk a nagyméretű
demonstrációs molekulamodelleket! Az ismeretek rögzítésére és gyakorlására bármelyik
munkafüzeti feladatot választhatjuk, és házi feladatként is szemezgethetünk közülük. Akár
órai önálló vagy páros munkaként, akár házi feladatként oldják meg a tanulók a munkafüzeti
feladatokat, nem mulaszthatjuk el az ellenőrzést és a közös megbeszélést.
A munkafüzet feladatai a molekula polaritásának megállapításához a polaritás
vektorok használatát várják el a diákoktól. Ez a felfogás és definíció tudományosan helytálló,
de sok diák számára nehezen érthető. Kissé leegyszerűsítettnek tűnhet a „Molekulák
polaritásának megállapítása” szövegdobozban leírt szabály, de a kilencedikes diákok számára
sokkal érthetőbb és kézzelfoghatóbb. Ha a polaritás vektor fogalma és eredőjének
megállapítása nehéz is a diákok számára, a munkafüzet 1–3. feladata segítheti a megértését.
Mivel a polaritás vektorok a nagyobb elektronegativitású atom felé mutatnak, könnyebben
elképzelhető a diákok számára, hogy ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a nagyobb
elektronegativitású atom környezetében gyakrabban tartózkodik a kovalens kötést kialakító
közös elektronpár, emiatt ott egy részleges negatív töltéstöbblet jelenik meg, míg a kovalens
kötés másik oldalán elhelyezkedő atom környezete elszegényedik az elektronokban, pozitív
töltéstöbbletet eredményezve. Végül így alakul ki a kétpólusú, poláris kovalens kötés.
Az óra végén feltétlenül térjünk vissza a nyitó kérdésünkre a mikrohullámú sütő
működésével kapcsolatban!
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11. A másodrendű kötések – Miért lehet forró olajban krumplit sütni?
A téma feldolgozását kezdhetjük a tankönyv nyitó kérdésének megbeszélésével. A kérdés
felvetése után frontális módszert alkalmazva ismertethetjük a másodrendű kötés fogalmát és
típusait. Arra mindenképpen törekedjünk, hogy a szóbeli magyarázathoz valamilyen
demonstrációs ábrát, képet, rajzot is használjunk! Ehhez változatos példákat találunk az
interneten.
Választhatjuk azt az utat is, hogy közöljük: az eddig tanult kémiai kötések mellett az
anyagi halmazok tulajdonságainak kialakításában egy másik kötéstípus is részt vesz, ez a
másodrendű kötések csoportja. Javasoljuk, hogy halmazábrán szemléltessük a kémiai kötések
típusait. Az első (elsőrendű kötések) halmazt a tanulók előzetes ismereteik alapján
részhalmazokra (ionos, kovalens, fémes kötés) tudják bontani, a második halmazt egyelőre
hagyjuk üresen! Ezen a ponton szükséges annak a megtanítása, hogy a két kötéstípus a kötési
energiák alapján különböztethető meg. Relációs jelekkel ábrázoljuk és ábrázoltassuk ezt a
diákokkal, és tájékoztató jelleggel adjuk meg a nagyságrendeket!
A másodrendű kötések megismerését kezdhetjük pl. úgy, hogy először csak két
csoportot alakítunk ki az előbbi halmazábrán, nem nevezzük meg őket, majd a táblára vagy
aktívtáblára néhány ismert apoláris és poláris molekula képletét írjuk fel. Kérjük meg a
diákokat, hogy valamilyen maguk választotta szempont alapján rendezzék két csoportba a
molekulákat! Szükség esetén hangsúlyozzuk, hogy a molekulákra vonatkozik a kérdés, nem az
anyagi halmazokra! (Didaktikai kutatások alapján sok diák ebben az életkorban még nem
teljesen biztos a vizsgálat szintjének megkülönböztetésében.) Vélhetően elég gyorsan
rájönnek, hogy a molekulák polaritása lesz a rendezőelv. Ezen a ponton nevezzük meg a
diszperziós kölcsönhatást és a dipólus-dipólus kölcsönhatást, és magyarázzuk el a két
kölcsönhatás közötti különbséget! Írassuk fel a diákokkal a vázlatukba, hogy a diszperziós
kölcsönhatás 0,01 – 100 kJ/mol tartományba esik, míg a dipólus-dipólus kölcsönhatás
nagyságrendje 1 – 10 kJ/mol között lehet. A későbbiek során feltétlenül térjünk vissza arra a
tényre (amit vélhetően a diákok is szóvá tesznek majd), hogy miért változik a diszperziós
kölcsönhatás energiája ilyen széles skálán és a dipólus-dipólus kölcsönhatásé miért nem! A
megbeszélésnek ebben a szakaszában megoldathatjuk a tanulókkal a munkafüzet első
feladatának első öt sorát.
A hidrogénkötés fogalmának bevezetése előtt megkérhetjük a diákokat, hogy
gondolkozzanak el a következő tényeken:
Mi lehet a magyarázata annak, hogy a HF és a HCl is gázhalmazállapotúak
szobahőmérsékleten, de a forráspontjuk lényegesen eltérő (a hidrogén-fluoridé 19,5°C, a
hidrogén-kloridé –83°C)? Hasonló furcsaság figyelhető meg a víz és a dihidrogén-szulfid
összehasonlítása vagy az ammónia és a foszfin (foszfor-hidrogén) esetében, ahogyan az alábbi
táblázatban látható: Mi eredményezheti a forráspontértékek ilyen jelentős különbségét az egy
főcsoportban lévő elemek hidrogénnel alkotott vegyületei esetében?
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Halmazállapot
Forráspont
(°C)

HF

HCl

H2O

H2S

NH3

PH3

gáz

gáz

gáz

gáz

gáz

gáz

+ 19,5

– 83

+ 100

– 60

– 33

– 87

Az összehasonlításokból kiderül, hogy a HF, H2O, NH3 forráspontjai látványosan
nagyobbak, mint az egy periódussal lejjebb, de ugyanabban a főcsoportban lévő elemek
hidrogénvegyületeié. Itt nevezhetjük meg az okot, a hidrogénkötés megjelenését, és
kiegészíthetjük a halmazábránkat a másodrendű kötések harmadik csoportjának nevével és a
kötési energia nagyságrendjének megadásával. Ezután két fontos részlet megtárgyalásának
kell következnie:


a molekulatömeg szerepe a forráspontérték nagyságában („Gondoltad volna?” Sok lúd
disznót győz szövegdoboz a tankönyvben);



a hidrogénkötés kialakulásának feltételei („Tudod? Jó, ha tudod!” szövegdoboz).

Projektfeladatokként a tankönyv által kínált témákat javasoljuk feldolgozásra.
Megjegyzés: a hidrogénkötés tulajdonképpen a dipólus kölcsönhatással párhuzamba állítható
másodrendű kötés. Az energiatartalomban jelentkező különbség azzal magyarázható, hogy
egyrészt a kisméretű hidrogénatomhoz csak egy ligandum kapcsolódhat, ezért a H — F, H —
O és H — N kötéseket tartalmazó molekulák közelebb kerülhetnek egymáshoz1, másrészt a
társatomok nagy elektronegativitása miatt a kovalens kötés polaritás vektora jelentősen a
fluor-, oxigén-, nitrogénatomok felé tolódik el. Mindezek következményeként erősebb
kölcsönhatás jön létre, aminek felszakítása nagyobb energiabefektetést igényel.
Most jött el az ideje annak, hogy a hidrogénkötés fogalmának bevezetése előtt
félbehagyott, 1. feladatban szereplő táblázat hiányzó sorait kitöltsék a tanulók. Javasoljuk,
hogy a tankönyv „Tudod? Jó, ha tudod!” szövegdobozában szereplő kérdést páros munkában
vitassák meg a tanulók, és beszéljék meg, hogy a felsorolt molekulák közül melyek között
alakulhat ki hidrogénkötés.
Néhány gyakran előforduló hibára hívnánk még fel a figyelmet:


Érdemes hangsúlyozni, hogy a központi atom nagy elektronegativitása önmagában
nem elegendő a hidrogénkötés kialakításához. Sokszor a HCl molekulák között is
hidrogénkötés megjelenését várják a diákok, a klóratom nagy elektronegativitására
hivatkozva. Valóban, a klóratom 3,0 értékű elektronegativitása megegyezik a
nitrogénével, de az eggyel nagyobb periódusszámú klóratom nagyobb mérete miatt
már mégsem tud hidrogénkötést kialakítani.

1

A jég két hidrogén-hídkötéssel összekapcsolt oxigénatomjának távolsága 276 pm, míg a hidrogénkötés
nélkül az O — H — O távolság 360 pm lenne.
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A diákok hajlamosak csak a hidrogénatom jelenlétét vizsgálni egy molekulában, és
gyakran a szénhidrogén-molekulák között is hidrogénkötés kialakulását várják. Az
ecetsav-molekula szerkezeti képletének közös megbeszélése és a várható másodrendű
kötések helyének és típusának bejelölése segítheti a megértést.



Hívjuk fel a tanulók figyelmét arra, hogy mennyire fontos pontosan megérteni a szöveg
vagy kérdés tartalmát! A „Milyen kötések fordulnak elő a jégkockában?” és a „Sorold
fel a halmazt összetartó erőket!” típusú kérdések közös megbeszélésével sok későbbi
probléma felmerülését előzhetjük meg.

Kísérlet:
1-1 kémcsövet vagy vékony üvegcsövet majdnem tele töltünk vízzel, acetonnal, széntetrakloriddal vagy benzinnel úgy, hogy mindegyikben egy közel azonos méretű
légbuborék maradjon. Jól záró dugókkal bezárjuk a kémcsöveket. Állványba helyezzük,
valamilyen módon rögzítjük őket, majd az állványt 180°-kal megfordítjuk lefelé.
Megfigyeltetjük, hogy a vizes kémcsőben lévő levegőbuborék ér fel a leglassabban.
Magyarázat: a víz belső súrlódása a legnagyobb a kísérletben használt többi
folyadékhoz képest, mert csak a vízmolekulák között alakulhat ki hidrogénkötés, ami
akadályozza a légbuborékok gyors átjutását a molekulák között.
A hidrogénkötés biológiai rendszerekben betöltött szerepéről számos téma kapcsán
beszélgethetünk. A víz és a jég sűrűségkülönbségének anomáliájától kezdve a biológiailag
fontos makromolekulák szerkezetének kialakításáig bőséges a témák kínálata. A csoportunk
érdeklődése, előzetes ismeretei szerint válogassunk közülük, és ajánljuk projektfeladatokként
a vállalkozó kedvű diákoknak!
A munkafüzet 3., 4. és 5. feladatát házi feladatként jelölhetjük ki, de alkalmasak órai
differenciált foglalkozás elemeinek is.
12. Az ionok – Fürdővízben ülve ne használj elektromos hajszárítót!
A téma elvileg sok, már tanult fogalmat sorakoztat fel, ugyanakkor az ismeretek átismétlése,
rendszerezése és gondolati egységbe rendezése indokolja, hogy ismét foglalkozzunk vele. Az
ionok csoportosítása töltésük és keletkezésük alapján a tanegység kulcseleme. Tapasztalatok
szerint a diákok többsége érti és megbízhatóan tudja is az egyszerű ionok származtatását. Új
ismeretként megjelenik az ionizációs energia és az elektronaffinitás, az ionok és atomok
méretének összehasonlítása és előbbiek periodikus váltakozása. Érdemes ezeket alaposan
megbeszélni. Használjuk a tankönyv szövegdobozait!
Gyakorlásként a munkafüzet 1–5. feladatának bármelyikét használhatjuk. Mindegyik
alkalmazás szintű feladat, megoldásukhoz az egyszerű ionok és az ionkötés fogalmának pontos
ismerete szükséges.
Gyakori tévképzet a diákok körében, hogy az ionvegyületek képletét helytelenül
értelmezik, és a képlettel jelölt konkrét entitásokra gondolnak. Pl. a NaCl képlet sokak számára
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nem a nagyon nagyszámú, felváltva elhelyezkedő nátriumionok és kloridionok halmazának
képét hívja elő, hanem a molekulákhoz hasonlóan, kettesével összekapcsolódó ionpárokra
gondolnak. A Na+Cl- ionpárok csak gázhalmazállapotban jellemzőek. Szánjunk időt ennek
részletes megbeszélésére, ábrák, modellek segítségével!
A téma másik neuralgikus pontja az összetett ionok ismerete szokott lenni. Sajnálatos
módon a tanulók jelentős része nincs tisztában azzal a ténnyel, hogy az összetett ionok
molekulákból keletkeznek, és még kevesebben vannak azok, akik az ezen a szinten elvárt
savmaradékionok nevét, képletét és az eredeti sav összetételét is ismerik. Javasoljuk, hogy a
jobb megértés érdekében ne egyszerűen a savmaradékionok ismeretére próbáljunk
támaszkodni, hanem az eredeti savmolekula összetételéből vezessük le. Ez kis többletidőráfordítást jelent, de az értelmes tanulás szempontjából kihagyhatatlan lépés. Ráadásul ez
a néhány perces látszólagos kitérő megtérül majd a sav-bázis reakciók tanítása során. A
tankönyv „Gondoltad volna?” szövegdoboza és a 2. táblázat segíti a diákok órai munkáját és
otthoni felkészülését.
Hogy a diákok valóban megértették-e az összetett ionok fogalmát, a munkafüzet 6–8.
feladataival ellenőrizhetik. A 6. és a 7. feladat esetében páros munkát javaslunk
munkaformaként, ellenőrzésként pedig a megoldások kivetítését vagy a dupla páros
ellenőrzést.
A 8. feladattal ne hagyjuk magukra a diákokat! A gyorsabban haladók dolgozhatnak
saját tempójukban, önállóan, a többiekkel közösen, tanári támogatással oldjuk meg a
feladatot! Érdemes az egyik középső oszloppal, például a vas(III)-ionok oszlopával kezdeni. Így
alkalmunk lesz együtt megbeszélni, hogy a képlet megszerkesztésekor a töltések
kiegyenlítésénél tulajdonképpen a matematikából ismert legkisebb közös többszörös
megtalálása a cél. Ha ezt az oszlopot megértették a tanulók, a többivel már önállóan is el
fognak boldogulni.
Akár az óra eleji motivációként, akár az óra menetébe illesztve mindenképpen ejtsünk
szót az ionok jelenlétének gyakorlati vonatkozásairól! A tankönyvi szöveg érdekes és
szemléletes példákat sorakoztat fel a „Gondoltad volna? Ionok a testünkben”
szövegdobozban.
Összefoglalás
A fejezet végén az ismeretek átismétlése, rendszerezése következik. Szükséges és érdemes
erre egy teljes tanórát szánnunk. A megvalósítás módjában maximálisa vegyük figyelembe a
tanulócsoportunk adottságait, előzetes és megszerzett tudását és motivációit! A tankönyv és
a munkafüzet bőséges kínálattal segíti a munkánkat, többféle megvalósítás is lehetséges.
Semmiképpen ne legyenek rossz érzéseink, ha nem jut időnk minden tevékenység elvégzésére
és minden feladat megoldására és megbeszélésére! Döntsünk jól és válasszuk ki a csoportunk
számára legmegfelelőbbeket!
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Nyilvánvaló, hogy az előző 12 órán (kb. 1,5-2 hónap alatt) tanult ismereteket nem
tudjuk teljes részletességében újra tárgyalni. De nincs is erre szükség. Sokkal hasznosabb az
ismeretek rendszeres szervezése és a tanulók kémiai tudásszerkezetébe illesztése.
A kémia iránt kevésbé elkötelezett diákoknak adjunk több támogatást, formai keretet
az ismétléshez, gyakorláshoz! Ehhez felhasználhatjuk pl. az Összefoglalás című lecke első
oldalán található Kapcsolatok című ábrát. Választhatjuk azt a megoldást, hogy ennek a
kapcsolatrendszernek egy-egy kisebb elemét kiválasztjuk, és gondolati térkép készítésére
kérjük meg a gyerekeket. Ismét több lehetőségünk van. Megadhatunk üres halmazábrát, ahol
az egyes halmazok közötti kapcsolatokat már berajzoltuk. A halmaz elemeit felírjuk a táblára
vagy kivetítjük, és arra kérjük a tanulókat, hogy a közöttük lévő kapcsolatok alapján helyezzék
el a fogalmakat a megfelelő helyekre. Önállóbb diákok részére teljesen üres halmazábrát
készíthetünk, és csak a rendezendő fogalmakat adjuk meg az előbb leírt módon. Kérjük meg a
diákokat, hogy rendezzék logikai egységbe a halmazok elemeit, és az összekötő vonalakra írják
rá, hogy mi volt a kapcsolat közöttük, mi a rendezőelv! Félig kitöltött halmazábrákkal is
dolgozhatunk, ebben az esetben a diákoknak kell a hiányzó elemeket és a hiányzó
kapcsolatokat megtalálni. Munkamódszerként mindenképpen valamilyen kooperatív formát
érdemes választani. Tapasztalatok szerint a diák-diák szakmai párbeszédek nagyon hasznosak
szoktak lenni. Mindenképpen szánjunk időt arra, hogy minden csoport bemutathassa a
megoldását, abban az esetben, ha az az elsőként bemutatottól eltérő! Beszéljük meg az egyes
változatokat! Egy ilyen feladat esetében többféle jó megoldás is létezhet.
Ezután következhetnek a munkafüzet feladatai. Az első oldalon ismeretszintű
feladatok bőséges kínálatát találjuk. Az 1–8. feladatokat akár villámkérdések formájában is
megválaszolhatják a diákok, vagy páros munkában oldhatnak meg közülük néhányat.
Kicsit nehezebbek a munkafüzet második oldalán lévő alkalmazásszintű feladatok.
Ezekkel folytassuk! Ismét nem kell mindet megoldani, válasszunk közülük egy-két
mintakérdést, amit közösen megbeszélünk, a többit pedig differenciált munkára vagy házi
feladatként jelölhetjük ki.
A diákok körében népszerű módszer a tesztmegoldás versenyben. Megfelelő
informatikai háttér megléte esetében úgy alakítsuk ki a 3-4 fős csoportokat, hogy mindegyik
csoportnál legyen egy tablet vagy okostelefon! A Kahoot (https://kahoot.com) és a Socrative
(https://b.socrative.com/teacher/#launch) programok ingyenesen hozzáférhetők. Előzetesen
tanárként kell regisztrálnunk és a felületen létrehoznunk a megoldatni kívánt kérdéssort. A
Kahoot esetében egyszerű választás, többszörös választás, négyféle asszociáció vagy
relációanalízis típusú kérdéseket készíthetünk, a Socrative emellett igaz-hamis és nyílt végű,
rövid mondatokkal megválaszolható kérdések megfogalmazását is lehetővé teszi. Mindkét
programban bejelölhetjük a helyes válaszokat, amelyeket a válaszadás után feladatonként
azonnal vagy a kérdéssor végén megmutathatunk és megbeszélhetünk. Feleletválasztós
kérdések esetében javasoljuk, hogy ne könnyen kizárható hibás válaszokat (distractorokat)
adjunk meg, hanem olyan választási lehetőségeket, amelyek előző tapasztalataink szerint a
leggyakoribb hibák szoktak lenni a dolgozatokban. Így alkalmunk lesz ezeket a nehezebben
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elsajátítható fogalmakat még egyszer áttekinteni és megbeszélni. A feladatkészítés során több
példatár is segítségünkre lehet. Ezek például:
1. Rózsahegyi M., Siposné K. É., Horváth B.: Kémia feladatgyűjtemény 11–12., Közép és
emelt szintű érettségire készülőknek. Mozaik Kiadó, Szeged, 2009.
2. Borissza E., Endrész Gy., Villányi A.: Tesztgyűjtemény középiskolásoknak. Műszaki
Kiadó, Budapest, 2012.
3. Kérdésként felhasználhatjuk a munkafüzet feladatait is.
Az órán a diákok a programok honlapjára diákként jelentkeznek be, és bejelentkezés után
azonnal megjelenik a csoportok neve, majd kezdődhet is a játék. Népszerű, motiváló hatású
és tanulságos. A Kahoot program esetében feladatonként beállíthatjuk a megoldásra
fordítható időt. Így megfogalmazhatunk nehezebb, több gondolkodást igénylő problémákat
is. Adjunk alkalmat és időt a csoportoknak a válaszok megbeszélésére!
Ha a csoportunk felkészültebb, és gyorsabb haladásra képes, akkor is érdemes néhány
alkalmazásszintű feladattal ráhangolni a diákokat az órai anyagra. De ez esetben a folytatás
lehet például a Projektmunka című részben bemutatott, atomerőművekről szóló bírósági
tárgyalás. Minél átfogóbb, szakmai ismeretekkel és érvekkel alátámasztott, kémiai
szaknyelven előadott megnyilvánulásokat várjunk el a diákoktól!
Olyan osztályok esetében, akik szívesen dolgoznak kisebb csoportokban, a
tudományos megismerési folyamatot modellező 1. vagy 2. tankönyvi feladatot javasoljuk.
Esetleg kialakíthatjuk úgy is a csoportokat, hogy egyéni érdeklődés szerint lehetnek olyan
csoportok, amelyek a kombinatorika jellegű, első nehézvizes témán dolgoznak, míg más
csoportok a földi víz eredetét kutató űrszondás témát dolgozzák fel.
A következő tanórán írásbeli számonkérés, dolgozat következik. A dolgozat
összeállításánál felhasználhatjuk azokat a munkafüzeti feladatokat, amelyek megoldására
menet közben nem volt időnk.
II. Mi okozza a fizikai tulajdonságokat?
A fejezet az anyagi halmazok szerkezetének és tulajdonságainak megismeréséről szól. Tartalmi
szempontból a legfontosabb eleme annak a tudatosítása, hogy a halmaz megjelenő
tulajdonságai alapvetően a halmazokat alkotó részecskék milyenségén múlik. Ezek
egyértelműen meghatározzák a részecskék közötti kölcsönhatások jellegét és erősségét. A két
tényező együttesen eredményezi a halmaz tulajdonságait. A tanulók számára nehézséget
okoz, hogy a részecskeszintű szerkezet makroszintű tulajdonságokban nyilvánul meg. Ez a
szintek közötti gondolati ugrás számos elterjedt tévképzet forrása lehet. Sokszor
megfigyelhető, hogy a makroszintű tulajdonságokat a részecskékre vetítik le a tanulók. Például
a gázok hő hatására történő kitágulását sok tanuló úgy értelmezi, hogy melegben nagyobbak
lesznek az atomok és a molekulák. Ugyanez a gondolkodásmód áll a háttérben, amikor pl. az
anyagok színét az atomokra vetítik le. A kénatom sárga színű, a szénatom fekete. Hasonló
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elképzelést a tudománytörténet is leír egy néhány ezer évvel ezelőtti elmélettel kapcsolatban,
Démokritosz felfogása szerint.
A fejezet tíz leckéből és egy összefoglaló órából áll. Az összefoglalás után még egy
gyakorlóórát is be tudunk iktatni, majd a 13. órán témazáró dolgozat következik.
1. Az anyag szerkezete és fizikai tulajdonságai – Melyik a könnyebb: a víz vagy a benzin?
Az anyagrész a tankönyvben említett példák mellett nagyon sok egyéb hétköznapi tapasztalat
előhívását és megbeszélését teszi lehetővé. Törekedjünk is erre, hiszen a téma feldolgozása
kiváló alkalom arra, hogy a kémia tudománya és a hétköznapi élet között kapcsolatot
teremtsünk. Ugyanakkor olyan fontos fogalmak tisztázására is sor kerül, mint a sűrűség,
viszkozitás, töménység. Ezek pontos megértésének az anyagszemlélet alakítása
szempontjából van jelentősége. Nehézséget okoz a kémiai szaknyelv és a hétköznapi beszéd
szóhasználata. A „sűrű” fogalma a köznapi nyelvben jelentheti a sűrűséget is, de még inkább
a viszkozitást (sőt olykor a töménységet) is. A „Tudod? Jó, ha tudod!” és a „Gondoltad volna?”
szövegdobozok segítik a fogalmak tisztázását. A munkafüzet 1., 2., 4. és 5. feladata közül
választhatunk gyakorló és házi feladatokat.
Ennek a résznek a megtárgyalásához egy egyszerűen elvégezhető tanulókísérletet is
kínál a tankönyv a „Vigyázz! Kész labor! – Folyadékok vizsgálata” című szövegdobozban. Ha az
előző fejezetben a másodrendű kötésekkel kapcsolatban demonstrációs kísérletként még nem
mutattuk be a korábban leírt módon a jelenséget, itt mindenképpen érdemes időt szakítani
rá. Vagy bevezetőként végeztetjük el a gyerekekkel, és a tapasztalatok alapján
megfogalmazódott probléma magyarázataként dolgozzuk fel a témát. Alternatív megoldás
lehet az is, hogy a diákok a megbeszélés után végzik el a kísérletet, és részösszefoglalásként az
előzőleg megbeszéltek alapján magyarázzák meg a tapasztalatokat.
A tananyagrész másik lényeges eleme az értelmezési szintek megkülönböztetése. A
fizikai tulajdonságok felsorolásakor a halmaz tulajdonságaival kapcsolatban teszünk
megállapításokat, de amikor ezek megjelenésére keresünk magyarázatokat, már a halmazt
alkotó részecskék közötti összetartó erőkre hivatkozunk. Ez utóbbiak pedig a részecskék
tulajdonságaiból következnek. Ennek a szemléletnek az elsajátítását segítik a „Tudod? Jó, ha
tudod!”, a „Szerinted...?!” és a „Gondoltad volna?” szövegdobozok. Javasoljuk, hogy a víz
forráspontjával foglalkozó „Gondoltad volna?” szövegdoboz kérdését válaszolják meg a
diákok. A táblázatba rendezett adatok grafikus ábrázolását és az extrapolációt gyakorolhatják.
Ugyanakkor a várt eredményhez képest eltérő hétköznapi tapasztalat (a víz forráspontja a
grafikus ábrázolás eredményéhez képest lényegesen magasabb, 100°C) magyarázatát is meg
tudják adni anyagszerkezeti (részecske- és halmazszerkezeti) alapon.
A halmaz–részecske szintek egymásra épülését egyszerű kísérletek bemutatásával
vagy elvégeztetésével is gyakorolhatjuk. Pl. a jód szublimálása vagy a kén alacsony
olvadáspontjának bemutatása egyszerű, gyorsan elvégezhető kísérletek.
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A gázok sűrűségét bemutató „Gondoltad volna?” szövegdoboz kapcsán az érdeklődő
csoportokkal a gázok relatív sűrűsége fogalmat is tisztázhatjuk.
Alternatív tanulói elméletek, gyakori hibák:
A diákok egy része azt gondolja, hogy ugyanannak az anyagnak a molekulái többféle alakban
is létezhetnek. Más formájúak az anyag különböző halmazállapotaiban. Az atomok esetében,
de a molekulákkal kapcsolatban is jelentkező gyakori hiedelem, hogy a halmazban a molekulák
között levegő, oxigén, szennyeződés található. Ez az elgondolás gázok és kristályos anyagok
esetében is előfordul. Sokan hiszik, hogy melegítéskor a molekulák hőmérséklete növekszik.
Mások szerint a halmazok melegítésekor a molekulák között működő hővezetés során adnak
át egymásnak hőt (néha hőmérsékletet) a molekulák.
2. A kristályrács és a rácstípusok
A téma tárgyalását a szilárd halmazállapotú anyagok általános jellemzőivel érdemes kezdeni.
Előzetes tanulmányaikból már tudják a diákok, hogy ugyan a gázok és folyadékok esetében
nyilvánvalóbb a részecskék mozgása, a szilárd anyagokat alkotó részecskék sincsenek teljes
nyugalomban, hanem tömegközéppontjuk mentén rezegnek. A kristályos és amorf állapot
magyarázatához használjuk a tankönyv 1. és 2. ábráját, majd a megbeszélés után a munkafüzet
1. és 2. feladatát! Figyeljünk arra a problémára, hogy a köznapi nyelvben a rács kétdimenziós
képződmény, míg a kristályrács háromdimenziós!
A rácstípusok tárgyalását a molekularáccsal érdemes kezdeni, mert ezzel a
legkönnyebb kapcsolódni az előző fejezetben tárgyalt gázokhoz és folyadékokhoz. Itt és a
további rácstípusok megbeszélése során helyezzük a hangsúlyt a rácspontokban elhelyezkedő
részecskék anyagi minőségére és az ez által meghatározott rácsokat összetartó kötés jellegére
és erősségére! A logikai sor végén az érzékszervekkel megállapítható vagy megmérhető fizikai
tulajdonságok az előbbi, egymásra épülő szintekből egyértelműen levezethetők. A
molekularács után az atomrácsos szerkezet következhet. A kétféle rácstípus
összehasonlításával a különbségekre lehet rávilágítani. Szemléltetésre használhatjuk a jód-, a
gyémánt- és a szilícium-dioxid modelljét. A tankönyv „Gondoltad volna?” szövegdoboza ismét
egy érdekes hétköznapi vonatkozásra hívja fel a figyelmet a kvarcóra működési elvének
bemutatásával.
Kísérlet:
1. Jód szublimációja: Kémcsőben elegendő 1-2 apró jódkristályt hevíteni, a lila jódgőzök
néhány másodpercen belül megjelennek. Érdekesebb a kísérlet, ha állványra helyezett
főzőpohárban melegítünk néhány jódkristályt, de úgy, hogy a melegítés megkezdése
előtt a főzőpohár tetejére óraüveget vagy hideg, jeges vízzel töltött gömblombikot
állítunk. A jódgőzök látványos, tű alakú jódkristályokat képezve csapódnak le a hideg
felületen.
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2. A jód szublimációjával egyébként vigyázni kell, hiszen előfordulhat, hogy a melegítés
közben mégis megjelenik a folyékony halmazállapotú jód. Ennek az a magyarázata,
hogy a jód 114 oC-on megolvad, és 183 oC-on már fel is forr. Ha tehát Bunsen-égővel
csak úgy elkezdjük melegíteni a (kémcsőben vagy kislombikban lévő) jódkristályokat,
akkor gyakorlatilag csak az első pillanatokban történik igazi sz→g szublimáció. Óriási
esélye van annak, hogy a jód megolvad, sőt fel is forr. Vagyis nem szublimáció történik,
hanem erőteljes párolgás, majd forrás. Az olvadás- és forráspont ilyen közelsége a
magyarázata, hogy az esetek többségében, különösen távolabbról nézve a kísérletet,
nehezen érzékelhető a folyadék állapot megjelenése. Gondolkodó gyerekek egyébként
rá is szoktak jönni erre a magyarázatra, nem találják logikusnak, hogy ne legyen
folyékony jód.
3. Az atomrácsos és molekularácsos anyagok eltérő olvadáspontjának szemléltetésére
két kémcsőbe helyezett kvarchomok, illetve kénpor vagy naftalin hevítését
használhatjuk.
A fémrács megbeszélését érdemes az általában és jellemzően fémeknél előforduló
tulajdonságok (fémes fény, szürkés szín, jó hő- és áramvezető képesség) összegyűjtésével
kezdeni. A Milyen szerkezet eredményezheti ezeket a tulajdonságokat? kérdés megválaszolása
során jutunk el a halmaz- és a részecskeszintű értelmezéshez. Érdemes ezen a ponton azt is
megemlíteni, hogy az ötvözetek mint szilárd keverékek szintén fémrácsban kristályosodnak. A
magyarázathoz használjuk fel a tankönyv 4. ábráját!
A kristályrácstípusok megbeszélését az ionkristállyal zárjuk! Az ionokról már megelőző
tanulmányaik és az előző fejezet alapján is sok ismerettel rendelkeznek a tanulók,
támaszkodjunk erre a tudásra! Néhány nehéz vagy gyakran eltévesztett kérdésre érdemes
kicsit nagyobb hangsúlyt fektetni. Gyakori hiba, hogy a tanulók azt gondolják: az ionrács elemi
állapotú anyagokban is kialakulhat. Ez a vélekedés az ionok keletkezésének megértésével
kiküszöbölhető. A köznapi nyelv és a kémiai szaknyelv jelentésbeli különbségével itt is
érdemes foglalkoznunk. A kristályvíz a köznapi nyelvben ásványvizet jelent, a kémiában
kristályszerkezetbe beépült vízmolekulákat. A kristályvizes anyagok képletében a kristályvizet
ponttal választjuk el az anyag képletétől, de ez nem szorzást jelent. A CuSO4∙5H2O helyen
olvasva: CuSO4 öt H2O, vagy CuSO4 pont öt H2O, de semmi esetre sem CuSO4 -szer öt H2O.
A rácstípusok megbeszélése után a munkafüzet 3. és 4. ismeretszintű feladatával
gyakorolhatunk (idő hiányában házi feladatként adhatjuk). Az 5. és 6. feladatok a tanult
ismeretek alkalmazását várják el a diákoktól.
Otthoni kísérletezésre a „Vigyázz! Kész labor!” szövegdoboz ad érdekes ötletet.
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3. Az anyag szerkezete és az oldódás – Vörös húshoz vörösbort?
Az oldatokkal kapcsolatban sok előismerettel és gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek a
tanulók. A tankönyv és a munkafüzet is számos hétköznapi vonatkozást említ. A tárgyi
feltételektől függően akár néhány egyszerű oldódási kísérletet is elvégeztethetünk az órán, pl.
a „Vigyázz! Kész labor!” szövegdobozban bemutatott jód oldódása kísérletet. A
kísérletezéshez használt anyagok kiválasztásánál többféle stratégiát választhatunk:


A hétköznapokban is gyakran előforduló anyagok oldhatóságának vizsgálatával
támaszkodhatunk a tanulók tapasztalataira, másrészt alkalmunk nyílik a kémia és a
mindennapi élet közötti kapcsolatokra felhívni a diákok figyelmét. Például a
leghétköznapibb anyagok vízben való oldási kísérletei kapcsán tanulságos
megbeszéléseket alakíthatunk ki. Üres tablettatartó mélyedéseibe sorban kevés
kristálycukrot, konyhasót, kakaóport, szódabikarbónát, folyékony mosogatószert,
citromlevet, ételecetet, szappanreszeléket, teafüvet stb. (tetszés szerint felcserélhető
más anyagokra) készítünk elő, majd a 3-4 fős csoportokban dolgozó diákok Pasteurpipettával vizet cseppentenek az egyes anyagokhoz. Kávékeverő kis műanyag
lapátkával elkeverik az anyagokat, és megfigyelik a viselkedésüket. Törekedjenek minél
több részletet megragadni a látványból! Pl. azon túl, hogy oldódik-e vagy nem, jellemző
lehet, hogy milyen gyorsan következik be az oldódás. Lesüllyed vagy a felszínen
bevonatot képez, lebeg, mint a kakaópor? Azt is érdekes lehet megbeszélni, hogy a
hideg vízbe áztatott teafű nem oldódik a vízben. Természetesen tudják a diákok, hogy
teakészítéskor sem a levél sejtes alkotórészei oldódnak fel, hanem a bennük lévő
ízanyagok, csersavak, alkaloidok. Beszélgessünk arról, hogy milyen szerkezeti okok
állhatnak az oldhatósági különbségek hátterében!
(Néhány praktikus ötlet: érdemes a tablettatartókat fehér csempére téve kiosztani. Így
kevéssé instabilak, és a fehér háttér előtt a látvány is részletgazdagabb lesz. Minden
csempére készítsünk kisebb darabokra vágott papír zsebkendőt vagy papírtörlőt! Így a
tanulók a kis pálcikákat minden használat után meg tudják törölni, hogy az egymás
utáni keveréseknél ne szennyezzék el a mintákat.)



A következő lépésben az apoláris, apoláris-poláris és a poláris oldószerek
viselkedésének összehasonlítására javasoljuk elvégeztetni vagy legalábbis bemutatni a
következő kísérletpárokat:
Az oldandó anyag minden esetben kálium-jodid (KI; ionos vegyület), a három oldószer:
víz – poláris oldószer, etil-alkohol – kevésbé poláris oldószer és n-hexán vagy benzin
(toluol, szén-tetraklorid) – apoláris oldószer. A kémcsöveket összerázzuk,
homogenizáljuk a keverékeket, és megfigyeltetjük, hogy a kálium-jodid a vízben
tökéletesen feloldódik, az etil-alkoholban, részben a benzinben egyáltalán nem. Ezután
mindegyik kémcsőbe néhány ólom-nitrát-kristályt szórunk, és újabb homogenizálás
után megfigyeltetjük az eredményt: a vizes oldatból szinte azonnal nagyobb
mennyiségű, sárgaszínű ólom(II)-jodid csapadék válik le. Az alkoholos keverékben
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szintén észlelhető a sárga csapadékleválás, a benzines rendszerben nem történik
változás, mivel az apoláris oldószer nem tudja oldani az ionkötésű kálium-jodidot.
A kísérletek párjaiként megvizsgáljuk sorban ugyanezekkel az oldószerekkel az étolaj
oldhatóságát. Megfigyeltetjük, hogy a vízzel egy jól látható határfelülettel elválasztott
kétfázisú rendszer jön létre (az étolaj nem oldódik vízben), az etil-alkohol lassan, de
oldja az étolajat, a benzin pedig tökéletesen oldja. A kísérletek eredményével tudtuk
igazolni a „hasonló a hasonlóban oldódik jól” elv érvényesülését.
Ezen a ponton érdemes kitérni arra is, hogy a mosó- és folteltávolító szerek milyen
elvek alapján működnek. A megbeszéléshez használjuk a tankönyv 5. ábráját a
„Gondoltad volna?” szövegdobozban!
A fenti kísérleteket kémcsőben javasoljuk elvégezni, a tablettatartóban nehézkes lenne
a homogenizálás.


Ha az adottságok nem teszik lehetővé még ezen egyszerű kísérletek végrehajtását sem,
akkor is érdemes legalább elméletben megbeszélni az előbbieket. Ez esetben
használhatjuk a munkafüzet 1. feladatát!



Indító problémaként a tankönyv által kínált hétköznapi kérdések közül is
választhatunk: („Gondoltad volna?” szövegdoboz 5. ábra: A kiömlött vörösborfolt
eltávolításának egyik módja a folt tejbe áztatása. Mi lehet ennek a magyarázata?
Bármelyik, a leckében szereplő példa kiindulópontja lehet az oldódás témája
megbeszélésének.

Bármelyik módszerrel indítjuk az órát, a központi kérdés minden esetben a szerkezet és az
oldhatóság közötti összefüggés megértése. A munkafüzet 2., 3. és 4. feladatait használhatjuk
gyakorlásra. Az 5. feladat az egyik gyakori, oldódással kapcsolatos tévképzet feltárását teszi
lehetővé. A 6. feladatot akár eredeti formájában megoldathatjuk órán vagy házi feladatként,
de haladóbb csoportok vagy egyes diákok számára nehezíthetjük speciális feltételek
megadásával. Például csak az 1:2 anyagmennyiség arányú sókat gyűjtsék össze a diákok! A 7.
feladat megoldása előtt érdemes a nátrium-klorid oldódásáról szóló animációt bemutatni. A
megfelelő forrás felkutatásával előzetesen akár egy diákot is megbízhatunk.
Alternatív tanulói elméletek, gyakori hibák:
A legalapvetőbb és az egyik leggyakoribb tévképzet, hogy a tanulók közül sokan szinonimaként
használják az oldódás és az olvadás kifejezéseket. Egyes esetekben csak figyelmetlen és
pontatlan szóhasználatról van szó, másoknál mélyebb fogalmi félreértések is előfordulnak.
Gyakori, hogy az oldódást halmazállapot-változásként értelmezik a tanulók, pl. „a só
folyékonnyá válik oldódás közben”. Máskor olyan anyagátalakulásként, amelynek során az
oldandó anyag átalakul az oldószer anyagává és viszont: „a cukorból víz lesz (mert eltűnik a
rendszerből, nem látható), „a vízből cukor lesz” (mert a cukoroldat édes ízű). Elterjedt
tévképzet, hogy az oldat tömege kisebb, mint az alkotórészek együttes tömege. A töményebb
oldatról automatikusan azt hiszik, hogy nagyobb mennyiségű oldott anyagot tartalmaz, mint
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a hígabb oldat, figyelmen kívül hagyva az oldat tömegét. Kémiai oldódásként értelmeznek
bizonyos folyamatokat, mint például a cukor oldódása vízben. Sok esetben a molekulák közötti
taszító erőket tételeznek fel, amikor az oldószer nem old fel bizonyos anyagokat (pl. a víz és
az olaj molekulái taszítják egymást). Érdemes a feleletek, dolgozatok hibás válaszait ilyen
szempontok szerint is megvizsgálnunk.
4. Diffúzió, oldódás, ozmózis – Miért csattannak ki a bogyós gyümölcsök eső után?
Oldatokkal kapcsolatos fontos jelenségek kerülnek sorra ebben a leckében, néhány
hétköznapi alkalmazás köré csoportosítva. Indításként elvégeztethetjük a „Vigyázz! Kész
labor!” szövegdobozban leírt kálium-jodid és ólom-nitrát között lejátszódó csapadékképződési
reakciót. Demonstrációs kísérletként is szemléltethetjük a diffúziót, például úgy, hogy egy
1000 cm3-es mérőhengert megtöltünk vízzel, és a víz tetejére helyezünk szűrőpapírba
csomagolva néhány kálium-permanganát-kristályt. A mi megy be és mi jön ki kérdések
megbeszélésével eljuthatunk a féligáteresztő hártyák és az ozmózis témájának
megbeszéléséhez, amihez számos biológiai vonatkozású kérdés is kapcsolható. Ilyen a
tankönyvben bemutatott, dialízist szemléltető ábra és magyarázó szöveg a „Tudod? Jó, ha
tudod!” szövegdobozban. Mielőtt a dialízis tárgyalásába kezdünk, beállíthatunk vagy
elvégeztethetünk néhány egyszerű kísérletet, amelyek az ozmózis jelenségén alapulnak. Ilyen
pl. „Az ozmózisos növények képződése” című kísérlet (Pais István: Kémiai előadási kísérletek.
Tankönyvkiadó, Budapest, 1978., 99. oldal). Újabb kiadású gyűjteményekben gyakran a
„Vegyész virágoskertje” címen szerepel, és az interneten is hozzáférhető a receptszerű leírás,
illetve videofilmek is elérhetők a kísérlet végrehajtásáról. Az ozmózis jelenségével kapcsolatos
egyéb kísérleteket is találunk Rózsahegyi M. – Wajand J. 575 Kísérlet a kémia tanításához
(Tankönyvkiadó, Budapest, 1991.) című könyvében.


A dialízis szemléltetése: 136.o./66.



Az ozmózisnyomás kimutatása: 138.o./68.



A vegyész virágoskertje (Ozmózis vízüvegoldatban): 139.o./69.



Az ozmózisnyomás szemléltetése: 140.o./70.



Az ozmózis vizsgálata burgonyával: 141.o./71.

A kísérletek közül néhány otthon is elvégeztethető. Biztassuk erre a diákjainkat! Kérjük meg
őket, hogy fotókkal vagy videofelvétellel dokumentálják a jelenségek időbeli változását,
készítsenek írásbeli jegyzőkönyvet, munkanaplót, majd az eredményeiket rövid, néhány
perces prezentációban mutassák be az osztálytársaiknak. Akár hivatalos bírálókat is
felkérhetünk az osztálytársak közül, akik zsűriként szakmailag és módszertanilag is értékelik a
bemutatót. Kérjük meg az előadót, hogy ő is értékelje a projektjét, és fogalmazzon meg maga
és a társak számára is hasznos tanulságokat az egyes lépések tapasztalatai vagy az egész
tevékenység alapján!
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A tankönyv egyéb hétköznapi példákat is kínál megbeszélésre a téma kapcsán. Ilyen
például az esős időben kirepedő cseresznyeszemek esete vagy a „Gondoltad volna?”
szövegdobozban a féligáteresztő hártya működési elvének bemutatása. Utóbbi a biológiai
tanulmányok során az élő szervezetekben lejátszódó aktív és passzív transzportfolyamatok
megértéséhez nélkülözhetetlen. A gyakorlásra vagy otthoni feladatként a munkafüzet
kínálatából válogathatunk. A 2. feladatot önállóan érdemes megoldani, a 3. feladat azonban
tanulságosabb lehet, ha a diákokat csoportmunkában engedjük dolgozni.
Tartalmi szempontból a téma leghangsúlyosabb fogalmai az oldódáson kívül a diffúzió
és a hidratáció. Szánjunk elég időt a megbeszélésükre és megértésükre!
5. Az oldódás mértéke és sebessége – Miért kevergetjük a teát, ha cukrot teszünk bele?
Nagyon fontos a két fogalom közötti különbségtétel. A tanulók gyakran gondolják például,
hogy a teában több cukrot lehet feloldani, ha kevergetjük. Ebben a leckében kerül elő a
telítetlen, a telített és a túltelített oldat fogalma is. Ehhez kapcsolódóan a munkafüzetben
néhány számítási feladat is található. Nagy gondot okoz a tanulók egy részének a túltelített
oldat kérdése. Gyakran azt hiszik, hogy ha telített oldatba még több anyagot teszünk, akkor
túltelített oldathoz jutunk.
A fogalmak pontos tisztázására, közös megbeszélésére szánjunk elegendő időt! Az
oldódás és az oldódással kapcsolatos jelenségek hétköznapjaink részét képezik, a tanulók
nagyon sok személyes tapasztalattal és előismerettel rendelkeznek ezzel kapcsolatban.
Támaszkodjunk ezekre a megbeszélés során! Azért is fontos ennek a témának az alapos
megtárgyalása, mert az oldódási egyensúly és az egyensúly eltolásának megértésével a sokkal
elvontabb, a tanulók számára nehezebben érthető reakció kinetikai tanulmányokat
készíthetjük elő. Érdemes az oldódás sebessége kifejezést is használni, például úgy, hogy a
gyorsabban oldódik szóhasználat helyett a nagyobb az oldódás sebessége kifejezés
használatára szoktatjuk a diákokat. Itt még nem szükséges a fogalom pontos definíciójának
megadása, azt majd megtehetjük az egyensúlyi folyamatok tárgyalásánál.
Az egyensúlyi folyamatok megértését is segíti az oldódási egyensúlyok tisztázása.
Egyszerű, akár tanulókísérletben is elvégeztethető a szőlőcukor vízben való oldása: kevés, kb.
kanálhegynyi szőlőcukrot tegyünk 2 cm3 vízbe, homogenizáljuk a rendszert, és figyeljük meg,
hogy a szőlőcukor feloldódik! Itt visszautalhatunk a hasonló a hasonlóban oldódik elvre és a
háttérben meghúzódó anyagszerkezeti magyarázatokra. Folytassuk tovább a szőlőcukor
adagolását; minden kis adag hozzáadása után rázzuk össze a kémcső tartalmát, és figyeljük
meg a változásokat! Addig folytassuk az adagolást, amíg a víz már nem képes több anyagot
feloldani! Vezessük be a telített oldat fogalmát! Adjunk még egy kevés szőlőcukrot a
rendszerhez, és hívjuk fel a tanulók figyelmét a kémcső alján leülepedett szilárd anyagra!
Ebben az esetben a telített oldat és a kristályos szőlőcukor tart egymással egyensúlyt.
Használjuk az oldódással ellentétes irányú folyamat, a kristályosodás, kristálykiválás fogalmát,
és hogy az oldódás és kristályosodás rendszerünkben egyszerre, egy időben lejátszódó,
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ellentétes irányú folyamatok! A rendszer tehát a látszat ellenére nincs nyugalomban, mindkét,
ellentétes irányú folyamat végbemegy.
Természetesen nem csak szilárd anyagot oldhatunk fel folyadékokban, bár az esetek
többségében ez történik. Gázok és folyadékok is oldódnak megfelelő oldószerekben, és a
telített oldat fogalma esetükben is használható. Az egyensúlyi rendszerekben lesz eltérés.
Az oldódással kapcsolatban számos naiv hiedelem, tévképzet él a tanulók
gondolkodásában, ezért is indokolt a téma részletes és alapos megtárgyalása. Az előző
kérdésre visszatérve például: az így kapott rendszerünk nem túltelített oldat. Sok diák számára
azt is nehéz belátni, hogy az újabb, már feloldódásra nem képes cukor hozzáadásával az oldat
tömege nem növekedik tovább. Benne van ugyan a feloldatlan szőlőcukor a kémcsőben, de
nem az oldatban!
A következő lépésben beszéljük, meg, hogy milyen körülmény megváltoztatásával
lehetne az oldódást elősegíteni! Biztosan elhangzik az a javaslat, hogy rázogassuk tovább,
erősebben, gyorsabban, ami nyilvánvalóan nem fog eredményre vezetni – sok diák hiedelme
ellenére. Rá fognak jönni, hogy több oldószert kell a rendszerhez hozzáadni, ezzel valójában
az egyensúly eltolásának lehetőségét fedezik fel. Másik módszer, hogy melegítsük meg az
oldatot. Ez a javaslat a diákoknak azon a mindennapi életből hozott tapasztalatán alapszik,
hogy a szilárd anyagok általában jobban oldódnak magasabb hőmérsékleten.
Próbáljuk ki, melegítsük / melegítsék meg a kémcsövet, és újabb szőlőcukor kis
adagjainak hozzáadásával telítsék az oldatot! Befejezésül hagyjuk lehűlni a rendszert, és
figyeltessük meg a kristálykiválást!
Azért érdemes ehhez az oldódási kísérlethez a szőlőcukrot választani, mert így csak
egyetlen anyagra, a szőlőcukor (C6H12O6) oldódására kell koncentrálni, nem bonyolítjuk a
folyamatot a kationok és anionok megjelenésével.
A további megbeszéléshez használjuk a tankönyv „Kétszer kettő?...” szövegdobozban
szereplő grafikont és a hozzá tartozó kérdéseket! Hasonló feladatokat a munkafüzetben is
találunk. A 2. feladatot akár órai, akár otthoni munkára javasoljuk.
A tankönyv „Vigyázz! Kész labor!” szövegdobozában bemutatott kísérletet érdemes
elvégezni vagy otthoni kipróbálásra feladni a diákoknak. A munkafüzet 3. feladatában szereplő
grafikon és a feladat kérdései alapján beszélhetünk a gázok oldódásáról és a kérdés biológia
vonatkozásairól.
6. Az oldatok összetétele – Miről árulkodik az italok címkéje?
Az oldatok töménységét az oldatok összetételével adjuk meg. Az oldatok koncentrációja
kifejezés gyakran szinonimaként fordul elő a szóhasználatban, de tisztázzuk, hogy ezzel az
elnevezéssel szó szerinti értelemben az anyagmennyiség koncentrációt értjük! Ráadásul olyan
szóazonosságok is előfordulnak, mint a tankönyv „Nézz utána!” szövegdobozában említett
gondolati koncentráció, a figyelem összpontosítása értelemben.

44

F I - 505050901/1 K é m i a 9 . | F I - 505051001/1 K é m i a 1 0 . – T a n á r i k é z i k ö n y v

A lecke feldolgozását három csomópont köré célszerű szervezni:


Javasoljuk a tankönyv 1. táblázatában szereplő töménységmegadási típusok részletes
megbeszélését. Hívjuk fel a tanulók figyelmét a képletekre, a képletekben használt
szimbólumok jelentésére és a mértékegységekre is! Fontos, hogy a képleteket ne
magolással sajátítsák el a diákok, hanem a Mit is fejez ki? Mit viszonyítok mihez?
kérdések átgondolása után értsék meg a tartalmukat! Mutassuk meg, hogy mennyire
árulkodóak a mértékegységek! A dimenzióanalízis kifejezést szükségtelen megtanítani,
de azt mindenképpen látniuk kell a tanulóknak, hogy ha megvizsgáljuk a
mértékegységeket, akkor tulajdonképpen az összetétel kiszámítási módját is
megtaláltuk!



A következő lépés lehet az egyes koncentrációfajták alkalmazása. A tankönyv „Kétszer
kettő?” szövegdobozában bemutatott megoldási stratégiákat célszerű a táblán
levezetve is bemutatni és közösen megbeszélni. Ne ragaszkodjunk egyik vagy másik
módszerhez, mindkettőt mutassuk be, és engedjük, hogy a tanuló maga választhassa
ki a számára egyszerűbb vagy kézenfekvőbb stratégiát! Ezután gyakorlásra a
munkafüzet feladatai közül válogathatunk. Az osztály képzettségének, tanulási
stílusának megfelelően különböző módszertani megoldásokat választhatunk. A
tanulók dolgozhatnak önállóan vagy páros munkában, esetleg maximum 3-4 fős
csoportokban. Kooperatív munkaszervezés esetén mindenképpen hívjuk fel a diákok
figyelmét arra, hogy nemcsak az a cél, hogy mindenki füzetében szerepeljen a helyes
végeredmény! Sokkal fontosabb, hogy a későbbiekben a csoport minden tagja
önállóan is meg tudjon oldani hasonló feladatokat. Engedjük megélni az egyéni
felelősség a többiek iránt élményét és a társtanítás örömét!



Az óra lezárása lehet a tankönyv által a „Szerinted...?!” szövegdobozban említett
hétköznapi példa alapján a telített és tömény oldat közötti különbség megfogalmazása.

Alternatív megoldás lehet, ha a fordított utat választjuk, és ezzel a problémával indítjuk az
órát, majd utána tárgyaljuk meg részletesen, hogy milyen lehetőségeink vannak az oldatok
összetételének megadására.
Házi feladatként a munkafüzet feladatai közül jelöljünk ki néhányat!
7. Oldatok hígítása és töményítése – Hogyan lesz a tengervízből só?
A hígítás és töményítés fogalmát nem szükséges definíciószerűen leírni, de mindenképpen
javasoljuk, hogy hangozzon el az óra elején a fogalmak magyarázata! Kérhetjük a tanulókat,
hogy keressenek olyan otthoni helyzeteket, amikor az egyik vagy a másik eljárást alkalmazzák.
A tankönyv is hoz néhány példát, mint a „Nézz utána!” szövegdobozban említett és az 1. ábrán
látható tengeri só kinyerése folyamatot. A téma aktualizálása, a hétköznapokhoz köthető
kapcsolatok megtalálása után jöhetnek a számítási feladatok. Javasoljuk, hogy most is az előző
leckében alkalmazott módszerrel, a mintafeladatok közös megbeszélésével indítsunk.
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A tankönyv három lehetséges stratégiát ismertet: a logikai utat (amelyet nem lehet
mindig egyszerűen alkalmazni), a tömegbővítéses eljárást (amely a tankönyv szerzőinek
empirikus vizsgálatai szerint közel áll a tanulók gondolkodásmódjához) és a keverési
egyenletet. Hangsúlyozzuk, hogy tulajdonképpen bármelyik módszert is választjuk,
végsősoron a tömegmegmaradás törvényére építünk. A munkafüzet feladatai közül
válogathatunk a módszerek kipróbálására és begyakorlására. Nem baj, ha nem jut mindegyikre
idő, házi feladatnak is adhatunk belőlük. A munkaszervezés szempontjából az előző leckénél
leírtak szerint célszerű eljárni. Arra figyeljünk, hogy a lassabban haladó diákok számára is
biztosítsuk azt az időt, amíg megértik, magukévá teszik a gondolatmeneteket és módszereket,
valamint ki is próbálhatják azokat.
A gyorsabban haladók számára példatárakból is kijelölhetünk gyakorlófeladatokat. A
„Vigyázz! Kész labor!” szövegdobozban ismét egy érdekes, otthon elvégezhető kísérletet
találunk.
8. Heterogén és diszperz rendszerek – Mi a különbség a rétegelés és a turmixolás között?
Hétköznapi jelenségek, furcsa elnevezések. Ezt az alcímet is kaphatná ez az anyagrész. A
feldolgozáshoz több módszer közül is választhatunk. Kezdhetjük a legfontosabb fogalmak
(homogén, heterogén, diszperz rendszer, diszpergáló közeg, határfelület, gél, szol stb.)
felsorolásával és rövid tanári magyarázatával. Ezt követően a tankönyvi példákat sorra véve
azonosítjuk a fogalmakat, és egyéb példákkal, hasonló jelenségekkel egészítjük ki. Biztassuk a
diákokat arra, hogy keresgéljenek saját ismereteik között, és próbáljanak minél több
hétköznapi jelenséget vagy az anyagot az új fogalmakhoz kapcsolni! Például milyen egyéb
habokkal találkoztak már (a tankönyv által említett borotvahabon kívül)? Biztosan az elsők
között említik a tejszínhabot, de valószínűleg az építkezéseknél használt szigetelőhab is
eszükbe jut, vagy a földrajz iránt jobban érdeklődők esetleg a vulkáni tufát és a horzsakövet
említik. A hétköznapi példák keresgélése vagy akár az egész tananyagrész feldolgozása
történhet csoportmunkában is. Előzőleg kis kártyákra felírjuk a legfontosabb fogalmakat. A
diákokat megkérjük, hogy alkossanak 4-5 fős csoportokat, majd a csoportok képviselői húznak
egy-egy kártyát. A rendelkezésre álló idő alatt (kb. 10 perc) minden csoportnak fel kell
dolgoznia a kapott fogalmat. Használhatják hozzá a tankönyv és a munkafüzet példáit, saját
ismereteiket, tapasztalataikat, és ahol az iskola házirendje megengedi, akár a saját tabletjüket
és okostelefonjukat is. A munka végére minden csoport állítson össze a saját fogalmáról egy
lexikonszócikket! A megoldást bízzuk a diákokra! Lehet ez csak szöveges, definíciószerű leírás,
de ez esetben is tartalmazzon utalásokat, kitekintést hasonló témák, szócikkek irányába! Lehet
grafikus, rajzos megoldás vagy akár Wikipédia-elem is.
Arra ügyeljünk, hogy minden csoport bemutathassa a maga alkotását, és a
legfontosabb fogalmak nevei kerüljenek be a füzetbe, kerüljenek fel a táblára!
Differenciált feladatként a „Gondoltad volna?” szövegdobozban ismertetett jégkocka
fagyásáról szóló szöveg feldolgozását is kérhetjük egy vagy két diáktól. Lehetőleg olyan diákot
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válasszunk, akinél korábban szövegértési nehézségeket tapasztaltunk! Kérjük meg, hogy
először figyelmesen olvassa el a szöveget, majd mesélje el a tartalmát a szomszédjának vagy
a barátjának! Ha bármelyik tanulóban kérdés merül fel, beszélgessenek róla, és próbálják meg
a tankönyv szövegét együtt értelmezni! Ha befejezték a megbeszélést, kérjük meg az olvasó
diákot, hogy mesélje el az osztálynak is, miről szólt a jégkockás történet!
A további megbeszélésre és a példák bővítésére használjuk a munkafüzet feladatait is!
A „Kétszer kettő…?” és a „Vigyázz! Kész labor!” szövegdobozok ismét érdekes, veszélytelen és
otthon is elvégezhető kísérleti ötleteket és gondolkodnivalókat adnak.
9. A levegő – Mi van ott, ahol semmi sincs?
A címadó gázelegy, a levegő tulajdonságainak megtárgyalása közben lehetőségünk nyílik a
gázokkal kapcsolatos fontos alapelvek és törvények megtanítására. Építsünk a diákok előzetes
ismereteire! Már általános iskolában tanultak a háromféle halmazállapot jellemző
tulajdonságairól, a részecskék elhelyezkedéséről, mozgásáról, a közöttük lévő kölcsönhatás
nagyságáról. Kémiából azt is megtanulták ebben a tanévben, hogy a molekulák közötti
kölcsönhatás erőssége függ a molekulák polaritásától és méretétől. Minél nagyobb méretű
egy molekula, annál nagyobb az érintkezési felület, amelyen a szomszédos molekulákkal
kapcsolatba léphet, és ezért annál erősebb kölcsönhatás alakulhat ki közöttük. A tanulók fizikai
tanulmányaik alapján tisztában vannak az állapotjelzők fogalmával, mértékegységeikkel és
átváltásukkal. Ilyen előzményekre építhetünk, amikor a levegő összetétele és az Avogadrotörvény megtanításához érkezünk. Támaszkodjunk ezekre az ismeretekre!
A levegő mint gázelegy tárgyalása kapcsán kerül elő a gázok relatív sűrűsége, a
gázelegyek (levegő) átlagos moláris tömegének kiszámítása. A „Tudod? Jó, ha tudod!”
szövegdobozok mindegyike olyan érdekességeket vagy hétköznapi vonatkozásokat tartalmaz,
hogy bármelyikkel kezdhetjük a téma megbeszélését. Ha a figyelem felkeltésével szeretnénk
indítani, felvethetjük a klór vagy szén-monoxid mint harcigáz kérdését az I. világháborús
hadszínterekre utalva. Ha osztályunk inkább a reáltudományok iránt elkötelezett, és a tanulók
szívesen számolnak, kezdhetjük a levegő átlagos moláris tömegének kiszámításával is. A
földtudományok és a biológia felé teremt kapcsolatot a földi őslégkör összetételének
megbeszélése, a tankönyv „Gondoltad volna?” szövegdobozából kiindulva. Ehhez kapcsolódik
a munkafüzet 3. és 4. feladata. Használjuk ki a 3. feladat által kínált lehetőséget! Táblázatba
rendezett adatok grafikus ábrázolását gyakorolhatják a tanulók, majd a grafikon alapján
szabályszerűségek megállapítását és következtetések levonását kéri tőlük a feladat. A
munkafüzet többi kérdését órai gyakorlásra is használhatjuk, de otthoni feladatokat is
kijelölhetünk.
A tankönyvi szövegben további megbeszélésekre alkalmas témákat találunk,
válogassunk közülük az osztály érdeklődésének megfelelően, a rendelkezésre álló idő
függvényében!
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Alternatív tanulói elméletek, gyakori hibák:
A gázok szerkezetének megértésével kapcsolatban számos félreértésről számol be a
szakirodalom. A Száraz vagy a nedves levegő a nehezebb? gondolkodtató kérdésre adott
válasz alapján kiderül, hogy pontosan értik-e tanítványaink Avogadro törvényét (sokak téves
hiedelme szerint a nedves levegő a nehezebb, mert a „levegő molekulái közé vízmolekulák
épülnek be”) vagy a mindennapi tapasztalatok alapján kialakult naiv axióma (p-prim) áll-e a
háttérben: „A nedves anyagok mindig nehezebbek, mint a száraz anyagok.” Gyakoriak a
színtelen gázoknak nincsen tömege típusú tévképzetek. A tömeget a diákok gyakran a
légnyomás hatásaként értelmezik, és az hiszik, hogy légüres térben a tömeg megszűnik. A
gázok viselkedését, kiterjedését és térfogatuk csökkenését sok esetben a molekuláik között
fellépő vonzó és taszító erőkkel magyarázzák.
10. A víz körforgása és összetétele – Egyszer fent, egyszer lent
A levegő mellett a másik fontos anyagi rendszerünk a víz. A lecke a vízmolekula szerkezetére
építve a molekulák halmazára irányítja a figyelmet: a víz viselkedését vizsgáljuk meg a víz
különböző állapotaiban. A könyv minden esetben a szerkezeti jellemzőkből vezeti le a halmaz
tulajdonságait. A földi élet kialakulásában és létében központi szerepet játszik a víz, ezért
indokolt, hogy ebben az anyagrészben a társtudományokra is sok hivatkozást találunk. A víz
körforgása a földrajzi és még korábbi, természetismeret tantárgyban megszerzett ismeretekre
épít. A tankönyvi ábra, valamint a munkafüzet 1. és 3. feladata ezt a tudást mozgósítja. Haladó
csoportoknak szóló érdekes kérdésfelvetéssel (a „Gondoltad volna?” szövegdobozban, „Az
egy pohár víz és a földi vízkészlet” viszonyának összehasonlításával) tulajdonképpen a nagy
földi légáramlatok mélyebb megértését segíti a lecke. Itt érdemes megemlíteni, hogy a Föld
teljes üvegházhatásának 60%-át a levegőben lévő víz adja, ami jóval több, mint a szén-dioxid
mennyisége! E nélkül +14 helyett –18 °C lenne a Föld összesített átlaghőmérséklete.
A kidolgozott számítási feladat az ismert Avogadro-állandóval való számolásnak egy
érdekes példája. Gyakorlatiasabb érzékű és a számok normál alakjával nehezebben boldoguló
tanulók csoportja projektfeladatként kaphatja a víz körforgásának modellezését. Egy
lehetséges megoldást mutat a tankönyv „Vigyázz! Kész labor!” szövegdoboza, de biztassuk a
dákokat újszerű, egyedi kivitelű modellek tervezésére és elkészítésére is!
Az időjárási jelenségek értelmezéséhez kapcsolható a barométer működési elvének
bemutatása és megbeszélése, sőt szóba kerülhet a higrométer is. (Érdekességként
beszélhetünk a higrométer moháról is, és így, a biológiai téma megjelenésével lassan teljessé
válik a természettudományos tantárgyak köre.) A vízzel töltött hőmérő és a Honnan indul a
tavak befagyása? kérdéskör megbeszélésénél a kémiában megtanult molekulaszerkezeti
ismeretekre, a másodrendű kötésekre és a halmaz előbbiekből következő tulajdonságaira
építünk. A víznél kisebb sűrűségű jég és a jég alatt áttelelő vízi ökoszisztémák témája pedig a
tantárgyak közötti kapcsolódás újabb példája.
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Utolsó témaként a víz összetételének és a természetes vízfajtáknak a bemutatása és
megbeszélése következik. A tankönyv szövegét a munkafüzet 4. és 5. feladatával egészítsük
ki! Feltűnő, hogy a vízkeménység kérdése itt csak érintőlegesen jelenik meg. Ennek részletes
tárgyalására a tanév vége felé az utolsó fejezetben, a környezetünkben lejátszódó kémia
reakciók című lecke kapcsán lesz lehetőségünk.
Alternatív tanulói elméletek, gyakori hibák:
A tanulók fantáziája kimeríthetetlen. Egyesek szerint a párolgás során pl. a víz valamilyen
másik anyaggá alakul. Sokan úgy gondolják, hogy a forrásban lévő vízből füst lesz, mások
szerint párolgáskor a vízmolekula hidrogénre és oxigénre bomlik. A forró vízben képződő
buborékokban hidrogénmolekulák vannak. A szilárd állapotú víz másféle molekulákat
tartalmaz, mint a gázállapotúak. Párolgáskor csökken a tömeg, mert ugyanaz az anyag
gázállapotban könnyebb, mint szilárd állapotban. A sor hosszan folytatható. Célszerű ezeket a
félreértéseket egy-egy beugrató vagy gondolkodtató kérdéssel felszínre hozni és rövid
megbeszéléssel tisztázni.
Összefoglalás
A fejezet nagy anyagrészt ölel fel, ezért célszerű az ismétlő, rendszerező órát a legfontosabb
csomópontok köré szervezni. Annál is inkább, mert a következő órán vagy az óra egy részében
írásbeli számonkérés következik. Segítsük a tanulókat az elsajátított ismeretek
szintetizálásában! A tankönyv és a munkafüzet a gyakorlófeladatok bőséges kínálatát nyújtja.
Az osztály haladásától, stílusától függően válasszuk ki a számukra leginkább testhezálló
módszert!
A fejezet három fő kérdésköre az anyagi halmazok makroszkópi tulajdonságai és a halmazt
alkotó részecskék tulajdonságainak összefüggései, az anyagi rendszerek jellemzői és az
oldódással, oldatokkal kapcsolatos ismeretek és számítási feladatok.


Lassabban haladó, kevésbé érdeklődő csoportok esetében javasoljuk a tankönyv
Összefoglalás című leckéjében található Kapcsolatok elnevezésű ábrák közös
megbeszélését. Alternatív megoldás lehet, ha az I. fejezet összefoglaló órájánál leírt
módon különböző típusú gondolati térképeket készítünk, ismét csak a csoport
felkészültségétől függő nehézségi fokban. A megbeszélés után következhet néhány
ismeretszintű feladat a munkafüzet 1–9. feladatai közül. Nem szükséges mindet
megoldani az órán, válogassunk közülük! A következő lépésben az oldatok
töménységével kapcsolatos néhány számítási feladat megoldását javasoljuk.
Munkaformaként választhatjuk az önálló vagy páros munkát. Készítsünk elő több
feladatot, hogy a gyorsabban számolóknak ne kelljen a többiekre várni, de időről időre
állítsuk meg a munkát, és beszéljük meg az egyes feladatokat! Ez történhet tanári
magyarázattal, de még jobb, ha a diákok mutatják meg a saját megoldásukat. Ha
vannak eltérő levezetések, azokat is beszéljük meg, és emlékeztessük a diákokat, hogy
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nem kell egy kötött algoritmushoz ragaszkodniuk a megoldás során, válasszák ki a
számukra legmegfelelőbb módszert! Lehet, hogy ez feladatonként különbözni fog, de
nem baj. Ha még marad időnk, akár a tankönyv természettudományos gondolkodást
segítő példái közül, akár a munkafüzet alkalmazásszintű feladatai közül választhatunk.
Ha esetleg maradt olyan kísérletünk, amire a fejezet tárgyalása közben már nem
maradt időnk, most azt is megmutathatjuk.


Érdeklődőbb és gyorsabban haladó csoportok esetében a következő alternatív
megoldást javasoljuk: Számukra rögtön az üres gondolati térképet adjuk meg a
rendszerezni kívánt fogalmakkal, vagy csak magukat a fogalmakat azzal nehezítve,
hogy a kapcsolati hálót is nekik kell megszerkeszteni. Mindenképpen kerüljön sor akár
az óra most következő részében 1-2 számítási feladat megoldására, a fennmaradó
időben pedig a természettudományos gondolkodást fejlesztő egyik vagy másik kínált
téma feldolgozása következhet csoportmunkában. Az óra előtt készítsünk magunknak
időtervet annak érdekében, hogy mindenképpen maradjon időnk a leghangsúlyosabb
vagy legnehezebbnek vélt fogalmak újbóli megbeszélésére! Ebben a munkafüzet
Ismeretek alkalmazása című feladatblokkja is a segítségünkre lesz.
Ennek a feldolgozási módnak egy újabb variációja lehet, ha a természettudományos
gondolkodást fejlesztő témák helyett a projektfeladatot választjuk a tankönyvben leírt
kivitelezéssel.

III. Az elektron egy másik atommag vonzásába kerül
A fejezet az anyagi változások közül a kémiai reakciók részletes bemutatásáról szól. Ismerteti
a reakciók lejátszódásának feltételeit, a reakciók típusait és a hozzájuk kapcsolódó
legfontosabb törvényszerűségeket. Olyan alapfogalmakat tanulunk meg, mint az egyensúlyra
vezető és megfordítható reakciók, a reakciók sebessége vagy a csapadékképződéssel járó
folyamatok. Minden kémiai fogalom köré a köznapi életből vett példák adják a hátteret.
Használjuk ki ezt a tényt annak érdekében, hogy minél jobban érzékeltessük a tanítványaink
számára a kémia hétköznapjainkban betöltött fontos szerepét! Ebben a fejezetben olyan
elvontabb témák is sorra kerülnek, mint a reakcióegyenlet rendezése és a kémiai számítások.
A fejezet 9 fő témakörét megtárgyaló óra mellett szükség és lehetőség esetén érdemes még
legalább egy gyakorlóórát beiktatni, vagy a sztöchiometriai számítások téma vagy az
egyensúlyi folyamatok megtanítása után. A fejezetet összefoglaló órával, újabb
gyakorlóórával, majd írásbeli számonkéréssel zárjuk, így 13 tanórát vesz igénybe.
1. Fizikai és kémiai változások – Miért pezseg az egyik, és miért a másik?
A tanulók nagyon sok előismerettel rendelkeznek az anyagi változásokkal kapcsolatban.
Részben korábbi tanulmányaik alapján, részben a hétköznapi tapasztalatokból számos példát
ismernek már. Az anyagi változásokat általában fizikai és kémiai változásokként szokás
megkülönböztetni. Sok esetben a fizikai-kémiai változásokat is beillesztik ebbe a
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csoportosításba. Fontos tisztázni, hogy az adott átalakulás az anyag milyen szintjén
eredményez változást. Csak makroszintű változás következik be (fizikai változás), esetleg a
halmaz szerkezete is megváltozik (pl. a halmazállapot-változások során) vagy a kémiai
részecskék között jönnek létre új kölcsönhatások? A tankönyv és a munkafüzet által említett
hétköznapi példákat ilyen szempontból is érdemes megbeszélni. Még nehezebbé teszi a téma
megértését, hogy például a nátrium-klorid oldódása fizikai változás, de elsőrendű kémiai
kötések felszakadásával jár.
Az átalakulások mértékét az energiaváltozásokkal is célszerű összefüggésbe hozni. Az
anyag minél mélyebb szintjeit érinti az átalakulás, annál nagyobb energiaváltozás társul hozzá.
Érdeklődő és felkészültebb csoportok esetében itt beszélgethetünk arról is, hogy léteznek az
elemi részecskéket érintő energiaváltozások is. Ez a kérdéskör témájában már kissé kívül esik
a szűkebben vett kémia területén, inkább a fizika és kémia határterületén húzódó magfizika,
atomfizika foglalkozik vele. Másrészt az atommag-átalakulásokat kísérő energiaváltozások
nem összemérhető nagyságrendűek a kémiai változásokéval, és legalább ezt a tényt szükséges
a tanulókban tudatosítani.
Figyeljünk a tömegmegmaradás törvényének helyes megfogalmazására! A korábban
használt meghatározás nem emelte ki a rendszer és a környezet közötti átjárhatóságot vagy
elszigeteltséget, ami számos félreértést okozott, és tévképzetek forrása volt. A nyitott, zárt,
elszigetelt rendszerek fogalmának tisztázásával a tömegmegmaradás törvénye is pontosabban
kimondható. A kémiai reakciókra az atommegmaradás törvénye is érvényesül.
A változások leírására szimbólumokat, kémiai egyenleteket használunk. Típusainak
bemutatása után („Tudod? Jó, ha tudod!” szövegdoboz) a munkafüzet 1-2. feladatai
segítségével gyakoroltathatjuk az anyagi változások csoportosítását. Az egyenletírás és a
helyes egyenletrendezés szabályainak és módszereinek megértéséhez a tankönyv a „Kétszer
kettő? – Hogyan rendezzük?” szövegdoboza nyújt segítséget. Egy egyszerű egyenletrendezési
eljárás, a láncszabály alkalmazásával a tömegmegmaradás törvényét és az egyenletírást is
gyakorolhatják a tanulók. A munkafüzet 3-4. feladataival ki is próbálhatják és elmélyíthetik
újonnan szerzett tudásukat.
2. A kémiai reakciók típusai – Mi a közös a kindertojásbombában és a légzésben?
A tanulmányok során a kémiai reakciókat többféle szempont szerint csoportosítjuk: például a
reakciót kísérő energiaváltozás, részecskeátmenet vagy a részt vevő anyagok száma alapján,
vagyis a kiindulási anyagok és a termékek száma szerint. Ebben a leckében ez utóbbiról lesz
szó. A téma tárgyalását három lényegi elem köré érdemes csoportosítani: az egyesülést – a
bomlást – a kicserélődési reakciókat, a csapadékképződéssel és a gázfejlődéssel járó
reakciókat vizsgáljuk meg ezen az órán.
Az egyesülés, bomlás feltehetően már a tanulók előzetes tanulmányaiból ismert
fogalmak. A tapasztalatok szerint legalább ráismerő tudással már rendelkeznek a diákok a két
fogalommal kapcsolatban. Továbblépés azok számára, akiknek eddig még nem sikerült, hogy

51

F I - 505050901/1 K é m i a 9 . | F I - 505051001/1 K é m i a 1 0 . – T a n á r i k é z i k ö n y v

verbalizálni is képesek legyenek a fogalomról kialakult tudásukat. Legyenek képesek egy-két
mondatos meghatározásokkal elmagyarázni a jelentésüket! A kicserélődési reakció fogalma és
jelentése sok kilencedikes diák számára újdonság. Tanítási módszerként azt javasoljuk, hogy a
definíciók lediktálása helyett kérjük meg a tanulókat: a tankönyv három egyenletsémája
szerint fogalmazzák meg maguknak, hogy melyek azok a jellemzők, amelyek alapján
egyértelműen felismerhetők az egyes reakciótípusok, milyen tényezők alapján tudják
megkülönböztetni a másik kettőtől! Célszerű páros megbeszélésre felkínálni ezt a kérdést,
majd a vélemények közös megbeszélésére és a szabályszerűségek kimondására kerüljön sor!
A kicserélődési és a csapadékképződéssel járó reakciók megtanítását a kifejezés kémiai
jelentésének magyarázatával célszerű indítani. Térjünk ki a köznapi szóhasználatban mást
jelentő csapadék fogalmának kémiai jelentésére! Természetesen jó, ha nemcsak szóbeli
magyarázat hangzik el, hanem kísérlettel is szemléltetjük a jelenséget.
Kísérlet:
A tanári bemutató kísérletek elvégzését mindenképpen javasoljuk (a tankönyv által ajánlott
ólom(II)-nitrát és kálium-jodid-oldat reakcióját a látványos sárga ólom(II)-jodid csapadék
leválása miatt), de ahol a körülmények engedik, csoportmunkában végzett gyors
tanulókísérleteket is beállíthatunk. A korábban már ismertetett tablettatartós módszerrel akár
ott is kísérletezhetünk, ahol nincs kémia szaktanterem. Egyetlen tálcára 10-12 csapat eszközeit
is összekészthetjük és szállíthatjuk.
Egy lehetséges kísérletsorozat például:
Előkészítés:
A tablettatartó mélyedéseibe rendre cseppentsünk 2-3 cseppet a következő
anyagokból:
1. oszlop: réz(II)-szulfát-oldat, vas(II)-szulfát-oldat, kálium-klorid-oldat;
2.
oszlop:
cink(II)-szulfát-oldat,
ezüst-nitrát-oldat,
nátrium-klorid-oldat,
Csoportonként egy Pasteur-pipettába szívjunk fel nátrium-szulfid-oldatot!
A kísérlet menete:
Írjuk fel a táblára a három anyag nevét vagy képletét! A réz(II)-szulfáttal célszerű
kezdeni, mert a hidratált réz(II)-ionok világoskék színe tájékozódási pont lehet a
tablettatartó mélyedései között. Cseppentsenek a tanulók az első oszlopban lévő
minden mélyedésbe 1-2 csepp nátrium-szulfid-oldatot, és figyeljék meg a változást!
Magyarázzák meg a tapasztalatokat a tankönyv táblázata segítségével!
A megbeszélés után adjuk meg a második oszlopban lévő oldatok nevét és képletét!
Kérjük meg a diákokat, hogy gondolják át és beszéljék meg a táblázat információit is
felhasználva, hogy milyen előzetes várakozásaik vannak a reakciókkal kapcsolatosan!
Végezzék el a kísérleteket, és értelmezzék a látottakat!
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Néhány megjegyzés:
A kísérlet akár előző nap előkészíthető. Arra figyeljünk, ha túl kevés anyagot teszünk a
mélyedésekbe, másnapra esetleg elpárolog és beszárad az oldatunk. Vigyázzunk, hogy
túl sok se legyen az oldatokból, egy-egy mélyedésben (maximum félig), mert a reagens
hozzáadása után esetleg túlfutnak és összekeverednek az oldatok vagy ugyanez akár
már a szállításkor, az eszközök kiosztásakor bekövetkezhet. Használjunk merevebb
műanyagból készült tablettatartókat vagy egy-egy csoport eszközeit kiosztáskor tegyük
csempére, esetleg kisméretű műanyag alátétre, tálcára!
Ugyanebben a leckében beszéljük meg a gázfejlődéssel járó reakciókat is! A „Gondoltad
volna?” szövegdobozban ismertetett kindertojásbomba-kísérletet valószínűleg sokan már
fiatalabb korukban látták és ki is próbálták. Mutassunk gázfejlődéssel járó reakciókat
gyakorlatban és elméletben is, továbbá a megbeszélés során használjuk a témához köthető
biológiai vonatkozásokat! További életszerű példákat találunk a munkafüzetben is. A
munkafüzet négy feladata változatos lehetőségeket kínál órai és otthoni gyakorlásra is.
3. Sztöchiometriai számítások – Valóban vizet raktároz a teve a púpjában?
A reakcióegyenletek alapján történő számítások alapjait elvileg és remélhetően a diákok
többsége már előző tanulmányai során elsajátította. Hívjuk elő ezeket az ismereteket akár
néhány egyszerű, fejben is elvégezhető számítási feladattal! Tudatosítsuk a tanulókban, hogy
a kémiai reakciókban a reagáló anyagok mennyisége között arányosság áll fenn, és ez az
arányossági kapcsolat ugyanaz, mint amit matematikaórán tanultak és használnak!
A sztöchiometriai arány nem ismeretlen a diákok számára. Ha a kifejezést esetleg nem
is ismerték, az eddigi tanulmányaik során valószínűleg olyan számítási feladatokkal találkoztak
kémiaórákon, ahol a reagáló anyagok sztöchiometriai arányban szerepeltek. A tankönyv
emellett kiemelt hangsúllyal foglalkozik a meghatározó reagens fogalmával és kiválasztásának
módjaival. Egy szemléletes példán, a bútoráruházban összeállított egységcsomag problémáján
keresztül mutatja be a fogalmat, majd ezt állítja párhuzamba kémiai példákkal. Az 1. és 3. ábra
egyszerűbb, kevesebb elemet tartalmaz, átláthatóbb kémiai példákat mutat, míg a „Kétszer
kettő…?” szövegdobozban levezetett összefüggés – a teve zsírpúpja és vízraktározása között
– belátása már magasabb szintű absztrakciót vár el a diákoktól. A kémiai alkalmazáshoz a
meghatározó reagens kiválasztásának kétféle lehetőségét részletesen megbeszélhetjük a
„Kétszer kettő...?” szövegdobozban leírtak alapján.
A tankönyv egyre összetettebb szemléltetésül bemutatott köznapi példáit
kiegészíthetjük a munkafüzet feladataival. Javasoljuk, hogy feltétlenül tartsuk be a
fokozatosság elvét. A munkafüzet 4. feladatát például csak haladóbb csoportoknál célszerű
önálló munkára felkínálni. Átlagos képességű osztályok esetében célszerűnek látszik a közös
megbeszélés vagy legalábbis a feladat indításánál a közös értelmezés és a megoldás lépéseinek
áttekintése.
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4. A reakciók feltétele és sebessége – Mit tudnak az enzimes mosószerek?
A lecke fő témája a kémiai reakciók feltételeinek, sebességének és a sebességet befolyásoló
tényezőknek a megismerése.
Az óra legelejére javasoljuk egy néhány perces gyakorló blokk beiktatását. Az előző
órákon olyan viszonylag összetett és sokak számára nehéz témák kerültek megbeszélésre,
amelyek pontos megértése és elsajátítása a tanulók jelentős része számára nem egyszerű
feladat. Többszöri ismétlésekkel, visszautalásokkal, egyszerűbb (vagy a csoporttól függően
összetettebb) egyenletrendezési vagy számítási feladatokkal rendszeresen gyakoroltassuk
ezeket az ismereteket!
Az új anyag feldolgozása során a tankönyv szövegére, ábráira és köznapi életből vett
témáira támaszkodhatunk, hiszen logikus rendbe szerkesztve hozza elő az elsajátítandó
fogalmakat. Adott esetben, ha megfelelőek a feltételek, néhány demonstrációs kísérlettel is
kiegészíthetjük a megbeszélést. A lassú reakciókat például a rozsdásodás kémiából vett
példájával állíthatjuk párhuzamba. A közepes sebességű reakció párja lehet a pohár csapvízbe
cseppentett egy csepp ezüst-nitrát-oldat hatására lassan meginduló ezüst-klorid
kolloidképződés. Először enyhe, majd erősödő opálosodást észlelünk, pár perc alatt pedig
határozott csapadékkiválás is megfigyelhető. Eközben a fehér csapadékunk fokozatosan
enyhe szürkés árnyalatot vesz fel, jelezve, hogy párhuzamosan egy másik közepes sebességű
reakció is zajlik: az ezüst-klorid fény hatására elemeire bomlik, és megjelenik a kiváló ezüst
szürke színe. Pillanatreakcióként akár az ólom(II)-nitrát-oldat és kálium-jodid-oldat között
lejátszódó csapadékképződéssel járó reakciót választhatjuk, vagy sok minden egyebet. Például
nagyon finom redukált vasport szórunk a Bunsen-égő lángjába, és megfigyeltetjük a
felvillanásokat. Minden felvillanás egy-egy vasszemcse vas(III)-oxiddá történő gyorségését
jelzi.
A reakció lejátszódásának feltételeiről kérdezzük meg a diákokat! Hétköznapi
ismereteik alapján biztosan említenek olyan tényezőket, amelyek nélkül valóban nem mennek
végbe a kémiai reakciók sem. Szituációkat, kísérleti helyzeteket vagy köznapi helyzeteket leíró
ábrákat vagy szövegrészleteket, újságkivágásokat is használhatunk. Kiosztásuk után arra
kérjük a tanulókat, hogy beszéljék meg a csoportban, milyen feltétel, ok idézhette elő egy
adott esemény (Pl. gázrobbanás vagy erdőtűz) bekövetkeztét! Vagy fordítva: Miért nem
sikerül a kezdő kémikus leírásban ismertetett kísérlete? Mi hiányzott? Mi kerülhette el a
figyelmét?
A reakciósebesség tárgyalásánál javasoljuk a tankönyvi grafikon használatát.
Szemléletes, támogatja a fogalom megértését. Hivatkozhatunk a fizikai tanulmányokra is a
sebességfogalom kiterjesztésével. A tanulók próbálják meg az út-idő kapcsolathoz hasonlóan
megtalálni azt a mennyiséget, ami a kémiai reakciók során az idő függvényében változik!
Bár szó szerinti értelemben a katalizátorok és különösen az inhibitorok jelenléte nem
feltétele a kémiai reakciók lejátszódásának, az aktiválási energiára gyakorolt hatásuk miatt
indokolt, hogy a három fogalmat együtt tárgyaljuk meg.
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A tankönyvi példák és a munkafüzeti feladatokban előforduló köznapi jelenségek is
remélhetőleg közelebb hozzák a diákokat a kémiához mint tantárgyhoz és mint tudományhoz
is. Az 1–5. munkafüzet-feladatok közül órai differenciált foglalkozásra is kijelölhetünk
néhányat, vagy házi feladatként is adhatjuk őket. Egyszerű, érthetően megfogalmazott
kérdéseket tartalmaznak, és megválaszolásuk várhatóan nem okoz nehézséget a diákok
számára még akkor sem, ha némi gondolkodást igényelnek. A 6. feladat első ránézésre már
terjedelménél fogva is kissé ijesztőnek tűnhet. Mégse mondjunk le róla! Gyorsabban haladó,
tehetséges diákoknak akár egyéni, akár páros munkaként kijelölhetjük. Ha csoportunk
bátortalanabb, közös megbeszéléssel, lépésről lépésre haladva oldjuk meg együtt! Rendkívül
tanulságos egy ábraelemzést, táblázatba rendezett adatok grafikus ábrázolását és tartalmi
értelmezést, kérdések megválaszolását is kérő feladat megoldása. Mutassuk meg, tanítsuk
meg a diákjainknak, hogy lépésről lépésre haladva el tudunk jutni a feladat megoldásához!
5. A kémiai reakciók energiaváltozásai – Mitől melegszenek az önmelegítő ételek?
A témakör alapfogalmai – a reakcióhő, az endoterm és exoterm reakciók – nem ismeretlenek
a diákok előtt, hiszen általános iskolában már tanultak róluk. Az ismerős fogalmak mellett a
reakcióhő, égéshő fogalma, a Hess-tétel és az energiamegmaradás törvénye kerül
megbeszélésre. A tankönyv és a munkafüzet ismét a köznapi életből vett, a tanulók számára
vélhetően ismert példákat sorakoztat fel, amelyekkel a magyarázatainkat alátámaszthatjuk.
Legoptimálisabb esetben ezeket az eszközöket be is tudjuk mutatni, de ha nem állnak
rendelkezésünkre, a működési elvüket és a háttérben lezajló kémia reakciókat, valamint az
azokat kísérő energiaváltozásokat szükséges megbeszélni.
Szemléletessé tehetjük a magyarázatunkat egy-egy exoterm-endoterm kísérletpár
bemutatásával. Exoterm reakcióként választhatjuk például a cinkpor és a kénpor reakcióját,
amely heves fényjelenség és hőleadás kíséretében zajlik. Endoterm reakciópár pl. a higany(II)oxid hevítése kémcsőben. Az energiaváltozáson túl térjünk ki a színváltozásokra, a szürke,
fényes higanytükör megjelenésére a kémcső felső részén, a hidegebb részeken, illetve az
oxigén keletkezésére! (A kémcső nyílását melegítés közben lazán zárjuk le vattadugóval, mert
a higanygőzök mérgezőek! A kísérletet elszívó fülke alatt végezzük!)
Választhatunk két gázfejlődéssel járó reakciót is, ahol akár a hőmérséklet-változást is
mérhetjük, hogy még szemléletesebb legyen a kísérlet. Exoterm reakció lehet pl. az 1:1
hígítású sósavoldat és cink reakciója, ahol a fejlődő hidrogéngáz egyértelműen mutatja, hogy
kémiai reakció történt. Endoterm reakcióként a kb. 40 m/m%-os nátrium-hidroxid-oldatba
szórt fél vegyszeres kanálnyi ammónium-nitrát reakcióját mutathatjuk be. A fejlődő
ammóniagázt szagról is felismertethetjük, vagy megnedvesített indikátorpapírral mutathatjuk
ki a jelenlétét. Mindkét kísérlet megkezdése előtt mérjük meg az oldatok hőmérsékletét, majd
a reakciók lejátszódása után is tegyük meg ezt! Az első esetben hőfejlődést tapasztalunk, a
második esetben pedig csökken a hőmérséklet. Ezt úgy magyarázhatjuk, hogy a reakció
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lejátszódásához hőre van szükség, amit a rendszer a környezetből von el. (A kísérletek pontos
leírása kísérletgyűjteményekben megtalálható.)
A munkafüzet 1. és 2. feladatai korábbi köznapi tapasztalatok előhívását igénylik, egyes
pontjai konkrét kémiai ismereteket várnak el a diákoktól.
Hasznos és szemléletes a munkafüzet 4. feladata. A berendezés elkészítését
projektfeladatként adhatjuk, a tényleges kipróbálása azonban a használt vegyszerek
töménysége miatt csak tanári felügyelet mellett történhet.
A téma alternatív tárgyalási módja lehet, ha a tankönyv szövegére jobban
támaszkodva, táplálkozás-élettani szempontból közelítjük meg, és az ételeink
energiatartalmának, az építő és a lebontó folyamatok energiaviszonyainak
összehasonlításával dolgozzuk fel a termokémia témakörét. Ebben az esetben a különböző
mértékegységek jelentése és összehasonlítása is nagyobb hangsúlyt kaphat. A csoportunk
stílusától függően válasszuk ki a feldolgozás módját!
Alternatív tanulói elméletek, gyakori hibák:
Az energia fogalmának pontos megértése számos tévképzet forrása. Sokan anyagként
értelmezik, és különböző anyagokként tekintenek egy hideg és egy meleg tárgyra. Mások
szerint a hőenergia egy testhez kötődik, és áramlásszerűen terjed egyik anyagról a másikra. A
test aktuális hideg vagy meleg voltát az adott anyag természetes tulajdonságának tekintik. A
melegebb tárgyat nehezebbnek gondolják, mert melegítéskor hőt adtunk hozzá. Nehéz az
exoterm-endoterm reakciópárok esetében elfogadni és megérteni a rendszerközpontú
szemléletmódot.
6. Egyirányú reakciók és körfolyamatok – KRESZ a kémiában
A címben szereplő két fogalom bemutatásáról és megértéséről szól ez a lecke. A korábbi, kissé
elvontabb összefüggéseket megvilágító órákhoz képest ez talán egy kicsit egyszerűbbnek
tűnik. Ragadjuk meg az alkalmat, hogy a két fogalom megtárgyalása közben az előzőleg
tanultakat rögzítsük, gyakoroljuk, illetve például a PET palackok feldolgozása kapcsán a
hamarosan sorra kerülő zöld kémiával foglalkozó anyagrészt is előkészíthetjük. A tankönyv és
a munkafüzet ismét sok, hétköznapi példával illusztrálja a kémiai tartalmat. Ahol lehetséges
és a tárgyi feltételeink is adottak, igyekezzünk legalább demonstrációs kísérletet bemutatni!
Egy célszerű feldolgozási mód, hogy megkérjük a gyerekeket: párban vagy 2-3 fős
csoportokban tanulmányozzák a munkafüzet 1. feladatát, beszéljék meg, hogy szerintük mi
fog történni, milyen tapasztalatok várhatók. Korábbi tanulmányaik alapján elvárhatók
megfelelő szintű ismeretek, nem kell találgatásokra szorítkozniuk. Beszéljük meg az előzetes
várakozásokat az osztállyal, majd tanári kísérletként mutassuk be! A diákok írják le a
megfigyeléseiket, tapasztalataikat, és válaszolják meg a munkafüzet kérdéseit! Ismét tartsunk
egy közös megbeszélést! Térjünk ki arra is, hogy minden a várakozásaiknak megfelelően
történt-e! Miből adódhatnak az eltérések? Értenek-e mindent a kísérlettel kapcsolatban?
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Természetesen a megbeszélés során térjünk ki arra is, hogy ennek a kémiai körfolyamatnak
hol találjuk meg a párját a köznap életben! A tankönyv szövege és a 4. ábra kijelölésével
forrásfeldolgozó és információkereső feladatot is megfogalmazhatunk a diákok számára.
Hasonló módon járhatunk el a munkafüzet 2. feladatánál is.
Ezen a ponton eldönthetjük, hogy a munkafüzet 4. feladatát tanulókísérletben
elvégeztetjük, vagy csak elméletben foglalkozunk vele órán vagy akár házi feladatként. Az 5.
számítási feladatot a csoportunktól függően egyénileg vagy közösen, tanári segítséggel
javasoljuk megoldatni, megoldani.
7. A kémiai egyensúly – Kétirányú forgalom
A lecke témája a kémiai egyensúly fogalmának bemutatása és értelmezése. Érdemes
indításkor megkérdezni a tanulókat, hogy maga a cím milyen képzeteket hív elő belőlük. Mi
jut eszükbe a fogalmat hallva, hogyan képzelik el a jelenséget? Mi lehet itt egyensúlyban
mivel? Javasoljuk, hogy a válaszokat is figyelembe véve kezdjünk hozzá a téma
megbeszéléséhez. Többféle tárgyalási mód közül választhatunk. Jó ötlet például a
tankönyvben a „Vigyázz! Kész labor!” szövegdobozban leírt kockadobásos módszer. Annak
szemléltetésére, hogy az egyik reakcióban keletkezett anyagot vissza is lehet alakítani, egy-két
kísérletpárral szemléltethetjük (természetesen hangsúlyozva, hogy a visszaalakulás nem fog
feltétlenül spontán módon bekövetkezni). Egy lehetséges kísérletpár például a következő:
Kinyitjuk a tömény sósavat tartalmazó üveget. Megfelelő fényviszonyok mellett látható a
„füstölgő” (valójában „ködölgő”) sósav, az oldatból távozó hidrogén-klorid. Előzőleg
ammóniaoldatba mártott üvegbottal a jelenség még szemléletesebbé tehető. Az ellentétes
irányú kísérlet a sósavszökőkút bemutatása.
Ezután térhetünk rá azoknak a példáknak a megbeszélésére, amelyeket a tankönyv,
illetve a munkafüzet említ: szénsav-szén-dioxid egyensúly vagy a munkafüzet 1. feladatában
szereplő ammónium-bikromát melegítése zárt rendszerben. Mindkét példát szemléltethetjük
a kísérletek elvégzésével is. Javasoljuk annak hangsúlyozását, hogy az egyes reakciók
egyirányú vagy megfordítható, egyensúlyi volta mindig az adott reakciópartnerektől függ. Az
eddigiek bemutatásával az volt a célunk, hogy a diákok értsék: vannak ilyen és vannak olyan
típusú reakciók is. Ezután következhet a megfordítható reakciók fogalmának és jellemzőinek
részletes megbeszélése. Használhatjuk hozzá a tankönyv szövegét is, vagy tanári
magyarázattal ismertetjük a példát, de a tankönyv 2. ábráján lévő grafikonok közös
megbeszélésére ezen a ponton mindenképpen célszerű kitérni. A kutatások és tapasztalatok
szerint számos tévképzet él a tanulók gondolkodásában az egyensúlyi folyamatokkal
kapcsolatban. Véleményünk szerint az egyensúlyi állandó paraméteres egyenletként való
felírása, illetve ennek megértése sok diák számára nehézséget okoz. Segítsünk értelmezni az
aA + bB ⇌ cC + dD egyenletet!
A tömeghatás törvényének gyakorlásához a 2. és 3. feladatokat használhatjuk.
Haladóbb csoportok számára a 3. feladatot önálló feladatként is kiadhatjuk, de ebben az
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esetben is célszerű a megoldás után beiktatni egy közös megbeszélést és bemutatni a
lehetséges megoldási módokat.
A tankönyv „Tudod? Jó, ha tudod!” és a „Gondoltad volna?” szövegdobozaiban
említett témáinak feldolgozására mindenképpen célszerű időt szánni. Technikailag
választhatjuk az egyszerű tanári közlés és közös megbeszélés módszerét, de akár az órai
forrásfeldolgozást is előzetes kérdések megadásával. Előző órán is felajánlhatjuk vállalkozó
szellemű diákoknak 2-3 perces beszámoló készítését, a témák bővebb kifejtésével és képi
illusztrációjával. Az ózonréteg kérdésköre nagyon súlyos környezeti kérdéseket vet fel,
amelyekkel egyébként egy következő kémiaórán mi is foglalkozni fogunk. Az ammóniaszintézis
témája pedig a későbbi szervetlen kémiai tanulmányokhoz kapcsolódik, nem is beszélve a
történelmi vonatkozásokról. A munkafüzet 4. és 5. feladataiban szereplő ábrák már a
következő témát készítik elő. Javasoljuk, hogy legalább egy-egy részletükkel mindenképpen
foglalkozzanak a diákok órán vagy házi feladatként.
8. A kémiai egyensúly befolyásolása – Mészkőbarlangok és cseppkőképződés
A tankönyv részletesen tárgyalja a kémiai egyensúly koncentrációval, hőmérséklettel és
nyomással történő befolyásolását, valamint ennek gyakorlati jelentőségét is. A tapasztalatok
szerint mindennek megértése nem egyszerű a diákok számára. Lehetséges módszerként a
téma közös megbeszélését választhatjuk a tankönyvben is bemutatatott példák segítségével.
Ahol lehetséges, kísérletekkel is színesíthetjük és alátámaszthatjuk a magyarázatunkat
(például a szénsavas ásványvizes flakonban a nyomás változtatásával, összenyomás, kupak
lezárása, lazítása). Óvakodjunk a legkisebb kényszer elvének „szokásos” leegyszerűsített
megfogalmazásától („A rendszer kitér az őt érő hatás elől…”; „A rendszer arra törekszik,
hogy…”)! Az antropomorfizáló szóhasználat számos későbbi tévképzet forrása lehet.
A Le Chatelier-elv érvényesülését a munkafüzet 1–3. táblázatos feladatai közül
választottakkal gyakoroltathatjuk. Más típusúak, de hasznosak a 4–6. grafikonelemző
feladatok.
Érdekességként vagy akár előzetes kérdések megfogalmazásával önálló
forrásfeldolgozásra ajánljuk a tankönyv „Gondoltad volna?” szövegdobozában szereplő, a vese
működését bemutató szemelvényt.
Alternatív tanulói elméletek, gyakori hibák:
A diákok hajlamosak azt gondolni, hogy egyensúlyi állapotban a különböző anyagok
koncentrációi azonosak. Nehezen értik meg a dinamikus egyensúly fogalmát, és gyakran
bizonytalanok a mennyiségek jelentésével kapcsolatban. Nem mindig tisztázott az illető anyag
anyagmennyisége és az anyagmennyiség koncentrációja fogalmak eltérő tartalma.
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9. A zöld kémia alapjai – Út a jövőbe
A korszerű természettudományos tankönyvek nem nélkülözhetik a „zöld” szemléletet, a
környezetbarát és környezettudatos gondolkodásmódot. Mindezek a fogalmak az utóbbi
években, évtizedekben használt kémiatankönyvekben is megjelentek, de napjainkra olyan
súlyosakká váltak a környezeti kérdések, hogy indokolt egy külön tanórát szánni a téma
megbeszélésére. Ráadásul az áltudományos elméletek, tudományos összeesküvés-elméletek
és a kemofóbia megjelenése már társadalmi méreteket ölt, ezért is szükséges a téma
részletesebb megtárgyalása.
Az óra tervezésénél vegyük figyelembe az osztály előismereteit, érdeklődési körét,
tanulási módszereit! A téma súlyánál fogva megérdemli a részletes megbeszélést, de éppen
emiatt elengedhetetlen, hogy a tanulók megfelelő mértékben elkötelezettek legyenek iránta.
Olyan módszertani megoldást válasszunk, amelyben a diákok jól érzik magukat, magukénak
érzik a problémákat, kellőképpen rá tudnak hangolódni a témára! Az órát célszerű a zöld kémia
12 alapelve köré szervezni, de az alkalmazott módszer kiválasztásánál alkalmazkodjunk a
csoportunk felkészültségéhez, motiváltságához, tanulási stílusához! A több tanári segítséget
és irányítást igénylő csoportok esetében például egyenként megbeszélhetjük a 12 alapelvet.
Haladóbb osztályoknál társadalmi vitát, fórumot is szervezhetünk a témában. Kicsit több
előkészítéssel jár, de érdekes megoldásnak ígérkezik, ha az előző hetek híreiből gyűjtünk össze
a témával foglalkozó újságcikkeket, és arra kérjük a csoportokban dolgozó gyerekeket, hogy
keressenek a cikkekben a 12 alapelvre vonatkozó állítást. A csoportmunkát a csoportok
beszámolói és közös megbeszélés követi. Megint másik lehetőség, ha a munkafüzet feladatai
alapján dolgoztatjuk fel páros vagy csoportmunkában a tankönyvi szöveget. Érdemes ebben
az esetben egy-két feladatot kijelölni a csoportok számára (természetesen lesznek átfedések),
majd itt is a csoportok beszámolói következnek. A csoportok készíthetnek ábrákat, plakátokat,
karikatúrákat a saját résztémájukról, és az elkészült ábrákat egy nagy közös poszterré
rendezheti az osztály. Az elkészült „művet” a következő, összefoglaló órán mint taneszközt is
felhasználhatjuk, túl azon, hogy néhány héten keresztül dekorációs elem is lehet a
tanteremben.
Összefoglalás
A tankönyvben és a munkafüzetben felkínált feladatokat részben otthoni, részben tanórai
feldolgozásra ajánljuk. A tanulók felkészültségének, motiváltságának és a rendelkezésre álló
időnek a függvénye, mely feladatokat oldjuk meg. Egyáltalán nem baj, ha nem jut idő minden
feladat feldolgozására, megbeszélésére. Vegyük figyelembe, hogy a fejezet tanulása során
melyik téma elsajátítása okozott nehézséget a tanítványaink számára! Ezzel célszerű most is
egy kicsit részletesebben foglalkozni, és a bővebb ismeretek birtokában esetleg újabb
megközelítési módot, példákat kínálni a jobb megértés érdekében. Tartsuk szem előtt azt a
tényt is, hogy a következő órán még gyakorolhatunk, de az azt követő órára érdemes írásbeli
számonkérést beiktatni. Tudatosítsuk a diákokban a téma sarokpontjait, és a hangsúlyos
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fogalmakat vagy a számukra nehezebben érthető részeket kicsit részletesebben tárgyaljuk!
Válasszunk ez alapján a munkafüzet feladatai közül! A fejezetben számítási feladattípusok is
előfordulnak, célszerű ezek gyakorlására és az egyenletrendezés módszereinek átismétlésére
is elegendő időt fordítani. A tankönyv és a munkafüzet az eddigiekhez hasonlóan ismeret,
megértés és alkalmazás szintű feladatokat kínál. Válogassunk közülük! A fejezet 9 leckéből,
egy összefoglaló, egy vagy két gyakorló és egy számon kérő órából áll, 13 tanórát igényel.
IV. Csoportosítsuk a kémiai reakciókat!
Ennek a fejezetnek két nagy témája van: a sav-bázis reakciók és a redoxireakciók jellemzése,
értelmezése. Mindkét esetben nehéz a dolgunk, hiszen egyik reakciótípust sem lehet pusztán
egy elmélettel leírni. Párhuzamos, egymást kiegészítő elméleti modelleket kell használnunk. A
kezdő számára az a legnehezebb, hogy tudja, mikor melyik elméleti modellt érdemes
használni. A fejezet kilenc leckéből és egy összefoglaló órából áll. Az összefoglaló óra után
célszerű gyakorlóórát beiktatni, majd ezután javasoljuk az írásbeli számonkérést, dolgozatot.
1. Savak és bázisok – Mit kell tenni szúnyogcsípés esetén?
Ebben a leckében az Arrhenius-féle sav-bázis elmélet keretében tárgyaljuk a savak és bázisok,
a sav-bázis reakciók, a közömbösítés és a sók fogalmát. Az elmélet és a téma nem ismeretlen
a tanulók számára, mert ezzel a kérdéskörrel és ezzel a szintű tárgyalásmóddal már az
általános iskolában is találkoztak. Támaszkodjunk ezekre az ismereteikre, és használjuk fel a
meglévő tudásukat a kissé magasabb szintű megbeszélés során!
A sav-bázis reakciók témáját összesen három tanórán keresztül tárgyaljuk. Ezen az első,
a témát felvezető órán a savakról és bázisokról elsősorban a köznapi szóhasználatnak
megfelelően, mint anyagokról beszélünk, szemben a téma megbeszélésének harmadik
órájával, amikor majd a Brönsted-féle sav-bázis elméletnek megfelelően a funkció szerinti
megbeszélésre kerül sor: hogyan viselkednek, milyen szerepet töltenek be a savak és a bázisok
a kémiai reakciókban. Az első órán tehát támaszkodhatunk a tanulók olyan hétköznapi
tapasztalataira, mint például, hogy az étkezési savak (háztartási ételecet, citromlé, almasav)
savanyú ízűek, ha elég tömények, maró hatásúak (fürdőszobai vízkőoldószerek stb.), vagy
hogy a lúgos kémhatású anyagok, mint amilyenek a szappanok és egyes tisztító- és
fertőtlenítőszerek, síkos tapintásúvá teszik a bőrünket. A tankönyv egyéb, kevésbé kézenfekvő
példákat is említ. A makroszintű értelmezésen túl a részecskeszintű magyarázatra is sor kerül.
A hidrogénionok és a hidroxidionok túlsúlya és a jelenlétük indikátorral történő kimutatása
szintén ismert a tanulók számára korábbi tanulmányaikból. Feltehetően ez nem igényel
különösebb magyarázatot, ezért akár egyszerű és gyors kémhatásvizsgálatokkal is indíthatjuk
a téma megbeszélését. Az előző fejezetben leírt tablettatartós és cseppentős módszerrel 3-4
fős csoportokban végzett kísérletekkel az indikátorok, a közömbösítés és semlegesítés,
valamint a sók fogalmának megbeszélését is bevezethetjük. A munkafüzet feladatai
ugyanilyen sorrendben kínálnak gyakorlási lehetőségeket. Nem lesz mindegyik megoldására
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időnk az órán, különösen, ha tanulókísérleteket is szervezünk. Nem is szükséges, házi
feladatként is válogathatunk közülük. Közös megbeszélésre javasoljuk azonban a munkafüzet
6. feladatát. Hivatkozzunk a matematikából ismert legkisebb közös többszörös fogalmára a
megfelelő ionarányok és képlet megállapításakor! Érdemes a kevésbé egyértelmű alumíniumszulfát vagy alumínium-karbonát képletét együtt részletes megbeszéléssel megállapítani,
mert ha ezt megértik a diákok, a többi is egyértelművé válik. Fontos arról is beszélni, hogy
melyik ion melyik ionhoz kapcsolódik. Sok tanuló hiedelme szerint ugyanis például a CaCl 2
képlet egy kalciumatomhoz, esetleg ionhoz kapcsolódó klórmolekulát jelöl. Erre a tévképzetre
utal a tankönyv „Szerinted…?” szövegdoboza is. Szintén közös megbeszélésre javasoljuk a
munkafüzet 7. feladatát. A 4. feladat megoldása történhet önállóan is, de itt is
nélkülözhetetlen a megoldások ellenőrzése, megbeszélése.
A savak és bázisok erősségét és a disszociáció mértékét bemutató szemléletes 2. ábra
a tankönyv „Tudod? Jó, ha tudod!” szövegdobozában már a következő órai munkánkat készíti
elő. Javasoljuk ennek a részletes megbeszélését is.
2. A kémhatás és a pH – Valóban semleges az 5,5?
A leckében szerepel ugyan a pH-számítás technikája − a „Tudod? Jó, ha tudod!”
szövegdobozban olvashatunk róla −, de nem ez a lecke hangsúlyos eleme. A kilencedikes
diákok még nem rendelkeznek a megfelelő matematikai háttérismeretekkel a logaritmikus
összefüggések megértéséhez, de nincs is erre szükség. Elég annyit megérteniük, hogy a skálán
egy egységnyi változás 10-szeres koncentrációkülönbséget jelez. A tankönyv ábrái és szövege
alapján elegendő, ha alkalmazói szinten ismerik a fogalmat és a jelölést, valamint a
hétköznapokban helyesen használják a fogalmakat és jól értelmezik a fogalomhoz kötődő
jelenségeket. A kémhatások jellemzésénél figyeljünk oda, és követeljük meg a diákoktól a
pontos fogalmazást! Gyakori, tévképzetek kialakulásához vezető hiba az a pontatlan
fogalmazás, hogy pl. a savas kémhatást a hidrogénionok jelenléte okozza. Részletesen
beszéljük meg, mi a különbség a két állítás tartalma között: a) a savas kémhatást a
hidrogénionok jelenléte okozza; b) a savas kémhatást a hidrogénionok túlsúlya okozza. A
megbeszéléshez használjuk fel a tankönyv 1. ábráját!
Néhány egyszerű kémhatásvizsgálatot akár tanulókísérletként, páros vagy
csoportmunkában is elvégeztethetünk.
Kísérlet:
Leggyorsabb és legegyszerűbb megoldás, ha tablettatartó „zsebeibe” cseppentünk
egy-két csepp indikátort a legismertebbek (fenolftalein-, univerzál-, lakmusz-, esetleg
metil narancs) közül. Két oszlop egymás melletti zsebeibe ugyanabból az
indikátortípusból cseppentsünk! Két Pasteur-pipettát készítsünk elő csoportonként! Az
egyikbe 0,1 mol/dm3 koncentrációjú nátrium-hidroxid-oldatot, a másikba 0,1 mol/dm3
koncentrációjú hidrogén-klorid-oldatot tegyünk! Párhuzamos kísérlettel tudjuk
megfigyeltetni az indikátorok jellemző színeit úgy, hogy a diákok sorban 1-1 csepp sav-
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, illetve lúgoldatot cseppentenek minden indikátorpárhoz. Kipróbálhatják (biztosan
eszükbe fog jutni a mi javaslatunk nélkül is), hogy átalakítható-e egyik színű állapot a
másikba. Beszéljük meg, hogy mi a színváltozások kémiai tartalma, minek a
következményei a tapasztaltak!
A tankönyv és a munkafüzet számos hétköznapi példát használ illusztrációként,
támaszkodjunk ezekre és a diákok ismereteire! Gyakorlásképpen vagy házi feladatként a
munkafüzet feladatai közül válogathatunk. Az 1. és 2. feladat az ismeretek előhívását várja el
a diákoktól, a 3–6. feladatok pedig az alkalmazásukat.
3. A sav-bázis reakció – Miért lúgos kémhatású a szódabikarbóna vizes oldata?
Ebben a reakcióba tárgyaljuk a Brønsted-féle sav-bázis elméletet. Arrhenius és Brønsted
elmélete között egy alapvető különbség van: az Arrhenius-elmélet makroszintű sav-bázis
elmélet, a Brønsted-elmélet viszont részecskeszintű.
Javasoljuk, hogy a megbeszélés során a tankönyv által követett sorrendben tárgyaljuk
a fogalmakat. A két elmélet lényegi, szemléletbeli különbségéből adódik, hogy az Arrheniuselmélettel elsősorban a fizikailag is megnyilvánuló tulajdonságok alapján különböztetjük meg
a savakat és a bázisokat (milyen színváltozásokat jeleznek az indikátorok). Ezzel szemben
Brønsted elmélete a reakcióban betöltött szerepe alapján határozza meg a sav és a bázis
fogalmát. Sav az a kémiai részecske (molekula vagy ion), amely protonleadásra képes,
szemben a proton felvételére képes bázisokkal. Ez az általánosabb érvényű meghatározás
kitágítja a sav-bázis reakciók értelmezési körét, és olyan jelenségek is megmagyarázhatók a
segítségével, mint az ammónia gáz és a hidrogén-klorid gáz között lejátszódó, ammóniumklorid füstöt eredményező reakció. A kísérlet egyszerű és látványos, még úgy is működik, hogy
egyszerűen egy-egy tömény ammóniaoldatot és tömény sósavoldatot tartalmazó flakon
zárókupakját lecsavarjuk, és a két edény nyílását egymás felé közelítjük. Látványos, fehér füst
képződik. A látványt leíró egyenlet megbeszélésekor mutassunk rá a hidrogénion-átmenetre,
és beszéljük meg, hogy a reagáló anyagok közül melyiknek mi volt a szerepe Brønsted elmélete
szerint!
A munkafüzet 1–4. feladatai bőséges és változatos gyakorlási lehetőséget kínálnak. Az
órán oldjunk meg közülük néhányat részben vagy egészen, a többiből válasszunk otthoni
gyakorlásra szánt házi feladatokat!
Amikor a tanulók már megértették a sav-bázis szerepeket, és néhány példán keresztül
gyakorolták is, térjünk rá az amfoter viselkedés megbeszélésére! Ehhez azután már hozzá
tudjuk kapcsolni az előző órákon bevezetett pH fogalmat, és érthetővé válik, hogy miért a pH
= 7 jelenti a semleges kémhatást. Azt is meg tudjuk mutatni, hogy a pH-skála nem egy
önkényesen kiválasztott viszonyítási rendszer, hanem szigorú kémiai tartalom húzódik a
hátterében. A megbeszéléshez támaszkodhatunk a „Gondoltad volna?” szövegdobozban
leírtakra és az ott szerepkő ábrára.
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A 2 ábra nemcsak konkrét savakat és bázisokat, azok erősségét mutatja, hanem
lehetővé teszi a különböző sóoldatok kémhatásának értelmezését, vagyis elvezet a sók
hidrolízisének kérdéséhez. A munkafüzet 7., táblázatos feladata célzottan ennek a kérdésnek
a begyakorlására alkalmas.
Alternatív tanulói elméletek, gyakori hibák:
A savak és bázisok fogalmának megértésével kapcsolatban érdemes odafigyelnünk arra a
gyakori tanulói tévképzetre, hogy a diákok a savakat erősebb hatásúnak gondolják, mint a
bázisokat. Sokak úgy határozzák meg a savakat, mint amelyek lemarnak, elroncsolnak,
feloldanak dolgokat, és a bázisokkal kapcsolatban nem hisznek hasonlókat. Azért veszélyes ez
a vélekedés, mert a hétköznapokban használt sok tisztító, zsírtalanító szerünk éppen erős
lúgossága miatt tudja kifejteni a kívánt hatást.
A sav-bázis fogalmak különböző szintű értelmezései gyakran keverednek. A Brønstedelmélet szerinti protonátmenetet még a haladóbb csoportokban sem tudja mindenki
pontosan értelmezni, és pl. a hidrogén-klorid protonleadása alapján keveseknek sikerül
ismeretlen savak viselkedését értelmezni. Elterjedt tévképzet szerint a proton valamelyik
atom atommagjából szakad ki sav-bázis reakciók során.
4. Redoxireakciók – Miért hasznos a vákuumos vagy védőgázos csomagolás?
Ebben a leckében a redoxireakciókat egy korábban elfogadott szemlélet szerint
oxigénátadással értelmezzük. Ez a felfogás látszólag túlhaladott, de egyrészt az általános
iskolából is ezt hozzák magukkal a diákok, ezt értik, és ehhez tudják kapcsolni az újabb
ismeretekkel kibővített középiskolai anyagot. Másrészt a szerves kémiában ma is
előszeretettel használják például az oxigéntartalmú szerves vegyületek redoxireakcióinak
értelmezésére.
A téma feldolgozását többféleképpen kezdhetjük. Indíthatjuk egyszerű égési
kísérletekkel (magnéziumszalag égetése, vasport borszeszégő lángjába szórunk stb.). A
korábbi tanulmányaikból tudják a diákok, hogy az égés oxigén jelenlétében zajlik. Ebből az
ismeretükből kiindulva értelmezhetjük az oxidáció és a redukció folyamatát úgy, mint
oxigénatom-átmenettel zajló reakciókat. A másik megközelítési módot a tankönyv kínálja.
Hétköznapi életből hozott érdekes példák alapján is bevezethetjük vagy átismételhetjük a két
fogalmat. A munkafüzet két feladata is kapcsolódik ehhez a részhez. Az első csak a fogalmak
előhívását, ismeretét igényli, célszerű ezt inkább otthoni gyakorlásra kijelölni. A második
feladat már nem kínál ennyire kézenfekvő válaszokat. Gyakran ismeretlen vegyületek
szerepelnek az egyenletekben, és érdekes megközelítéssel nem is az egyenletek befejezését
és rendezését várja a diákoktól, hanem az oxidáció vagy a redukció tényének megállapítását.
Bármelyik tankönyvi példa megbeszélésével folytathatjuk. Zömében fiúkból álló
osztályokban valószínűleg a termitreakcióval vagy a rakéta-üzemanyaggal kapcsolatos
redoxireakció lesz a népszerűbb, míg a lányokat a hajszőkítés kérdése és kémiája érdekelheti
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jobban. Bármelyik témát is választjuk megbeszélésünk tárgyául, a munkafüzet 3.
egyenletrendezési feladatát mindenképpen javasoljuk megoldani.
5. A redoxireakció mint elektronátmenet – Égés oxigén nélkül?
A redukciók részecskeszintű értelmezése már lehetőséget nyújt az egyes elemek redukáló
tulajdonság szerinti sorba állítására is. A standardpotenciál fogalmát a következő leckében
vezeti be a tankönyv, és az oxidációs számok fogalma és jelentése is csak később kerül sorra.
Most csak az a cél, hogy a redoxireakcióknak egy átfogóbb értelmezési keretet adjunk, és olyan
hétköznapi vagy kísérleti tapasztalatokat is meg tudjunk magyarázni, amelyekre az
oxigénatom-központú felfogás nem volt alkalmas.
Amennyiben a lehetőségeink megengedik, javasoljuk a téma megbeszélését néhány
tanári demonstrációs kísérlettel indítani. A tankönyv „Tudod? Jó, ha tudod!”
szövegdobozában részletesen kifejtett és elmagyarázott kísérletsorozat bemutatását azért
tartjuk célravezetőnek, mert a kísérletek végrehajtása sem különösebben bonyolult (talán a
klórgáz előállítása és felfogása, tárolása okozhat nehézséget), és a magyarázatokat is szépen,
logikus sorrendben lehet egymásra építeni. A fogalmi tisztázás után szánjunk egy kis időt a
begyakorlásra és a felvetődő kérdések megbeszélésére! A munkafüzet 1. és 2. feladatai közül
válasszunk néhány példareakciót! Elég ízelítőt adni belőlük, ha láthatóan értik a tanulók, a
többiből szükség esetén kijelölhetünk néhány házi feladat példát.
A másik csomópont az oda- és visszahatás kérdése. A továbbiakban célszerű az
egymást feltételező, egy időben lejátszódó részfolyamatokat rendszerré összekötni.
Tudatosítsuk a diákokban, hogy az oxidáció és a redukció elválaszthatatlanok egymástól, egy
időben zajlanak, és a reakciópartner határozza meg az anyagok viselkedését! Hívjuk fel a
diákok figyelmét a sav-bázis reakciókkal való hasonlóságra! A tankönyv egyéb példákat is említ
a redoxireakciók köréből. A réz-szulfát-oldatba tett vasszög kísérletet vagy akár néhány fém
híg sósavval való reakcióját tanulókísérlettel is elvégeztethetjük (csempén, tablettatartóban,
fólián oldatcseppekben). A munkafüzet 4–5. feladatai a szimbólumok szintjén gyakoroltatják
a fogalmakat.
Alternatív tanulói elméletek, gyakori hibák:
A redoxireakciókkal kapcsolatban is számos tévképzetről számol be a szakirodalom.
Többségük abból a tényből fakad, hogy a redoxireakciókat több szinten is értelmezzük. A
történelmileg korábbi, oxigénátmenetként való értelmezést ma is használjuk, az általános
iskolai kémiai tanulmányokban ezzel a felfogással vezetjük be a redoxi folyamatokat. Későbbi
tanulmányok során jelenik meg az elektronátmenetként való értelmezés, de az
oxigénszempontú magyarázatoknak is van létjogosultságuk, mert sok esetben egyszerűbb
belátni, kézenfekvőbb, főleg fiatalabb diákok esetében. Ebből a kétszintű, egymás mellett élő
szóhasználatból adódhat sok diák azon félreértése, hogy csak azokat a reakciókat tekintik
redoxireakcióknak, amelyekben oxigén is szerepel és fordítva: ha a reakciópartnerek
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valamelyike tartalmaz oxigént, akkor az biztosan redoxireakció. A nátrium égése klórgázban
például sokak szerint nem redoxireakció, szemben pl. a kalcium-oxid vízben való oldódásával.
6. Az elektrokémia alapjai – Mennyire „zöld” autó a hibrid autó?
Az elektrokémia tárgyalását az elektromos vezetés fogalmának tisztázásával kezdi a tankönyv.
Figyeljünk arra a gyakori tévképzetre, amely szerint az elektromos áram mindig elektronok
áramlásával jön létre. Az elektrolitoldatok, elektródok fogalmának és a töltéssel rendelkező
szabad ionok elektromos töltésének könnyebb megértését számos animáció és kisfilm segíti.
Ilyeneket találhatunk pl. a Colorado Egyetem honlapján a fizika és a kémia kategóriákban:
https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/by-level/high-school.
A feldolgozás módszeréül választhatjuk a tanári magyarázatot vagy a kisebb
csoportokban történő feldolgozást. Ilyen esetben pl. egy-két kérdést vagy szempontot
fogalmazunk meg előre, és ezek megválaszolását kérjük a diákoktól.
Az alapfogalmak tisztázása után az elektrolízis elvének és gyakorlatának megbeszélése
következhet. A tankönyv a köznapi életből vett példák mellett egyszerű, könnyen elvégezhető
kísérleteket ajánl a „Vigyázz! Kész labor!” szövegdobozokban. Ha már legalább egyet
elvégezhetnek a tanulói csoportok, élményszerűbbé tettük az órát, ami a megértésre,
megtanulásra törekvésben is motiváltabbá teheti a diákokat. A munkafüzet feladatai közül az
elsőt önálló munkában oldathatjuk meg a tanulókkal, hiszen ez a fogalmak ismeretét és
előhívását várja el a diákoktól. A 2. feladatot az osztályunk felkészültségének függvényében
csoportfeladatként is kijelölhetjük, de átlagos képességű osztályok esetében inkább a közös,
részletes megbeszélést javasoljuk, szükség esetén tanári magyarázattal megtámogatva. A
többi feladatot rábízhatjuk a csoportokban dolgozó gyerekekre, feltehetően ekkorra már
legalább a kollektív tudásuk elegendő lesz ahhoz, hogy megbirkózzanak velük. Hasonló
kérdéseket magunk is készíthetünk a Socrative vagy a Kahoot programok segítségével. A
következő óra elején vagy majd az összefoglaló órán kiváló gyakorlási lehetőségeket kínálnak.
7. Galvánelemek – Pótolható a lemerült ceruzaelem citrommal is?
A galvánelemek felépítését és működését a klasszikus Daniell-elem mellett egy gyümölcsből
készült galvánelemen is bemutatja a könyv. Az órát egy minél egyszerűbben megépített
Daniell-elem bemutatásával és működtetésével célszerű kezdeni. A megbeszélés során
meghatározhatjuk a fogalmakat, elmagyarázhatjuk a működési elvet és bemutathatjuk a
szabályos jelölési módot. Követhetjük a tankönyv kínálta, tudománytörténetből induló
sorrendet is, de el is térhetünk attól. Ezután a gyümölcselemek építésével a tanulók is
megtapasztalhatják az elektromos és a kémiai energia összefüggéseit. A gyümölcselem
készítésének nem csak motivációs célja van. Így kerülhetjük el ugyanis azt a tévképzetet, hogy
a galvánelem csak akkor jöhet létre, ha a különböző fémek különböző elektrolitokba merülnek.
Figyeljünk a következő gyakori tévképzetre is: „az elektrolitokban is elektronok – esetleg
negatív ionok – mozognak a galvánelem működése közben.” Ebben a leckében vezeti be a
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könyv a standardpotenciált. Tanítása közben célszerű utalni a korábban megismert és használt
elemek redukálósorára. A standardpotenciálokat bemutató 1. táblázat adatainak
felhasználásával mutassuk meg a diákoknak, hogyan tudunk ismeretükben arra következtetni,
hogy egy adott elempár esetében végbemegy-e a redoxireakció! Az elemek redukálósora és a
standardpotenciál közös kémiai hátterének (az elemek reakciókészségének,
jellemerősségének) megértése ad alapot egyebek mellett a következő órán a fehérítő- és
fertőtlenítőszerek tanításához is. A munkafüzet feladatai közül az 1–3. még a jelölések
begyakorlását, a fogalmak rögzítését szolgálják. A továbbiak a folyamatok megértését igénylik.
Munkamódszerként az egyéni vagy páros munkát javasoljuk dupla páros ellenőrzéssel,
szükség esetén tanári segítségnyújtással.
8. Primer elemek és akkumulátorok – Miért lyukad ki a használt elemek fala?
A tananyagrész néhány mindennapi életben is használt áramforrást mutat be. Elsősorban leíró
jelleggel ismerteti az összetételüket és működésüket, és nem tulajdonít különösebb
jelentőséget az elektródfolyamatok leírásának. Valójában nincs is erre szükség. Sokkal
fontosabb, hogy a tanulók minél több olyan példát lássanak, amelyekben a hétköznapi
eszközök működése kémiai folyamatokon alapul. Természetesen nem baj, sőt jó, ha néhány
olyan példát is mutatunk, ahol a kémiai összefüggéseket, az elektródokon lejátszódó
folyamatokat viszonylag egyszerűen értelmezhetjük. Ilyen eseteket választhatunk a
munkafüzet feladatai közül is. Három hangsúlyos elem is kiemelkedik a témakörből: a
praktikum, a felhasználói igények kiszolgálása (élettartam, költségek, súly), a tudományos
kutatás eredményeinek köznapi hasznosulása (űrhajózás és ezüstelem) és a környezetvédelmi
vonatkozások. A sok szempontot figyelembe vevő felelős egyéni és társadalmi döntések
kérdéseiről is beszélgethetünk a téma feldolgozása során.
Alternatív tanulói elméletek, gyakori hibák:
A diákok egészen sajátos elképzelésekkel rendelkeznek az elektromossággal, a
galvánelemekkel és az elektrolízissel kapcsolatban. Nehéz számukra elképzelni az elektronok
áramlását. Egyesek szerint az elektronok fénysebességgel mozognak, mások a különböző
áramra gondolnak fizikában és kémiában. Szerintük ezek éppen ellentétes irányban haladnak,
attól függően, hogy melyik tudományról (tanóráról) van szó. Sok félreértésre ad okot az anód
és katód fogalma, jelölésük és töltésük, illetve az adott elektrokémiai folyamatban betöltött
szerepük megértése. Olyan szélsőséges elképzelések is előfordulnak, hogy pl. egy
zsebtelepben az anód mindig bal oldalon van. Érdemes a leckék tárgyalása közben lehetőséget
adni a diákoknak, hogy az adott témával vagy fogalommal kapcsolatos véleményüket,
elgondolásukat kifejtsék, pl. csoportos megbeszélések során, amikor egy probléma, feladat
megválaszolásához megfelelően megválasztott disztraktorok és a helyes válasz közül kell
választaniuk.

66

F I - 505050901/1 K é m i a 9 . | F I - 505051001/1 K é m i a 1 0 . – T a n á r i k é z i k ö n y v

9. Fertőtlenítőszerek – Miért ezüstedényben tárolták az ivóvizet a föníciaiak?
A fertőtlenítőszerek egy része redoxireakció révén fejti ki hatását, ezért indokolt itt tárgyalni
őket. A tankönyv szövege és képanyaga is a téma gyakorlati vonatkozásait hangsúlyozza.
Újszerű a tisztítószerek hatásmechanizmus alapján történő csoportosítása. Az óra
feldolgozása során kihasználhatjuk ezt, például úgy, hogy csoportmunkára építjük a téma
kifejtését. Célszerű a megfelelő munkahatékonyság érdekében maximum négy-ötfős
csoportokat képezni a tanulókból. Az oxidáción, redukción, fehérjekicsapáson alapuló
fertőtlenítés témája mellett a tudománytörténeti vonatkozásokat is feldolgozhatja néhány
csoport: a föníciaiak fertőtlenítési módszereit és Semmelweis Ignác munkásságát javasolja a
könyv, de egyéb témákkal is kiegészíthetjük a mondandónkat. A „Gondoltad volna?”
szövegdobozokban felvetett gyakorlati vonatkozások is lehetnek egyes csoportok kutatási
területei. A témák feldolgozására határozzuk meg az időkeretet, és feltétlenül szánjunk
elegendő időt a csoportok beszámolóira is! Kérjük meg a tanulókat, hogy ahol csak lehetséges,
mindegyik téma esetében keressék a kémiai vonatkozásokat, használják az elemek
standardpotenciáljáról és jellemerősségéről tanultakat! Ha az iskola házirendje lehetővé teszi,
biztassuk a diákokat a tankönyvi szöveget kiegészítő információk és források keresésére az
interneten saját eszköz, okostelefon vagy tablet segítségével! A kevésbé önálló csoportok
munkáját előzetesen megfogalmazott kérdésekkel és megfigyelési szempontokkal
támogathatjuk. Ha ezt a feldolgozási módot választjuk, akkor ezen a tanórán már biztosan nem
lesz alkalmunk és időnk a munkafüzet feladataira. Egy-két alkalmasan megválasztott
gondolkodtató feladatot otthoni munkára, házi feladatként jelölhetünk ki közülük.
Ha úgy ítéljük meg, hogy az osztály nem tud megfelelő hatékonysággal
csoportmunkában dolgozni, alternatív megoldásként a hagyományos utat is választhatjuk.
Tanári irányítással, közös megbeszéléssel ismertethetjük meg a témát. Ebben az esetben is
célszerű azonban minél több önállóságot adni a diákoknak az ismeretszerzésben. Például úgy,
hogy megkérjük az önállóan vagy párban dolgozó tanulókat: a tankönyv szövege és képei
alapján keressék meg a fertőtlenítésre használt módszerek közül azokat, amelyek fizikai
változásokon alapulnak, és azokat, amelyekben vegyszereket használunk. Folytathatjuk a
megbeszélést a konkrét eljárások megbeszélésével. Ebben az esetben is maradhatunk a
frontális módszernél, de mi inkább az önálló munkában vagy párban történő feldolgozást
javasoljuk. A diákok számára konkrét munkafüzeti feladatokat jelölünk ki, lehet az osztály kéthárom részének különbözőt, majd miután mindenki elkészült a maga feladatmegoldásával,
sorban meghallgatjuk a beszámolókat. Amikor befejezték, újabb témák és újabb feladatok
kijelölésével folytathatjuk. Ha ezt a módszert választjuk, célzottan jelölhetjük ki az egyes
diákok vagy párok számára a feladatokat, használjuk ki a differenciálás lehetőségeit!
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10. Összefoglalás
Az összefoglaló órát többféleképpen is szervezhetjük.


Egy lehetséges forgatókönyv néhány egyszerű, általános kémiai és elektrokémiai
tanulókísérlet elvégzésére épülhet. Példaként javasoljuk a klasszikus Daniell-elem
megépítését feszültségmérő műszer beiktatásával (ha a kémiaszertárban nincs ilyen, a
fizikaszakos kollégáink bizonyára segítségünkre lesznek). Szükség esetén a műszert
helyettesíthetjük kis zseblámpaizzóval is. A kísérleti eszköz összeállításához
használhatják a diákok a tankönyv 7. Galvánelemek című leckéjében a „Szerinted…?”
szövegdobozban látható rajzot. Az összeállítás és a működő elemek alapján
átismételhetjük a legfontosabb elektrokémiai alapfogalmakat. Választhatjuk azt a
módszert is, hogy egy egyszerű kísérleti leírást adunk a párban vagy maximum négyfős
csoportokban dolgozó diákoknak, és így fogalmazzuk meg azokat a kérdéseket,
amelyek megválaszolásához fel kell idézniük a tanult fogalmakat. Ehhez a megoldáshoz
a munkafüzet 6., 7. és 9. ismeretszintű feladatai is segítségünkre lesznek. Népszerű az
egyszerű gyümölcselemek építése is. Tanulságos, ha először a Daniell-elemet építik
meg a diákok, majd ezután a gyümölcselemet, és észreveszik, valamint
megfogalmazzák a párhuzamokat (Rózsahegyi M. – Wajand J.: 575 kémiai kísérlet.
Tankönyvkiadó, Budapest, 1991. 210–214. oldal)



A másik nagy reakciótípusról, a sav-bázis reakciókról tanultak átismétlésére hasonló
módszert javaslunk. A tanulókísérletek összeállításának egy lehetséges módját a 2.
leckénél részletesen bemutattuk. A munkafüzetben most is találunk egyszerűen
megválaszolható, ismeretszintű feladatokat, mint pl. az 1–5. feladatok, de
választhatjuk a kísérlet leírását tartalmazó feladatlapos megoldást is saját
kérdéseinkkel.
A kísérletek elvégzése és megbeszélése után a munkafüzet ismeretek alkalmazását
kérő feladatai közül válogathatunk.



Egy másik lehetséges óraszervezési megoldás a pusztán elméleti szintű ismétlés. Ennek
módszeréül választhatjuk a gondolati térképek, fogalmi térképek segítségével történő
feldolgozást. Az ezzel kapcsolatos módszertani leírások és javaslatok már elhangzottak
a korábbi összefoglaló órák tervezésénél. A tankönyv Kapcsolatok című táblája ismét
segítségünkre lesz a tervezésnél.
Ha csoportunk eléggé felkészült és motivált, mindenképpen célszerű legalább az egyik
természettudományos gondolkodást bemutató tankönyvi feladatot közösen
megbeszélni. Természetesen irreális, hogy mindez egy hagyományos létszámú
osztályban a 45 perces tanítási órán megvalósítható legyen. A diákok további céljai,
érdeklődése, szükségletei alapján válasszuk ki az adott osztály számára
legtesthezállóbb megoldást! Optimális esetben a következő tanórát még gyakorlásra
fordíthatjuk. Ne feledkezzünk meg két fontos tényről sem: a) a gyakorlóórát követő
órán írásbeli számonkérés következik, ezért fontosnak gondoljuk, hogy a
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legszükségesebb részletek és alapfogalmak átismétlése mellett a témakör szintézise is
megtörténjen; b) a diákok kapjanak lehetőséget kérdésfeltevésre, és akár eredeti
terveink módosítása árán is kapjanak választ a jobb megértés érdekében!
V. Kémiai folyamatok a környezetünkben
Ez a fejezet a tanulók korábbi szervetlen kémiai ismereteire épít. Feleleveníthetjük az általános
iskolában tanultakat, és az ismereteket újabbakkal is bővítjük. Bevezetőként érdemes egy
rövid áttekintést adni a kémiának erről a nagy területéről. Célszerűnek gondoljuk azt is, hogy
mielőtt elkezdjük az elemek és vegyületeik részletes megtárgyalását, beszélgessünk a
diákokkal a tananyag elsajátítását segítő hatékony tanulási módszerekről. Hívjuk fel a
figyelmet arra, hogy érdemes mindig tisztázni: az adott jelenséget, fogalmat az anyag milyen
szintjén kell értelmezni! Feltehetően a diákok segítségére lesz, ha értik, hogy az adott fogalom
vagy jelenség az atomokra, molekulákra vonatkozik, vagy ezek összességére, az anyagi
halmazra. A leckéket gyakorlati vonatkozások vagy érdekességek színesítik. Egy hosszú,14
leckéből álló fejezetről van szó, tehát a feldolgozás tagolását érdemes előre átgondolni. A 8.
lecke, a nemfémes elemek és vegyületeik után javasolunk egy kisebb írásbeli számonkérést
beiktatni. A fejezet második része egy külön, jól körülhatárolt témát, a környezetvédelem
kémiai vonatkozásainak kérdéskörét dolgozza fel. Ez után a hat lecke után ismét következhet
egy gyakorlóóra, majd pedig egy dolgozat.
1. A hidrogén – Víz hatására felfújódó mentőcsónak és mentőmellény
A szervetlen kémia középiskolai szintű tanulmányozását a hidrogénnel kezdjük. A hidrogén és
a többi elem és vegyület esetében is gondoljuk át a tervezési időszakban, hogy milyen logikai
utat választunk a tanítás során! Kiindulhatunk a tankönyvi szövegben fellelhető számos
gyakorlati példa valamelyikéből, és a megfelelő motiválás után következhet a gyakorlati példa
kémiai hátterének megbeszélése. A leckében tárgyalt érdekes gyakorlati példák száma tovább
bővíthető. Választhatjuk a fordított módszert is, amikor az előzetes ismereteket gyűjtjük össze
és rendszerezzük, pl. az atomok szintjéről indulva a kötéseken és a halmazt alkotó részecskék
tulajdonságain át a jellemző reakciótípusokig, végül a gyakorlati példákig és érdekességek
megbeszéléséig. Ezt az utat követi a munkafüzet 1–6. feladata is. Válogathatunk közülük, de a
jól felépített logikai sorrend miatt az egész feladatcsokrot is megoldathatjuk. A 7. és 8.
feladatokkal a kémiai számításokat lehet gyakorolni, a 9. és 10 feladat pedig gondolkodtató
jellegű.
A téma remek terepet nyújt a tanulói kiselőadások, projektmunkák bemutatására. A
hidrogénnel való egyszerű, gyors és biztonságos kísérletezésre ajánljuk a csempés,
tablettatartós vagy az Obendrauf-féle műanyag fecskendős technikát.

69

F I - 505050901/1 K é m i a 9 . | F I - 505051001/1 K é m i a 1 0 . – T a n á r i k é z i k ö n y v

2. A nitrogén és vegyületei – Mi van a légzsákban?
A nitrogén, az ammónia és a salétromsav, valamint a nitrátok rövid áttekintése adja a lecke
kémiai tartalmát. A feldolgozást e három téma köré csoportosíthatjuk. Az egyszerűbb felől, a
nitrogénatomtól a bonyolultabb felé, a salétromsav-származékok irányába haladva a
részecskék, a kötések és a halmazok tulajdonságait beszéljük meg, a korábbi ismeretekre
támaszkodva. Jól megválasztott kísérletekkel egyszerűen és gyorsan átismételhetők a
fogalmak és jelenségek. A parafa dugón úszó égő gyertyára borított hosszú nyakú lombikkal
pl. a levegő nitrogéntartalma, a nitrogén fizikai tulajdonságai és égéssel kapcsolatos
viselkedése szemléltethető. Természetesen a pontos értelmezéshez az is hozzátartozik, hogy
az égéshez ugyan oxigéngáz fogyott, de szén-dioxid is keletkezett. Utóbbi azután
megfordítható reakcióban a vízzel is reakcióba lép. Tehát a nyomásváltozás ezen folyamatok
együttes hatásaként értelmezhető pontosan. Hasonló szempontok alapján tudjuk
megbeszélni az ammónia tulajdonságait az ammóniaszökőkút-kísérlet bemutatása közben és
után. A salétromsav kémhatását, fémekkel kapcsolatos viselkedését néhány egyszerű
kémcsőkísérlettel szemléltethetjük. A füstös lőpor egyszerűen összeállítható porkeverék,
elégetése bevezetheti a „Nézz utána” szövegdobozban kínált témák felvetését. A tárgyaltakon
kívül még nagyon sok érdekes és fontos ismeret és alkalmazás kínálkozik ide. A tankönyv sok
újszerű és a hétköznapokból vett példát említ, mint például a légzsákok működési elvének
bemutatása. Szemezgessünk közülük, az életszerű kémia szép példáira találhatunk. A
munkafüzet 1., ismeretszintű feladatán kívül az összes többi megoldása egy kis gondolkodást
igényel. Az osztály képességei és érdeklődése alapján válogassunk közülük, de differenciált
feladatként vagy házi feladatként is adhatjuk őket.
3. Az oxigén és vegyületei – Aminek hiányában az agyunk is kikapcsol
A lecke témája az oxigén, az ózon és a hidrogén-peroxid. A korábbi tanulmányokból sok
ismeretet hoznak a diákok az oxigén tulajdonságaival kapcsolatban. Nincs különösebb szükség
ezek részletes magyarázatára, de néhány egyszerű, gyorsan elvégezhető kísérlet bemutatása
közben célszerű előhívni a diákoknak ezt a tudását. Hevíthetünk például káliumpermanganátot, és parázsló gyújtópálcát használva megfigyeltethetjük az égéssel kapcsolatos
viselkedést. Az oxidálószer, oxidáció, égés, exoterm reakció tartalmakra is kitérhetünk, csak
felvillantva a fogalmakat. A tankönyvi lecke felvezető részében leírt agyműködéshez
nélkülözhetetlen az oxigén, példa segítségével a gyors és lassú égés, a biológiai oxidáció
fogalmát is megtárgyalhatjuk. Figyeljünk néhány gyakori tévképzetre! A gyerekek közül ebben
az életkorban már kevesen gondolják azt – sok fiatalabb társukkal ellentétben –, hogy a
színtelen gázoknak nincsen tömege, ugyanakkor bonyolultabb helyzetekben, pl. összetettebb
számítási feladatok megoldása közben sokan megfeledkeznek arról a tényről, hogy a
gázfejlődéssel járó reakciók esetében a rendszerből eltávozó gázok csökkentik a rendszer
tömegét. Mások még ebben az életkorban sem értik tisztán az oxigén égésben betöltött
szerepét. Sok anyag égés közben reagál az oxigénnel, a hétköznapi szóhasználat szerint
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oxigénben elégethető. Makacsul azt hiszik, hogy a megnyitott oxigénes palackból kiáramló gáz
meggyújtható. A szimbólumok szintjén is akadnak félreértések. Az SO2 képletre sok diák úgy
tekint, mintha egy kénatom egy oxigénmolekulát kötne meg. A lecke másik anyagával, az
ózonnal kapcsolatos az a gyakori tévképzet, hogy az ózonlyukat valóságos, fizikai lyukként
képzelik el a diákok, a lyukas zoknihoz hasonlóan. Még az idősebb diákok egy része is keveri
az izotóp és allotróp fogalmakat, feltehetően a kissé hasonló hangzás miatt.
A „Gondoltad volna?” és a „Tudod? Jó, ha tudod!” szövegdobozok példáit megbeszélve
a kémia ismeretanyagát taníthatjuk meg gyakorlati vonatkozásokon keresztül. A munkafüzet
feladatai újabb témákon keresztül gazdagítják az oxigénről megszerezhető tudást. A 3. és 4.
feladat a biológia, a 7. feladat a biológia és a földrajz tantárgyakból tanult ismeretekkel is
összekapcsolható. A tankönyv „Nézz utána!” szövegdobozában sok érdekes és fontos ismeret
és alkalmazás kínálkozik ide. 2-3 perces prezentációk, kiselőadások vagy projektfeladatok
formájában javasoljuk a feldolgozásukat.
4. A szén – Mi van a gázálarcban?
A megbeszélés elején érdemes tisztázni az ásványi szén és az elemi szén fogalmát. Mindkét
kifejezés elvileg ismert már a tanulók számára korábbi földrajz-, természetismeret- és
kémiatanulmányaikból, a tapasztalatok alapján azonban sok diákban nem tudatosul az eltérő
jelentéstartalom. Ismét előkerül az allotrópia fogalma. Használjuk ki a grafit, a gyémánt és a
fullerének szerkezetének megtárgyalását a rácstípusokról tanultak átismétlésére! A
leghangsúlyosabb természetesen az atomrács. Hogyan magyarázhatók a szerkezeti
sajátságok, a kötések, a halmaz részecskéit összetartó erők alapján a halmaz tulajdonságai?
Célszerű a többi rácstípussal is összevetni az atomrács jellemzőit, és a hasonlóságokra és
különbségekre fókuszálni. Tapasztalatok szerint a tanulók egy része a gyémántot
stabilisabbnak gondolja, mint a grafitot. Ennek a hibás elgondolásnak két oka lehet. Egyrészt
működik a mindennapi tapasztalatokból származó úgynevezett p-prim: a keményebb az
stabilisabb is. Másrészt a tanulók az atomrácsot kitüntetett stabilitásúnak tartják, a benne
található kovalens kötés miatt. A tankönyv „Gondoltad volna?” szövegdobozában szereplő
energiadiagram lehet a megbeszélésünk alapja. A szemléltetéshez modelleket, animációkat is
használhatunk, illetve olyan alkalmazásszintű feladatokkal segíthetjük a jobb megértést, mint
a munkafüzet 3–6. feladata. Közben javasoljuk, hogy a 6. feladat kapcsán a nanocsövek, a
nanotechnológia, a grafén is kerüljön szóba. A néhány évtizede létező technológia olyan
lelkesítő távlatokat nyit egyebek mellett a humángyógyászat számára, ami mindenképpen
megérdemel néhány percnyi figyelmet a középiskolai kémiaoktatásban. Ráadásul a
tudományos eredmények gyakorlati életben történő hasznosulásának is egy újabb, szép
példáját láthatjuk. A témát előzetes felkészülésre, kutatómunkára már a fejezet tanulásának
legelején felkínálhatjuk egy-két vállalkozó kedvű diák számára.
Az aktív szén a hétköznapokból is ismert lehet, most mód nyílik rá, hogy elméleti és
gyakorlati magyarázatokkal is szolgáljunk a sokféle felhasználására. A „Vigyázz! Kész labor!”
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szövegdobozokban leírt kísérletek közül az adszorpció elvén alapuló aktív szenes szűrést akár
otthon elvégzendő, akár tanórai tanulókísérleti kipróbálásra javasoljuk. Az ammónia
megkötése aktív szénnel kísérlet véleményünk szerint csak tanári demonstrációs kísérlet lehet
a higany és gőzei mérgező volta miatt.
5. A szén oxidjai — A láthatatlan gyilkos
A lecke valójában a szén legfontosabb vegyületeivel foglalkozik, de gyakorlati szempontok
miatt a két oxid, a szén-monoxid és a szén-dioxid került a középpontba. A szén-monoxidnál a
könyv elsősorban annak veszélyességére, a szén-monoxid-mérgezés elkerülésének
lehetőségeire helyezi a hangsúlyt, a szén-dioxidnál pedig több egyszerű kísérlet kapcsán
mutatja be a tulajdonságait. A kísérletek akár órán, tanulókísérletként, akár otthoni
kísérletként elvégezhetők, elvégeztethetők. Javasoljuk, hogy a tankönyv 3. ábráján szereplő
kísérletet ténylegesen mutassuk be órán, valóban lássák a tanulók a változásokat, ne csak
elméletben beszélgessünk „a valódi oldatban megjelenő zavarosodást látunk” tapasztalatról!
Ezek alapján a tanulók feltehetően önállóan is meg tudják oldani a munkafüzet 2. és 3.
feladatát. Ha lehetőségünk nyílik rá, érdemes kipróbáltatni órán a 3. feladatban bemutatott
kísérleti összeállítást, és közösen megbeszélni a végrehajtást és a tapasztalatokat. Nem biztos,
hogy a leírás és a rajz alapján minden diákunk követni tudja, hogy mikor merre áramlik a gáz,
és hol, milyen folyamatok játszódnak le. Ha kicsit haladóbb az osztályunk, és a tárgyi feltételek
is adottak, csoportmunkában is kipróbáltathatjuk a kísérletet és megoldathatjuk a feladatot.
A tudományos megismerés lépéseit szemléltető és gyakoroltató értékes feladat ez, használjuk
ki a felkínált lehetőséget!
A téma megbeszélését természetesen nem ezekkel a kísérletekkel érdemes kezdeni.
Egyik lehetőség, hogy a gyakorlati szempontok alapján választunk motiváló hatású kezdő
témát, mint amilyen a szén-monoxid-mérgezések kérdése. Ennek kapcsán érdemes a két gáz
sűrűségéről is beszélni. A CO és CO2 különbségei közül a mindennapi életben életfontosságú
gyakorlati következménye van annak, hogy míg a dioxid leül az edény (pince, barlang) aljára,
vagy „kifolyik” a küszöbnél a szobából, a monoxid – minthogy relatív sűrűsége gyakorlatilag
megegyezik a levegőével – teljesen elkeveredik a helyiség teljes légterében.
De a téma megbeszélését indíthatjuk a hagyományosabb utat követve a két oxid
molekuláris szintű összehasonlításával is. A magyarázathoz és a gyakoroltatáshoz a
molekulamodellek és a munkafüzet 1. feladata is segítségünkre lesz. Ezután érdemes rátérni
a szén-dioxiddal történő kísérletezésre.
A tankönyvi szövegben a szénsav és a szénsav sói is szerepelnek. Természetesen a
vegyületcsaládot együtt, egymáshoz fűződő viszonyukat is bemutatva ezen az órán szükséges
megbeszélni.
Nagyon sok egyéb, feldolgozásra érdemes téma kínálkozik ide a szén körforgásától
kezdve a szén-dioxid gáz üvegházhatásán, a fotoszintézisen keresztül a mátraderecskei
mofettákig vagy a répcelaki szén-dioxid-kutakig. Szerencsére a karsztjelenségek és a Baradla-
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barlang kémiai vonatkozásait még egy későbbi téma kapcsán módunkban lesz megbeszélni.
Mindenesetre projektfeladatként, „Nézz utána!” témaként érdemes néhány egyéb gyakorlati
vonatkozásra is kitérni. A bőséges témalehetőségek kijelölésénél vegyük figyelembe az osztály
érdeklődési körét!
6. A kén és vegyületei – Hogyan tartják meg színüket az aszalt gyümölcsök?
A régebb óta tanító kémiatanár kollégák bizonyára kissé csodálkozva veszik tudomásul, hogy
a kén és vegyületei óriási és általunk fontosnak tartott témájának megbeszélésére egyetlen
tanóránk jut. Vegyük figyelembe a tankönyv által szem előtt tartott, a hétköznapokhoz
kapcsolódó kémiai ismeretek filozófiáját, és gyakoroljunk önmérsékletet! Nem javasoljuk,
hogy mindent megtanítsunk ezen az egyetlen órán, amit a kénnel kapcsolatban fontosnak és
elengedhetetlennek gondolunk. Tervezzük meg pontosan, hogy mi az, ami minden diák
számára nélkülözhetetlen ismeret, és próbáljunk meg ezen vezérfonal mentén végigmenni az
órán! Ha olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy szakköri vagy egyéb külön
foglalkozásokon is találkozhatunk a legérdeklődőbb diákokkal, ott kárpótolhatjuk magunkat.
Az előbbi tények és lehetőségek figyelembevételével a tankönyv által kínált feldolgozási
módot javasoljuk.
„A kén kétszer olvad meg” címen emlegetett kísérletet azért érdemes legalább
demonstrációs kísérletként bemutatni, mert az anyagi rendszerek különböző szintjeinek
egymásra épülését és a szerkezetből következő viselkedés szép példáját láthatják a diákok. Az
értelmezéshez használjuk a tankönyv 1. ábráját és a „Gondoltad volna?” szövegdobozt! Ismét
előkerülnek az allotróp módosulatok. A korábban már leírt gyakori tévképzetek miatt most is
térjünk ki rájuk egy-egy mondat erejéig! Bár nem a kén különleges viselkedéséről, csak
egyszerűen az alacsony olvadáspontjáról szól a munkafüzet 1. feladata, de érdekes,
gondolkodtató feladat, és a megértett fogalmak használatát, alkalmazását kéri.
A „Tudod? Jó, ha tudod!” szövegdoboz borkénes szemelvényét otthoni, önálló
feldolgozásra javasoljuk, pusztán időtakarékossági okból. A következő órán szánjunk rá 2-3
percet, hogy egy diák beszámolójának meghallgatása után az esetleg felmerülő kérdéseket
tisztázzuk a kén-dioxidos fertőtlenítéssel kapcsolatban!
A kén vegyületei molekuláinak szerkezete, képlete, jelölése, a szimbólumok tartalma,
a molekulák egymásba alakítása sokak számára nehézséget okoz. Érdemes erre a kérdéskörre
egy kicsit több időt szánni és tanári magyarázattal kiegészíteni. Annak ellenére is, hogy elvileg
ezekről az anyagokról az általános iskolában már elég sok mindent megtanultak a diákok. A
„Van fogalmad?” szövegdoboz veszi sorra ezeket az elvontabb jelöléseket és egyesek számára
nehezebben megérthető képleteket. A munkafüzet 2–5. feladatai különböző szintű gyakorlási
lehetőségeket kínálnak. Ráadásul az 5. feladatban az egyensúlyi rendszereknél tanult
ismereteket is aktivizálni kell. Bármilyen munkaszervezéssel is oldatjuk meg ezt a feladatot,
elengedhetetlen, hogy közös megbeszéléssel, szükség esetén tanári magyarázattal zárjuk.
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A kénsav hígításának kérdése látszólag aránytalanul nagy helyet foglal el térben és
időben egyaránt. Azért értünk egyet ezzel az aránnyal, mert nem egyszerűen a konkrét
jelenségről van szó, hanem munkabiztonsági, kísérlettechnikai, általánosítható
megállapításokat tehetünk a kísérlet bemutatása kapcsán. Nem is beszélve arról, hogy a
kémiai tartalom miatt sokféle kitekintésre nyílik módunk (termokémiai összefüggés, kénsav
vízelvonó hatása, oldódás, oldhatóság, molekulapolaritás, térfogati kontrakció stb.).
7. A klór és vegyületei – Miért nem szabad hipót sósavval keverni?
Tanárként a klórról és a klórtartalmú vegyületekről szóló leckével feltehetően az előző
témához hasonló aggályaink támadnak első olvasásra, szűkösnek érezzük a felhasználható
időt. Javasoljuk, hogy a tankönyv által kínált gyakorlatközpontú feldolgozásmódot válasszuk.
Az 1. ábra képaláírásában felvetett kérdés (Miért nem szabad vízkőoldót és fertőtlenítőszert
egymás után használni?) megválaszolásával a klórmolekula és a klórgáz tulajdonságainak
megbeszélésével indíthatjuk a témát. Azonnal tantárgyi kapcsolódás kínálkozik a
történelemhez, az I. világháborúban harci gázkén bevetett klórgáz ürügyén. A klórtabletták és
a klórgáz oldhatósága, kémiai oldódása kapcsán ismét előkerülnek az egyensúlyi folyamatok.
A következő nagy egység a klór kémiai viselkedésének, a jellemző kémiai reakcióknak a
bemutatása. Elsőként akár tanulókísérletként is megszervezve a hidrogén égése klórgázban,
vagyis a klórdurranógáz reakcióval indíthatunk. Egy lehetséges kivitelezést mutat a „Vigyázz!
Kész labor!” szövegdoboz.
A következő nagy tematikus egység az előző reakció terméke, a hidrogén-klorid gáz és
a sósav megbeszélése. Két gyakori tanulói hiba, hogy sokak hiedelme szerint a hidrogén-klorid
egy folyadék, és az elnevezése a sósav szinonimája. Azok közül, akik biztosak benne, hogy a
hidrogén-klorid gáz, néhányan makacsul hiszik, hogy a klórgázhoz hasonlóan sárgászöld színű.
Érdemes a helyes fogalmakat megerősíteni.
A „Vigyázz! Kész labor!” szövegdobozban bemutatott sósavszökőkút-kísérletet gyorsan
és egyszerűen, legalább tanári demonstrációs kísérletként javasoljuk bemutatni. A hidrogénklorid és víz között lejátszódó sav-bázis reakció, a kémhatás, erős sav, savoldatok
közömbösítése gondolati sorral folytathatjuk a megbeszélést. A tankönyvi szöveg a sósav
további jellemző reakcióit, a fémekkel, fém-oxidokkal és karbonátokkal lejátszódó reakciókat
veszi sorra. Mindezekhez egyszerű, csempén vagy tablettatartó zsebeiben gyorsan
végrehajtható tanulókísérleteket is tervezhetünk. A klórról tanultakat a munkafüzet 1.
feladatával, a hidrogén-kloridról és a sósavról tanultakat a 2. feladattal gyakoroltathatjuk. A 3.
és 4. feladatok korábbi ismeretek mozgósítását is várják. Nem lesz mindenre időnk az órán,
válasszunk a feladatok közül az osztály stílusa, igénye, felkészültsége és szükségletei alapján!
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8. A jód, a fluor, a bróm és vegyületeik — Valóban jódot tartalmaz a jódozott konyhasó?
A leckében a többi halogénelemről, néhány vegyületükről és legfontosabb gyakorlati
vonatkozásaikról van szó. Ha a tankönyv által javasolt sorrendet követjük, tulajdonképpen a
témával kapcsolatos minden fontos kérdésre kitérhetünk. Mint a halogénelemek közül a klór
után a hétköznapjainkban leggyakrabban előforduló halogénelemmel, a jóddal kezdődik a
téma megbeszélése. Az egészségügyi, gyógyászati vonatkozásokhoz a szövegdobozokban
találunk magyarázatokat és szemelvényeket. Akár önálló feldolgozásra, akár csoportoknak
delegálva egy-egy témát vagy közös, tanári irányítással zajló megbeszéléssel is feldolgozható
bármelyik. Az egyszerűen elvégezhető jód szublimációja kísérletet mindenképpen javasoljuk
bemutatni, hiszen nagyon értékes kémiai tartalmak (molekula – halmaz – másodrendű
kötések, halmaz tulajdonságai) beszélhetők meg a kísérletek értelmezése ürügyén. A
munkafüzet 1–3. feladatai is ezeket az összefüggéseket boncolgatják. A jód oldódása apoláris,
poláris oldószerekben, a keményítő kimutatása egyszerűen és gyorsan végrehajtható,
csempén, műanyag lapon vagy tablettatartóban. Tanulókísérletek formájában javasoljuk
elvégezni, éljünk a kísérleteztetés lehetőségével! A munkafüzet 4–6. feladatainál a
redoxireakciókról és a standardpotenciálokról tanultak alkalmazására lesz szükségük a
diákoknak. A munkafüzet 6. feladatát, ha van rá lehetőségünk, a valóságban is mutassuk meg
a diákoknak, ne csak elméleti megbeszélés tárgya legyen! Tanulságos, szép kísérlet.
Részösszefoglalás, gyakorlás
A tankönyv ezen a ponton nem javasol összefoglalást tartani, de a fejezet terjedelme miatt
mégis úgy gondoljuk, hogy érdemes egy kicsit rendszerezni az eddigi szervetlen kémiai
ismereteket. A diákok számára is beláthatóbb és valószínűleg sikeresebb egy kisebb, de önálló
logikai egység szintézise, és várhatóan a következő órai számonkérés is eredményesebb lehet
így.
Az összefoglalásnál a tankönyv ábráira és a munkafüzet feladataira építhetünk. A
korábbi összefoglaló órákon megismert feladattípusokkal, illetve azok továbbfejlesztett
változataival találkozhatunk. A szénnel és vegyületeivel egy kész fogalmi térkép alapján
foglalkozhatunk, a kén esetében egy hiányos fogalmi háló kitöltése ad gondolkodnivalót.
Nemcsak a nagyon érdeklődő és felkészült diákoktól, hanem egy átlagos osztálytól is
elvárható, hogy a tankönyvi kérdések alapján önállóan megszerkessze a nitrogénre és
vegyületeire, valamint a halogénekre vonatkozó fogalmi hálót. Érdekesebb, gyorsabb és
pedagógiai szempontból hasznosabb az az alternatív megoldás, amikor a diákok 3-4 fős
csoportokban dolgoznak. A csoportok más-más elemre vonatkozó hálókat készítenek pl. egy
nagyobb papírlapra, csomagolópapírra (összesen négyfélét), majd mind a négyféle csapatból
megkérünk egyet-egyet, hogy mutassa be a megoldását. Az ugyanazzal az elemmel foglalkozó
csoportok esetleg más szerkezetű hálót készítettek, ha van ilyen, akkor ők is mondhassák el a
javaslatukat! Tanulságos, mert többféle jó megoldás is létezhet. Ha adottak a feltételek, és az
iskola házirendje nem rendelkezik másképpen, a diákok saját eszközzel, okostelefonnal és
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tablettel is elkészíthetik a gondolati térképeket. Egyebek mellett a MindMeister nevű
programmal online gondolati térképek készíthetők. Egyszerű regisztrációhoz kötött, de
ingyenesen használható program (https://www.mindmeister.com/), egyszerre többen is
dolgozhatnak ugyanazon a gondolati térképen. Csoportmunkához ideális.
A tanult elemeket és vegyületeket úgy is áttekinthetjük, hogy a rájuk vonatkozó
legfontosabb fogalmakat, tulajdonságokat, reakciókat és felhasználási lehetőségeket gyűjtjük
össze. A munkaszervezést tekintve történhet ez egyénileg, bár mi inkább a csoportmunkát
támogatjuk. Technikailag választhatunk egy hagyományos módszert, például megkérjük a
diákokat, hogy készítsenek három-négy mondatos lexikonszócikket a kénről (vagy bármelyik
tanult anyagról). Az igazi lexikonok mintájára a diákok helyezzenek el megfelelő utalásokat is!
Ezek vonatkozhatnak egyes kénvegyületekre, felhasználásukra vagy természetes
előfordulásukra. Még érdekesebb, ha előzetesen kis kártyákra felírjuk az anyagok, fogalmak
neveit, és a csoportok húznak egy-két kártyát. Ezután a kártyán szereplő anyagot kell
bemutatniuk, illetve lexikonszócikké alakítaniuk. Ha lehetőségünk van elektronikus eszközt
használni, készíttethetünk szófelhőt is, egyebek mellett a Tagul szófelhőkészítő program
segítségével (a https://wordart.com/ linket megnyitva pár másodperc alatt kitapasztalható a
program működése, majd a create gombra kattintva máris készíthetjük a magunk virtuális
szócikkét, a szófelhőnket).
A munkafüzet 1–7. feladatai az ismeretek felidézését igénylik. Önálló munkára vagy
házi feladatként javasoljuk a megoldásukat, hiszen a következő órai számonkérés során
minden diáknak egyedül kell helytállnia. Az ismeretek alkalmazása típusú feladatblokkból az
1–4. feladatok közül válogathatunk, az előbbiekhez hasonló módon.
Számonkérés, dolgozat
9. A légkör szennyezései – Valóban egészséges az ózondús levegő?
A környezeti kémia kérdéseit tárgyaló órák következnek. A légkörkémia és a légszennyezés
témáján belül a szmogképződés és a savas esők kérdése kerül a megbeszélés középpontjába.
A tanulók természetismeret-, földrajz-, esetleg biológiatanulmányaik és a hétköznapok hírei
alapján sok előismerettel rendelkeznek már, építsünk erre a tudásukra a tananyagrész
feldolgozása során! Választhatjuk a frontális módszert és a közös megbeszélést tanári
irányítással. Alternatív megoldásként javasoljuk, hogy a témát felvezető rövid megbeszélést
követően minden csoportnak adjuk ugyanazt a feladatot: a tankönyvben szereplő források
alapján válaszolják meg a munkafüzet 1–4. feladatainak kérdéseit! Szabjunk időkeretet, 10-15
perc feltehetően elegendő lesz. Engedjük, hogy ezen a négy feladaton egy idősávban
dolgozzanak, és hogy maguk döntsék el, melyik részfeladatra mennyi időt szánnak! Közösen
beszéljük meg a megoldásokat, majd a fennmaradó időben foglalkozzunk a munkafüzet 5–8.
feladatai közül bármelyikkel, az osztály érdeklődésének, felkészültségének és a
rendelkezésünkre álló időnek a függvényében!
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Projektfeladatként (otthoni munkára) javasoljuk, hogy kínáljuk fel a diákoknak a
légszennyezést bemutató plakát készítését. A kész plakátokat a téma végi összefoglaló órán is
fel tudjuk majd használni. Az érdeklődő és informatikában jártas diákok egyszerű, ingyenes
számítógépes programokat is találnak erre a célra:


a plakát készítéshez pl. a Canva program (https://www.canva.com/ vagy
https://www.canva.com/create/posters/) ajánlható;



infografika készítéséhez: https://piktochart.com/.



A prezentációk vagy poszterek készítéséhez képgyűjteményeket is találunk az
interneten:



Pinterest: https://hu.pinterest.com/



szabad
forráskódú
képek
https://pixabay.com/hu/photos/

letölthetők

a

Pixabay

oldalról:

A „Vigyázz! Kész labor!” szövegdobozban leírt kísérletet órai bemutatásra javasoljuk. Ha nem
jut rá időnk, otthoni kísérletként is elvégezhető. Kérjük meg a vállalkozó kedvű diákokat, hogy
a kísérlet egyes lépéseiről és eredményeiről készítsenek fotódokumentációt, és a következő
órán néhány percben mutassák be, mit csináltak, mit tapasztaltak és milyen következtetéseket
vontak le!
10. A víz szennyezései – Miért osztanak ivóvizet egyes településeken?
A víz szennyezései közül a nitritszennyezést és az arzénszennyezést tárgyalja a könyv.
Foglalkozik az eutrofizálódás kérdésével is. Egy otthon is elvégezhető kísérlet kapcsán
bemutatja a víztisztítókkal és méregtelenítő lábfürdőkkel kapcsolatos üzletkötői
szélhámosságok kémiai hátterét.
A feldolgozás módszeréül az előző témánál felsorolt megoldások közül is
választhatunk. Javasoljuk, hogy akár hagyományos, akár attól eltérő bármelyik utat is
választjuk, mindenképpen építsünk a diákok előzetes ismereteire! Támogatjuk a kooperatív
tanulásszervezési módszereket és a számítógépes eszközök felhasználását igénylő
megoldásokat. A munkafüzet feladatai ismét segítségünkre lesznek a feldolgozás során. Az
első hat feladat inkább az ismeretek és tapasztalatok felidézését várja a diákoktól, míg a 7–8.
feladatok egy-egy problémát vetnek fel.
11. Talajszennyezés – Veszélyes lehet a primőrök fogyasztása?
A téma sajnálatos módon sok egyedi példa megbeszélését teszi lehetővé. A bőséges kínálatból
a tankönyv a DDT-szennyezést és a nitráttartalom problémáját emelte ki. A talaj témakörével
a szikesedés és a biológiagazdálkodás kérdései is szorosan összefüggenek. Az előbbi a
hazánkban természetes körülmények között kialakuló talajféleség a hortobágyi szikesek
jellemzőinek jobb megértését is segíti. A tanulók földrajz- és biológiaórákon szerzett
ismereteinek teremthetjük meg a kémiai alapjait a talaj speciális kémiai összetételére
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alapozva. A növekvő sókoncentráció által befolyásolt talajvízáramlás értelmezése korábbi
fizikai és kémiai tanulmányokra támaszkodik. A másodlagos szikesedés pedig már
egyértelműen környezetkémiai kérdés. Mind a rovarirtó, növényvédő szerek használata, mind
a biogazdálkodás problematikája tágabb kontextusba helyezve társadalmi méretű kérdésként
is értelmezhető és megbeszélésre érdemes.
Az óra szervezésekor különféle technikákat alkalmazhatunk, és egyebek mellett az
előző két leckénél bemutatott módszerek közül is válogathatunk. A munkafüzet feladatai
részben előző kémiai ismeretekre támaszkodnak, mint pl. a 2. feladatban a pétisóoldat
kémhatásának kérdése, de zömükben a hétköznapok jelenségeire épülnek.
Javasoljuk a kooperatív tevékenységek és a digitális eszközök használatát igénylő
módszerek alkalmazását (lásd: 9. és 10. óra tervezésénél leírtakat).
12. Fémek és ötvözetek – Hogyan ismeri fel a pénzérmét az automata?
Az előző három leckéhez képest itt ismét egy klasszikusnak számító kémiai téma következik,
ráadásul nagyon sok és a diákok számára nehéz ismerettel. Szerencsére az elektrokémiával
kapcsolatban már sok előismerettel rendelkeznek, és feltehetően számíthatunk is erre az
előzetes tudásukra. Természetesen most is sok érdekes, hétköznapi példát említ a könyv, ami
kicsit oldhatja a kémiai tartalom szigorát.
A téma terjedelme és összetettsége miatt most hangsúlyosabb tanári szerepet javaslunk az
órán. Célszerűnek tűnik a kisebb résztémákra bontott tananyagot tanári irányítással,
esetenként tanári közlésekkel és magyarázatokkal kiegészítve megbeszélni. Nem feltétlenül
szükséges – és nem is lesz idő – részletes táblavázlatot írni. Elegendő a táblára és a füzetbe
csak a résztémák címeit feljegyezni, felíratni. A résztémák lehetnek például:


a fémrács és az elemi cellák, a szerkezetből következő eltérő megmunkálhatóság
(munkafüzet 1., 6–8. feladatai);



ötvözetek és felhasználásuk (munkafüzet 5. feladata);



alumíniumgyártás, elektrokémiai fogalmak, elektrolízis (munkafüzet 2–4. és 9.
feladata).

A tanári magyarázat mellé használjuk forrásként a tankönyv megfelelő szövegdobozait és
ábráit, valamint a megbeszéléssel párhuzamosan a munkafüzet vonatkozó feladatait!
Az egyéb érdekességek (pl. az aranyászok munkája vagy a pénzfelismerő automata
működésének magyarázata) a fő pontok megbeszélése után következhet.
13. Vízkeménység, vízlágyítás — Mitől él tovább a mosógép?
A témakör tárgyalása során figyeljünk a következő gyakori tévképzetre: változó
vízkeménységet a hidrogén-karbonátok okozzák. Valójában egy egyensúlyi folyamat
eltolódásáról van szó, amikor például melegítés hatására az egyensúly a hidrogén-karbonátok
karbonátokká alakulásának irányába tolódik el. Érdemes az egész téma megbeszélését ezzel
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az egyensúlyi folyamattal indítani. Tanári magyarázattal támogassuk meg a tankönyvi
szöveget! Szükség esetén térjünk ki arra is, hogy a képletekben mit fejeznek ki a zárójelek és
a jobb alsó indexek! Sok kilencedikes a kémiai tartalmat már érti, de a szimbólumok szintjére
történő levetítése többek számára nehézséget jelent. Gyakran csak amiatt, mert a gyerekek
nem pontosan értik a képletekben használt jelöléseket. Amennyiben a segítő tanári
magyarázattal tisztáztuk a legfontosabb elvi és gyakorlati kérdéseket, a részletek feldolgozását
nyugodtan rábízhatjuk a lehetőleg párban vagy kis csoportokban dolgozó gyerekekre. A
munkafüzet feladatainak megoldásához használják a tankönyv szövegét forrásként! A
forgatókönyvet, azt, hogy mit milyen sorrendben érintünk, az adott osztályhoz igazítva
határozzuk meg! A leckében érintjük a korszerű vízlágyítók működését, valamint azt is, hogy
miért éppen a kalcium- és magnéziumvegyületek érdekesek a vízkeménység szempontjából.
14. Hulladékkezelés és hulladékhasznosítás — Pulóver újrahasznosított PET-palackból?
A tankönyv utolsó leckéje egy nagyon fontos, aktuális kérdéskörről ad áttekintést. Remek
lehetőséget nyújt a tanulókkal történő beszélgetésre, véleményük megismerésére. Az óra
szervezését igazítsuk az osztályunk adottságaihoz! Indíthatjuk például az órát egy hatásos
fotóval, például a 15 magyarországnyi méretű déltengeri úszó szemétszigetekről vagy
nejlonzacskó fogságába esett madárfiókáról, teknősről. Sajnos a kínálat nagyon bőséges.
Javasoljuk, hogy egy rövid bevezető, általános megbeszélés, a fogalmak tisztázása (szemét,
hulladék, melléktermék stb.) után bontsuk részterületekre ezt a hatalmas, szerteágazó témát.
Kérjük meg a diákokat, hogy csoportmunkában dolgozzák fel a témákat a tankönyvi szöveg és
a munkafüzet feladatai alapján! A témakijelölés történhet önkéntes vállalás, választás alapján,
vagy magunk osztjuk ki, esetleg kisorsoljuk a témákat. Határozzuk meg a feldolgozás idejét!
Kérjük meg diákokat, hogy minden csoport készítsen valamilyen produktumot a
beszámolójához! Ez lehet akár a témához kapcsolódó megoldott munkafüzeti feladat vagy
papír alapú prezentáció, kép, tabló, plakát vagy folyamatábra. Biztassuk a diákokat a web2-es
eszközök használatára, ha ennek adottak a technikai feltételei! Néhány módszert és
lehetőséget a részösszefoglalás-órán és a levegőszennyezésről szóló 9. leckében részletesen
bemutattunk.
Akármelyik módszert is választjuk, az egész óra legfontosabb üzenetének azt
gondoljuk, hogy a gyerekek megértsék: a hulladékkérdés nem a hulladékkezeléssel kezdődik.
Mindannyiunk közös érdeke, hogy megelőzzük a hulladék keletkezését. Olyan folyamatokat
kell tervezni, amelyekben nem is keletkezik hulladék.
Összefoglalás
Amennyiben a szervetlen kémia és a környezeti kémia tárgyalása közé részösszefoglaló órát
iktattunk, a munkafüzetben nem maradtak a környezetszennyezéshez, környezetvédelemhez
kapcsolódó összefoglaló feladataink. Bizonyára nem volt alkalom a korábbi órákon az egyes
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résztémákhoz kötődő minden egyes feladatot megoldani, most valamilyen logikai rendbe
fűzve alkalom nyílik rá.
Alternatív megoldás lehet, ha a „Projektmunka” szövegdobozban leírtak alapján
tervezzük és vezetjük az órát. A következő órára javaslunk egy rövidebb számonkérést
beiktatni, akár újszerű, esszé jellegű megoldással a környezeti kémia témakörében.
A tanévből esetleg fennmaradó 1-2 tanórát a nagy fogalmi rendszerek áttekintésére
használjuk. Változatos módszerekkel valósíthatjuk meg az év végi ismétlést. Legegyszerűbb a
munkafüzetben megoldatlanul maradt feladatok közül választani, de összeállíthatunk
villámkérdéseket, Kahoot vagy Socrative programok alkalmazásával, csoportok közötti játékos
vetélkedőkkel vagy tematikus viták szervezésével is ismételhetünk.
II.2.2. Kémia 10. tankönyv
I. Miért más egy kicsit a szerves kémia?
A 8 leckéből és egy összefoglalásból álló fejezet a szerves kémia nagy léptékű, tájékoztató
jellegű áttekintését nyújtja. A korábbi ismeretekhez képest teljesen újszerű anyagok,
elnevezések és eddig nem tanult reakciótípusok kerülnek tárgyalásra a szerves kémiában. A
bevezető részben felvillantott fogalmak mennyisége talán riasztó lehet a diákok számára.
Próbáljuk ezt az emészthetetlenül sok fogalmat érdekességek, hétköznapi példák segítségével
oldani! A tankönyv által felsorakoztatott fogalmakra úgy tekintsenek a diákok, mint egy
díszszemlére, a parádé résztvevőit vonultatják fel, bemutatkoznak. Nem kell most
ismeretséget kötni velük, erre majd a későbbiek során, valamelyik anyagrészhez kapcsolódva
lesz lehetőségük a tanulóknak. Javasoljuk, hogy az első, bevezető órák egyikén hangozzanak
el tanulás-módszertani javaslatok is. A szerves kémia tanulása a terület sajátosságai miatt kissé
eltérő tanulási módszereket kíván. A szerkezeti képletek, a különféle egyszerűsítő jelölések,
vonalas képletek könnyebben megérthetők és megjegyezhetők, ha írásban gyakoroljuk őket
vagy az idegen nyelvek elsajátítását könnyítő szótanuló kártyák mintájára képletkártyákat
készítünk (egyik oldalon a képlet, a másik oldalon a név). Akár a tanári magyarázatok, akár a
munkafüzeti feladatok megoldásának hasznos kellékei a molekulamodellek. A szerves
vegyületek szerkezetének, az izoméria jelenségének és a szerves vegyületek nevezéktanának
egyszerűbb és gyorsabb megértését segíthetjük elő használatukkal. Arra már ezen a ponton
érdemes felhívni a diákok figyelmét, hogy a molekulamodellek nagyon leegyszerűsített
ábrázolások, a valóságnak csak egy jellemző részletét ragadják meg, és nem a valóság pontos
leképezését jelentik. Például a diákok ne úgy tekintsenek a szénatomra, hogy egyetlen
szénatom fekete színű lenne (vagy bármilyen színű), még ha a modellekben következetesen
ezt a színt is rendeljük hozzá!
Sok, hétköznapokból is ismert anyaggal találkoznak majd a diákok a fejezet és az egész
tanév során. A témák egy része ismertségük miatt akár otthoni, önálló feldolgozásra is
alkalmat kínál. A különböző forrásokból gyűjtött információk rendezése, egységgé,
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bemutatóvá vagy kiselőadássá szervezése a szövegértés és szövegalkotás, valamint a digitális
műveltséggel kapcsolatos kompetenciák fejlesztésének hasznos eszközei. Az előadásokban
drámapedagógiai módszereket is felhasználhatunk a diákok társas kommunikációjának
fejlesztése érdekében.
Az összefoglaló, gyakorló óra utáni órán iktassunk be írásbeli számonkérést! Ez az
időpont lehet az esetleges egyéni vállalások, házi dolgozatok, elemzések beadásának
határideje. Javasoljuk, hogy ezek értékelésénél ne csak a kémiai tartalmat, a szakmaiságot,
hanem az igényességet, a ráfordított időt, a kivitelezés ötletességét és minőségét is értékeljük.
Minden esetben várjuk el a felhasznált források pontos megjelölését, és tartassuk be a
hivatkozások és az idézések szabályait!
A szerves kémiai tanulmányok során a tankönyvön túl nagyon sok korszerű és hiteles
internetes anyagot találhatunk az ismeretek bővítésére. Ugyanakkor javasolhatjuk a
diákoknak a nagy szerves kémiai klasszikusok közül például Kajtor Márton Változatok négy
elemre című kétkötetes művét, ami a Gondolat Kiadó gondozásában jelent meg 1984-ben,
vagy a Bruckner Győző által írt Szerves Kémia tankönyvsorozat köteteit. A
tudománytörténetről és a jelentősebb felfedezések körülményeiről Balázs Lóránt A kémia
története (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996.) című kétkötetes könyvéből
tájékozódhatnak a diákok. Két utóbbi kiadvány a legújabb felfedezéseket és kutatási
eredményeket érthető okok miatt már nem tartalmazhatja, de szerencsére számos naprakész
forrást is találhatunk a pontos tájékozódás érdekében.
Kérjünk a diákoktól is önértékelést, és adjunk lehetőséget egymás munkáinak
értékelésére is!
1. Szervetlen és szerves vegyületek – Létezhet-e szilíciumalapú élet?
A lecke három, jól elhatárolható témakör köré csoportosítható: 1) a szerves kémia külön
területként való tárgyalásának indoklása, vagyis mi az oka a szénvegyületek nagy számának,
2) a tudománytörténeti bevezetés és 3) a természetes anyag, illetve a mesterséges termék
megítélése. Egyéni ízlésünknek megfelelően bármilyen sorrendben tárgyalhatjuk ezeket a
témaköröket.
A tudománytörténeti részhez a „Tudod? Jó, ha tudod!” szövegdobozra támaszkodva
Wöhler és a vis vitalis elméletének megbeszélésével mutathatjuk meg, hogyan fejlődnek a
tudományok. A diákok saját tapasztalataikkal is párhuzamba állíthatják azt a tényt, hogy a
korabeli tudomány bizonyos jelenségeket másképpen értelmezett, mint néhány száz évvel
később. A ma már sok esetben megmosolyogtató tudományos állítások akkoriban, a korabeli
módszerek és rendelkezésre álló eszközök segítségével igazolhatók voltak, de ahogyan az
ismeretek és a technikai eszközök, a társadalom, a gondolkodás módja és tartalma változott,
bővült, a tudomány is fejlődött. A megismerő tevékenység során felhalmozódott új ismeretek
más értelmezési keretet adtak a tapasztalatoknak, ehhez kellett mindig újra igazítani a
tudományos magyarázatokat. Hasonlóan történik mindez, mint ahogyan a saját
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kisgyermekkori hiedelmeinket összefésüljük az iskolában tanult tényekkel. A látszólag csak
bevezető érdekességnek tűnő életerő-elmélet sztorija kapcsán tehát egy nagyon fontos
ismeretről, a metakognícióról beszélgethetünk a diákokkal.
A szénvegyületek nagy számának bemutatásakor támaszkodhatunk a diákok előző
évben szerzett atomszerkezeti, molekulaszerkezeti és kötésekkel, kötéspolaritásokkal
kapcsolatos ismereteire. A tankönyv két „Gondoltad volna?” szövegdoboza átvezet a
tudománytörténeti részből ehhez a résztémához. Feldolgozását csoportmunkában javasoljuk
a munkafüzet 1. feladatának megoldásával együtt. Az osztály karakterét ismerve határozzuk
meg a tanulók rendelkezésére álló időt! Jó, ha a csoport minden tagja elmondhatja az ötletét
és véleményét, de adjunk időt a csoportmunkák befejezése után az osztállyal történő közös
megbeszélésre is! Egyéni érdeklődéstől függően kiegészítő témákat is felkínálhatunk a
gyerekeknek otthoni tevékenységként. Készíthetnek pl. karikatúrát vagy néhány
képregénykockát a témáról. Könyvismertetőt tarthatnak vagy könyvajánlást írhatnak egy
témához kapcsolódó sci-fi regényről (pl.: Q. L. Lyn, A. F. Bian: Üzen a nyolcadik bolygó).
A harmadik téma a „Tudod? Jó, ha tudod!” szövegdobozra építve is feldolgozható.
Ismét választhatjuk a csoportos megbeszélést vagy a szóforgó és páros szóforgó módszereit
(négyen beszélgetnek a témáról, vagy először ketten-ketten, és utána a két pár hasonlítja
össze a véleményét). Megoldás lehet az a módszer is, hogy a megbeszélés után két táborra
osztjuk a csoportokat, és az egyiket arra kérjük, hogy a természetes eredetű anyagok, míg a
másikat, hogy a mesterséges anyagok használata mellett érveljenek. Gyakori társadalmi szintű
tévképzetre hívhatjuk fel a diákok figyelmét ezzel a módszerrel. A természetes eredetű
anyagok sem minden esetben egészségesek, sőt, az előállításuk, felhasználásuk sem
feltétlenül környezetbarátabb, mint a mesterségeseké.
A munkafüzet 2–6. feladatai az órai ismeretek alkalmazását várják el a diákoktól.
2. A szerves vegyületek összetétele – Vízcseppek az edény alján
A tankönyv nagyon fontos, a szerves kémiai szemléletet megalapozó témákat tárgyal egyetlen
leckében: a szerves vegyületek minőségi és mennyiségi összetételének meghatározását és
módszereit, ráadásul a kémiai összetétellel és a képletek jelentésével kapcsolatos számítási
feladatok különböző megoldási lehetőségeit. Éppen ezért – ha az idő és a tárgyi feltételek is
engedik – érdemes erre a tanegységre két órát szánni.
Egyéni megfontolások alapján bármelyik résztémával kezdhetjük a megbeszélést. Egyik
lehetőség, hogy a minőségi elemzést választjuk, és vagy tanári bemutató kísérletként, vagy
optimális esetben tanulói kísérletként a munkafüzet 5.a és 5.b kísérletét mutatjuk be vagy
végeztetjük el. Az összetevők kísérletes kimutatása után a munkafüzet elméleti kérdéseivel
gyakoroltathatunk. Az 1. feladat a kísérletek tapasztalatainak alkalmazását kéri a diákoktól. A
2. és a 3. feladat megoldása némi gondolkodást igényel. A 4. feladathoz fel kell idézni az előző
tanévben a szilárd halmazokról és az azokat összetartó első- és másodrendű kötésekről
tanultakat.
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Már a minőségi elemzésről szóló kísérleteknél érdemes arról is megkérdezni a
diákokat, hogyan tudnák ezeket a kísérleteket úgy végrehajtani, hogy a keletkező anyagok
tömegére vonatkozó információkhoz is jussunk. Kérjük meg a csoportokat, hogy tervezzenek
olyan kísérleteket az előbbiek alapján, amelyekből az adott szerves anyag mennyiségi
összetételére is tudnának következtetni!
A második lépésben következhet az alkotó atomok tömegarányának, mólarányának és
a molekulaképletnek a megállapítása. A tankönyv mindkét „Kétszer kettő?” szövegdobozában
részletes magyarázatokat és levezetéseket találunk a különböző számítási módokról.
Javasoljuk ezek részletes megbeszélését, majd hasonló feladatokkal a gyakoroltatást.
Didaktikai kutatások szerint a diákok nem egységesen vélekednek a választott módszerek
tekintetében. A tanulók eltérő gondolkodási stílusok szerint választanak módszert, akár úgy is,
hogy ugyanabban a témakörben bizonyos típusú feladatokat az egyik módszer segítségével,
míg egy másik típusút másik módszer alapján oldanak meg. Még nemek szerint is
megállapítható bizonyos különbség a módszerek használatát illetően. Azt javasoljuk, hogy ne
erőltessük egyik vagy másik módszer alkalmazását. Mutassuk meg, beszéljük meg mindet, és
engedjük, hogy a diákok maguk döntsék el, melyik számukra a legtesthezállóbb! A
„Szerinted…?” és a „Gondoltad volna?” szövegdobozokban felvetett probléma megoldása
újabb készségek használatát igényli. Számítási módszert is tanulhatnak a diákok, szükség van
a grafikonok elemzésére, és a „Gondoltad volna?” szövegdoboz kérdésének megválaszolása
már a gondolkodás rugalmasságát is igényli.
A tanult ismeretek gyakorlásához, a számítási készség fejlesztéséhez saját magunk
készíthetünk egyszerűbb vagy összetettebb számítási feladatokat, esetleg a rendelkezésre álló
példatárakból válogathatunk. Használjuk ki a differenciálás lehetőségét! Biztosan lesz az
osztályunkban olyan diák, aki önállóan és gyorsabban tud dolgozni, míg mások több feladat
megoldásán keresztül is igénylik a tanári segítséget. Szervezhetünk ezek alapján
csoportmunkát is. Lehetséges, hogy a hasonló tempóban haladókat rendezzük egy-egy
csoportba, és a feladatok nehézségi fokában és összetettségében differenciálunk, vagy a
lassabban haladó csoportonként két-három diák mellé egy-egy gyorsabban haladót kérünk
meg mentorálásra. Hogy a fentiek megvalósítására javasolt két órát milyen ütemezésben
szervezzük, az akár osztályonként is változhat; alkalmazkodjunk az adottságokhoz és a tanulók
igényeihez, felkészültségéhez!
3. A szerves vegyületek szerkezeti és vonalképlete — Vízkőoldás citromsavval?
A leckében a szerves vegyületek ábrázolásának leggyakoribb módszereit, a konstitúciós
képlettel, félkonstitúciós képlettel, valamint az atomcsoportos képlettel történő ábrázolását
tanítjuk meg. Ezek megértése és begyakorlása alapvető a későbbi leckék feldolgozása
szempontjából. A lecke tanítása során ajánlott nemcsak szimbólumszintű modelleket
(képleteket) használni, hanem a fizikailag megfogható molekulamodelleket is. A legjobb, ha
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nemcsak szemléltetésre használjuk a modelleket, hanem a diákok maguk is kézbe vehetnek,
építhetnek néhány egyszerű modellt.
Egy lehetséges feldolgozási mód a háromféle modelltípus bemutatásával kezdeni.
Kérjük meg a diákokat, hogy fogalmazzák meg, mit szimbolizálnak a modell egyes részei, mit
jelentenek a gömbszeletek, pálcikák és a színek. Ismét emlékeztessük őket, hogy a modell az
anyag szubmikro szintű szerveződését igyekszik bemutatni és érthetővé tenni! Szükségszerű,
hogy a valóság végtelenül leegyszerűsített ábrázolásáról van szó, és csak a leglényegesebb
jellemzőket ragadja meg.
Modellek helyett írásban képleteket használunk, ezek ismertetése legegyszerűbben
tanári magyarázattal történhet, a tankönyv 1. és 2. ábrájának felhasználásával. Legkésőbb
ezen a ponton javasoljuk, hogy a szerves vegyületeket alkotó leggyakoribb elemek vegyértékét
elevenítsük fel. Ezt az alapvető ismeretet remélhetőleg minden diák jól rögzítve, biztos
tudásként hozza magával korábbi tanulmányaiból. A magyarázathoz használjuk a tankönyv
„Tudod? Jó, ha tudod!” szövegdobozát a 3. ábrával! A modellek és képletek összefüggéseit az
5. és 6. tankönyvi ábra szemlélteti. Megfelelő feltételek esetén építtessük meg a párokban
dolgozó diákokkal a munkafüzet 2. feladatában javasolt molekulákat vagy legalább néhányat
közülük! A munkafüzet 4. feladata a vonalképlet írását gyakoroltatja. Bár a vonalképlet
használata nem annyira elterjedt a középiskolás kémiatankönyvekben, a molekulák funkciós
csoportjának, kötésrendszerének és bizonyos szempontból alakjának kiemelésére a
legalkalmasabb képletfajta. Tapasztalatok szerint ehhez a fajta jelöléshez szoknak hozzá
legnehezebben a diákok, mivel használatuk a félkonstitúciós képlethez és az atomcsoportos
képlethez képest is nagyobb absztrakciós készséget igényel. A munkafüzet 3. feladata már a
következő órán tárgyalandó izoméria jelenségét készíti elő.
A tankönyv következő „Tudod? Jó, ha tudod!” szövegdoboza a 7. ábrával és a rajta
látható α-kariofillén molekulával, valamint az Apolló -11-ol elnevezéssel valószínűleg nehezen
értelmezhető tanári segítség nélkül. A diákokat is megkérhetjük, hogy akár az órán keressenek
olyan forrást, amely a molekula szerkezetének értelmezésében segítségükre lehet. Ha jut rá
elegendő idő, tanulságos lehet az eredmények közös megbeszélése.
A tankönyv a citromsavat a lecke elején is említi, mint egy, a hétköznapokban is ismert
és elterjedten használt kémiai anyagot. Ugyanakkor sok elágazás is indítható el ebből a
molekulából a képletírás vagy a modellezés témáin túl. Ahogyan a tankönyv „Nézz utána!”
szövegdoboza is javasolja, projektfeladatokat is szervezhetünk köré a C-vitamintól és SzentGyörgyi Alberttől kezdve a vitaminokon át a hiánybetegségekig és azok hátterében lévő
szerves molekulákig. Természetesen most a molekulák szerkezetére és annak megjelenítésére
kell helyezni a hangsúlyt.
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4. Az izoméria – Vásárolnál-e köménymagízű rágót?
A szerves kémiai tanulmányok elején néhány olyan új fogalommal kell megismerkedniük a
diákoknak, amelyek jellemzően a kémiának ebben az ágában kapnak nagyobb hangsúlyt.
Célszerű a tankönyv által említett mentalevél és köménymag példáján keresztül bemutatni a
téma fontosságát. Az óra végén akár hasonló példák keresésére is biztathatjuk a diákokat,
projektfeladat keretében. Ezen az órán nem célunk konkrét vegyületek nevének,
összetételének, elnevezésének megtanítása. Azt kell belátniuk a diákoknak, hogy a szerves
kémiában milyen nagy hangsúlyt kap a térszerkezet, és hogy ezek a szerkezeti különbségek
különböző nagyságrendűek lehetnek olyan értelemben, hogy az eltérő szerkezetek hogyan
módosítják a fizikai és kémiai tulajdonságokat, ezen keresztül például a vegyület biológiai
hatását vagy szerepét. Amennyiben lehetőségünk van rá, feltétlenül építtessünk a diákokkal
modelleket. Legcélszerűbb páros munkát szervezni, így a tanár előkészítő munkája és a
módszer hatékony alkalmazásának aránya optimalizálható.
Egy lehetséges feldolgozási sorrend a tankönyv által javasolt. Először a konstitúció
fogalmát vezetjük be például úgy, hogy tanári magyarázattal, demonstrációs modellekkel és a
definícióval ismertetjük a fogalmat. De választhatjuk azt a megoldást is, hogy a diákokat kérjük
meg arra: adott számú szénatom és megfelelő számú hidrogénatom felhasználásával
építsenek modelleket. Egészen biztos, hogy többféle szerkezetet fognak építeni. Praktikus
okokból javasoljuk a pentán izomerek építtetését. Ebben az esetben még nem lesz túlságosan
bonyolult a molekula, és nehézkes az előkészítés, ugyanakkor a három izomer
különbözőségével jól szemléltethető a fogalom. Bármelyik módszert is választjuk, a tankönyv
2. ábrája segíti a diákokat a jelenség és a fogalom jobb megértésében. Kérjük meg a diákokat,
hogy a megépített modellek alapján írják fel a különböző ábrázolásmódú képletekkel a
molekula szerkezetét! A közös megbeszélés után ekkor érdemes önálló munkában megoldatni
a munkafüzet 1., 2. és 4. feladatát. Amint elkészültek, kérjük meg a diákokat, hogy párban
hasonlítsák össze a megoldásaikat, és beszéljék meg az esetleges különbségeket! Amennyiben
nem sikerül megállapodniuk, tanári magyarázattal segítsünk! Remélhetőleg nem sok esetben
lesz erre szükség, de ha az osztály adottságai miatt jogosnak érezzük az ezzel kapcsolatos
félelmeinket, okostáblán kivetíthetjük az előre elkészített megoldókulcsot. (Vagy a
táblaszoftverrel készítjük el az ábrát, vagy egy helyesen kitöltött munkafüzeti lapot
lefényképezünk, esetleg szkennelünk és képfájlként kivetítjük.)
A következő lépésben a konfiguráció fogalmának ismertetésére térjünk rá! Az
előzőekben bemutatott módszertani megoldások közül is választhatunk. Ha eddig esetleg nem
éltünk a modellépítés lehetőségével, legalább most mindenképpen javasoljuk ezt a módszert!
Az optikai izoméria esetében a leggyorsabban megépíttethető és legszemléletesebb modell a
bróm-klór-fluormetán molekulamodellje. A diákok itt láthatják be legkönnyebben a kiralitás
fogalmát, és itt próbálhatják ki a „nem hozható a két molekula fedésbe, tehát szerkezetük nem
azonos, ugyanakkor egymás tükörképi párjai” jellemzés tartalmát. (A kiralitás jelenségét
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magyarázza ez a néhány másodperces interaktív animáció:
https://www.nobelprize.org/educational/chemistry/chiral/game/game.html
Szellemes, érthető, a gyerekek szeretik, érdemes kipróbálni.)
A másik konfigurációs izomériatípus, a geometriai izoméria tárgyalását szintén
modellek használatára javasoljuk építeni. A leggyorsabb és legegyszerűbb az etén 1. és 2.
szénatomján egy-egy halogénatommal halogénezett izomerjeinek megépíttetése vagy a but2-én molekula cisz- és transz izomerjeinek megépítése. A tankönyv 3. és 4. ábráját és a
„Gondoltad volna” szövegdobozban említett, a látás kémiáját bemutató szemelvényt is
felhasználhatjuk a magyarázathoz. A munkafüzet 5. és 6. feladatával gyakoroltathatjuk a
fogalmakat.
Az izomériafajták közül legkevésbé drámai hatású a konformációs izoméria jelensége.
A nyitott és zárt állású etán vagy n-bután molekula modelljét, valamint a ciklohexán modelljét
javasoljuk a fogalom szemléltetésére. Gyakorlófeladat lehet a munkafüzet 3. feladata.
Feltehetően ezen az órán már nem lesz időnk a munkafüzet 7. feladatának
megoldására, kijelölhetjük házi feladatként. Projektfeladat lehet a tankönyv „Nézz utána”
szövegdobozban felkínált bármelyik témája, de egyéb témákat is javasolhatunk, pl. arról, hogy
hogyan fedezte fel Louis Pasteur a borkősav optikailag aktív kristályainak megfigyelésével ezt
az izomériafajtát vagy áttekinthetjük a hetvenes évek híres Contergan botrányának alapján a
kémiai szerkezet és a biológiai aktivitás összefüggéseit. Ez utóbbi témát javasoljuk nagyon
körültekintően kezelni, mert bár a jelenség fontosságát meggyőzően igazolja, a képek
bemutatása sokkoló hatású lehet. A prezentáció bemutatása előtt mindenképpen javasoljuk
az előzetes lektorálást és az előadni szándékozó diákokkal való megbeszélést.
Alternatív tanulói elméletek, gyakori hibák:
Az izoméria fogalmát gyakran keverik a tanulók a hasonló vagy legalábbis szintén idegen
hangzású allotrópia és izotópia fogalmával.
5. Funkciós csoportok – Az „alkohol” az alkoholok legismertebb képviselője?
Ebben a leckében is a fogalom a fontos, a többi csak szemléltetés. Mint ahogyan az egész első
fejezet, ez a lecke is a szerves kémiai alapfogalmakra, és nem konkrét vegyületekre helyezi a
hangsúlyt. Nyilván egy-két nevet meg kell tanítanunk, hiszen egyszerűbb a metanolra (metilalkoholra) vagy a fenolra névvel hivatkozni, mint körülírással elmagyarázni, hogy melyik
vegyületről is van szó. De most sokkal inkább általános alapelvekről, a szerves kémiában
szükséges szemléletmód elsajátításáról van szó. A tananyagrész legfontosabb üzenete annak
a megértése, hogy egyáltalán mi is az a funkciós csoport, és hogy a szerves vegyületek
tulajdonságait az alapvegyület és az esetleges funkciós csoport együtt alakítja ki. Ezt a tényt a
tankönyv „Szerinted?” szövegdobozában látható 1. ábrával is magyarázhatjuk és az etanol
oldódását is bemutathatjuk. Az oldhatóság kérdésénél maradva folytathatjuk a „Gondoltad
volna?” szövegdoboz 4. táblázatával. Kísérleti bizonyítékként pedig például az ecetsav és a
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sztearinsav vízben való oldhatóságát mutathatjuk be. Még jobb, ha mindezek mellé
molekulamodelleket is használunk, és megbeszéljük a diákokkal, hogy nem egyszerűen a
csoportok jelenléte a fontos, hanem az egymáshoz viszonyított arányuk is.
Kezdhetjük a téma megbeszélését fordított sorrendben, ahogyan a klasszikus
tárgyalásmód teszi. Az összes funkciós csoporttal rendelkező vegyületet szénhidrogénszármazékoknak tekintjük, és innen vezetjük le az egyes vegyülettípusokat. Ez esetben az
alkilcsoportok elnevezésével indíthatunk, a 3. táblázat információira, molekulamodellekre és
tanári magyarázatra építve a megbeszélést. Ha a körülmények lehetővé teszik, most is
építtessük meg a diákokkal a vegyületcsoportok legegyszerűbb vagy jellemző képviselőit! Ha
csoportmunkát szervezünk, kevesebb előkészítő munkára lesz szükség a készlet elemeinek
kiosztásakor. Kérjük meg a diákokat, hogy osszák szét egymás között a feladatokat, és így a
modellépítéssel is gyorsabban elkészülnek. A kész modelleket az óra további részében
rögzítésre és gyakorlásra is felhasználhatjuk. A munkafüzet is kínál feladatokat. Mind a négy
feladat megoldható úgy, hogy a csoportok együtt maradnak, minden diák dolgozik a saját
munkafüzetében a feladatain, és amennyiben bizonytalanság vagy kérdés merül fel, a
csoporttagoktól kérhet segítséget. Adhatunk egy időkeretet, ami alatt a munkafüzet
feladataival elkészülnek a tanulók, és bízzuk a csoportra, hogy milyen sorrendben oldják meg
őket! Emlékeztessük a diákokat, hogy nem az az elsődleges cél, hogy minden kijelölt feladat
megoldása szerepeljen minden csoporttag füzetében, hanem hogy mindenki értse a
feladatokat, és egy következő, hasonló jellegű kérdést önállóan is meg tudjon válaszolni. Amíg
a csoportok dolgoznak, járjunk körbe és szükség esetén segítsünk! A megoldások helyességét
leggyorsabban egy kivetített megoldókulcs segítségével ellenőrizhetik. A továbbiakban
folytathatjuk úgy a gyakorlást, hogy valamilyen jellemző, eddigi tudásuk alapján
megválaszolható állítást teszünk egy-egy anyaggal vagy vegyületcsoporttal kapcsolatban.
Válaszként a csoport egyig tagjának fel kell emelnie a megfelelő modellt. Állítás lehet például
a következő: Ebben a vegyületben egy oxigénatom kapcsol össze két metilcsoportot. Vagy a
karbonsavak két szénatomos képviselője. Gyorsan dolgozó csoport esetében megkérhetjük a
diákokat, hogy a tankönyv 2. táblázata alapján készítsenek szótanító kártyákat saját
felkészülésük megkönnyítésére. Osszunk ki megfelelő számú kis papírlapot (kb. 6×6 cm
oldalhosszúságú négyzeteket), és a 2. táblázat első és utolsó oszlopa alapján írassuk fel a lapok
egyik oldalára a funkciós csoport nevét, a másik oldalára a képletét! A párban dolgozó diákok
felváltva egy-egy képletet mutatnak a párjuknak, és annak meg kell nevezni a csoportot.
Játszhatnak a következőképpen is: az egyik diáknál van a társa teljes sorozata, és egyenként
megmutatja neki a képleteket. Amennyiben a társ tudja a helyes választ, a kártyát kiteszik
oldalra. Ha még nem sikerül megnevezni, akkor a kérdező megmondja vagy megnézik közösen
a tankönyvben. Ezután próbálják mindketten megjegyezni, majd a kártya a csomag aljára
kerül, és egy következő körben újra lehet próbálkozni. Két-három ilyen kör után remélhetőleg
elfogy a kupac. Ha nem, akkor is cseréljenek, hogy most az eddig kérdező diák is
gyakorolhasson. Nem baj, ha most nem tudják mindet megjegyezni, két-három funkciós
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csoport (pl. az alkoholok, éterek és a karbonsavak) éppen elegendőek. Ebben a feladatban
inkább egy lehetséges tanulási módszer bemutatása és kipróbálása lehet hasznos.
A metil-alkohol és etil-alkohol hatásáról szóló „Gondoltad volna?” szövegdoboz az
érdekessége miatt kerüljön szóba, ha még belefér az időnkbe!
6. A szerves vegyületek elnevezése – Mi a neve Szent-Györgyi anyagának?
A szerves vegyületek nevezéktanának alapelveit mutatjuk be ebben a leckében a tanulóknak.
Ismét többféle módszertani megoldás közül választhatunk, de a leggazdaságosabbnak az
tűnik, ha a tankönyv 1. és 2. táblázatát, valamint 2. és 3. ábráját is felhasználva, tanári
magyarázatként közös megbeszéléssel ismertetjük a legfontosabb szabályokat. Néhány
egyszerű példát mutassunk a diákoknak, és mindig egy kicsit bővítve és bonyolítva a képletet,
lépésenként vezessük be az elnevezés újabb és újabb szempontjait! Javasoljuk, hogy ezeket a
félkonstitúciós képleteket írjuk a táblára, és a gyerekek is a füzetükbe, majd egyenként,
lépésről lépésre haladva állapítsuk meg a szisztematikus neveket. Jó, ha legalább
demonstrációs modellünk van, de még jobb, ha a diákok párokban dolgozva maguk is
megépítik a szóban forgó molekulák pálcikamodelljeit. Ezzel a módszerrel több későbbi
félreértés elkerülhető. Modellel a kézben könnyebb belátni: azáltal, hogy a modellt 90°-kal
elfordítjuk vagy 90°-kal elfordítva rajzoljuk le a konstitúciós képletét, még nem keletkezett
újabb molekulaszerkezet, újabb izomer. Ugyanígy, a leghosszabb szénlánc megtalálása is
egyszerűbb modellezéssel. Gyakori jelenség, hogy a tanulók figyelmen kívül hagyják a C—C
egyszeres kötés mentén történő szabad rotáció lehetőségét, és egy felfelé kanyarított
szénláncvéget gyakran elágazásként kezelnek.
Nem szükséges első körben minden szabályt kimondani. Haladjunk apró lépésekben, a
diákok próbálgathassák, gyakorolhassák a tanultakat, és amikor már a többség magabiztos,
akkor egészítsük ki a tartalmat a következő részlettel! A munkafüzet 1. feladatának táblázata
bőséges gyakorlási lehetőséget biztosít. Engedjük, hogy a diákok saját tempójukban
dolgozzanak, és időről időre állítsuk meg a munkát, majd kérjük meg őket, hogy hasonlítsák
össze az ábrájukat a szomszédjukéval! A gyorsabban haladók még ott az órán, a lassabban
haladók otthon írják az elkészített konstitúciós vagy félkonstitúciós képletek alá a vegyületek
szisztematikus nevét! A nehezebben haladók mellé ültessünk olyan párt, aki segíteni tud!
Érdekességként beszéljük meg a C-vitamin elnevezése körüli bonyodalmakat! A „Nézz
utána” szövegdobozban kínált témák bármelyike sok tanulságot rejt. A csoportok prioritási
sorrendjéről a későbbi szerves kémiai tanulmányok miatt érdemes minél előbb hallani,
tanulni, az előtagokról pedig azért, mert ezek az elnevezések általánosíthatók, és más
összefüggésekben, akár más tantárgyak esetében is hasznosítható tudásra tesznek szert általa
a diákok. A témák feldolgozását projektfeladatként adhatjuk. Ha van az osztályban néhány
olyan diák, aki gyorsabb haladásra képes, akár az órán, differenciált feladatként kaphatja a
projekttémák megválaszolását. A tanulók dolgozhatnak saját IKT eszközzel a megfelelő
források felkutatása után.
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7. Egyesülések, bomlások a szerves kémiában – Mit fújnak a sportolók sérült testrészére?
A szerves kémiai reakciók csoportosításának megfelelő szerves kémiai ismeretek hiányában
nem sok értelme van. Ha mégis szükséges, akkor talán ezzel a típusú felosztással kapcsolni
tudjuk a 9. osztályban tanultakhoz.
A tanegység célja a leckében szereplő reakciótípusok bemutatása és tartalmi
meghatározása, mivel konkrét szerves vegyületeket – amelyekre az adott reakciótípus
jellemző lenne – még nem nagyon ismernek a diákok. Éppen ezért nem lehet célunk egy-egy
kiragadott vegyület valamelyik reakcióját megtanítani anélkül, hogy a diákok ide vezető
háttértudása meglenne. Itt most csak a reakciótípusok lényegét szeretnénk kiragadni. Az a cél,
hogy a diákok vegyék észre és próbálják megfogalmazni pl. egy vagy több hasonló
reakcióegyenlet alapján, hogy mi az a leglényegesebb változás, amin a molekulák a reakcióban
átestek. A haladóbbak megkereshetik az előző évben tanult reakciók közül azokat, amelyekhez
hasonlítanak, amelyekkel párhuzamba állíthatók. Pl. az addíció és a poliaddíció
tulajdonképpen az egyesülési reakciókra vezethető vissza. Ugyanígy feltehetően az
eliminációs reakciókban felismerik a bomlással való párhuzamot.
A tankönyv törzsszövegében és a 2., 5. és 6. ábrákon szereplő példákat válasszuk a
magyarázatunkhoz! Amikor a tanulók vélhetően már megértették a lényeget, akkor hozzunk
újabb példákat a gyakorláshoz!
Alternatív megoldás lehet, ha etimológiai alapon közelítjük meg a témát, és az idegen
szó jelentése alapján próbáljuk megfejteni a tartalmat. Ehhez akár az idegen szavak szótárát
is használhatják a diákok, vagy az interneten elérhető megbízható forrásból tájékozódhatnak.
(Ilyen pl. a http://www.tintakiado.hu/dictionary_idegenszotar.php linken elérhető tematikus
gyűjtemény, amit a Tinta Könyvkiadó jegyez, és Tótfalusi István Idegen szavak gyűjteménye
című könyvének elektronikus változata.). Ennek a módszernek az az előnye, hogy a diák a más
szövegösszefüggésben előforduló idegen kifejezést könnyebben fogja tudni értelmezni a
tudástranszfernek köszönhetően. A szó jelentésének megfejtése után, az előbbiekhez
hasonlóan vizsgálhatjuk meg a tankönyv által kínált egyes példavegyületeket és reakcióikat.
Gyakorlófeladatokként a munkafüzet bőséges kínálatából választhatunk. Az 1. feladat
ismeretszintű, de a 2–8. feladatig a megértett ismeretanyag alkalmazását várják a kérdések.
Nem baj, ha nem sikerül mindet az órán megoldani, válogassunk közülük! Munkamódszerként
legalább páros megbeszélést javaslunk, de hatékonyak lehetnek a 3-4 fős csoportokban
végzett munkák is. A különböző alcímű szövegdobozok most is fontos információkat
tartalmaznak. A pillanatragasztóról szóló rész annyira meghökkentő, hogy emiatt érdemes
kitérni rá, hátha a polimerizáció (poliaddíció) fogalma is jobban rögzül általa.
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8. Kicserélődési reakciók a szerves kémiában – Az illat, ami fogva tart
Ebben az anyagrészben folytatjuk a szerves kémiai reakciók 9. osztályban tanultak szerinti
besorolását. A reakciók lényegét, részleteit később, a megfelelő leckékben tárgyaljuk. A
feldolgozás módszerei az előző óraiakhoz hasonlóak is lehetnek, például a „Nézz utána”
szövegdobozban megfogalmazott első projektfeladat alapján.
Célszerű ismét modelleket építtetnünk. Például a szubsztitúciós reakciók lényege
vélhetően könnyebben rögzül, ha nem csak szimbólumokkal kell operálnia a diáknak kémiai
egyenletírás közben, hanem egy fizikailag létező modellen kell a hidrogénatomot klóratomra
cserélnie. Így jobban érzékelhető, hogy csak akkor tud egy újabb atomot a metánmolekula
szénatomjához kapcsolni, ha előtte levesz egy másik atomot. A dihalogenidek előállításához
pedig egy újabb atom eltávolítására lesz szükség. Az addíció és szubsztitúció közötti különbség
is könnyebben megérthetővé válik a modellépítéssel. A diákok észreveszik, hogy az addíciós
reakciókban, ha a kettős kötés felszakad, két szomszédos atomhoz tud újabb ligandum
kapcsolódni, és nem keletkezik melléktermék. Szubsztitúció esetében azonban csak valami
helyére tud beépülni egy másik atom.
A munkafüzet most is a segítségünkre lesz, támaszkodjunk rá, használjuk! Mind a hat
feladat a reakciótípusok megértését, a lényegük megragadását várja a diákoktól. Egyik sem
oldható meg mechanikusan, a tanulóknak el kell gondolkozniuk a megoldáson, és a meg kell
találniuk a tanult reakciókkal való párhuzamot. Nincs szükség most arra, hogy pl. bármelyik
észter típusú vegyületét memoriterszerűen tudják a diákok, hiszen nincs még meg a szükséges
szerves kémiai háttértudásuk. Most csak az a célunk, hogy értsék a reakciótípusok lényegét,
ismerjék a nevüket, és gondolkodási műveletek segítségével alkalmazni tudják az ismereteiket
új környezetben is. A munkafüzet feladataival ezeket a készségeket gyakoroltathatjuk. Mivel
az osztályban feltehetően nagyon eltérő képességű és elkötelezettségű diákok is lehetnek, a
lassabban haladókat se hagyjuk magukra azzal, hogy önálló feladatként adjuk a munkafüzeti
feladatokat. Dolgozzanak párban vagy 3-4 fős csoportokban a diákok! Szükség esetén mi is
meghatározhatjuk a csoportok összetételét a magunk didaktikai szempontjai alapján.
Összefoglalás
A 9. osztályos tankönyvhöz hasonlóan az összegfoglalás 10. osztályban is tankönyvi és
munkafüzeti feladatok megoldását is jelentheti. Ezek a feladatok, problémák mind egyéni,
mind csoportos, illetve mind tanórai, mind otthoni feldolgozásra alkalmasak. Nem szükséges
minden feladatot feldolgozni, feldolgoztatni.
Az összefoglaló óra megszervezésére több lehetőség kínálkozik. Alapvetően az alapján
javasoljuk a módszerek kiválasztását, hogy milyen adottságú a csoportunk, mennyire
motiváltak és milyen munkatempóban tudnak dolgozni a diákok. Ne feledkezzünk meg arról a
tényről sem, hogy a következő órák egyikén dolgozatot fogunk íratni, tehát mindenképpen
érdemes hangsúlyt fektetnünk az egész anyagrész áttekintésére és az ismeretek szintézisére.
Ha a csoportunk kevésbé önálló és lassabban halad, célszerű a munkafüzet feladataival
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indítanunk. Itt több egyszerűbb ismeretszintű feladatot találunk (1–3.). Az alkalmazásszintű
feladatok megoldása is elvárható egy átlagos diáktól. Ezzel együtt javasoljuk a páros
munkában történő, egymást segítő feladatmegoldást és a közös megbeszélést. A 4–9.
feladatok alkalmazásszintűek, minden, a fejezetben előforduló nagyobb témát érintik, és
segítségükkel átismételhetjük azokat. Biztassuk a diákjainkat arra, hogy ha valamire nem
emlékeznek vagy nem tudják a megoldást, használják a korábbi órai jegyzeteiket, a tankönyvet
forrásként, és próbálják megtalálni a helyes válaszokat! A társakkal történő konzultáció most
is hasznos lehet, ugyanakkor emlékeztessük a tanulókat arra is, hogy a következő órán, a
számonkéréskor már saját maguknak, önállóan kell helytállni, tehát az otthoni gyakorlás,
tanulás nem nélkülözhető. Természetesen erre már eddig is szükségük volt.
Haladóbb csoportokkal választhatjuk a tankönyv összefoglaló leckéjében leírt
lehetőségek bármelyikét. Alkalmazkodjunk az egyéni adottságokhoz és lehetőségekhez! A
tankönyvi feladatok nem bontják olyan apró, elemi lépésekre a témát, mint ahogyan azt a
munkafüzet teszi, de gyorsabban haladó vagy jellemzően motiváltabb tanulókból álló
csoportok esetében erre nincs is szükség. Akár a természettudományos gondolkodást fejlesztő
feladatok, akár a társasjáték, és még inkább a „Projektmunka” bírósági feladata olyan
tevékenységeket vár el a diákoktól, amelyek az alapismeretek megbízható birtoklását és
szintézisét igénylik. Az órakeret lehetővé teszi egy gyakorlóóra beiktatását is, vagy még a
fejezet közben, vagy itt, az összefoglalás után. A fejezetet témazáró dolgozattal zárjuk.
II. Szénhidrogének
A szerves kémia „klasszikus” felépítésének megfelelően a szerves vegyületek tárgyalását a
szénhidrogénekkel kezdjük. Itt kerül sor a bevezetőben már említett fogalmak egy részének
részletes tárgyalására is.
1. A fölgáz – Miért veszélyes a gázszivárgás?
Ebben a leckében kezdjük el az alkánok tárgyalását hétköznapi példákhoz, alkalmazásokhoz
kötve. Érdekes probléma, hogy miért hiszik egyesek, hogy a gázszivárgás azért veszélyes, mert
mérgező. Ezzel a tankönyvi problémafelvetéssel is indíthatjuk az órát, mielőtt a megbeszélés
módszerével és tanári közléssel járjuk körül a témát. Másik megoldás, ha a korábbi, elsősorban
természetismeret- és földrajzi, illetve általános iskolai kémiai tanulmányokra támaszkodva a
földgáz és a kőolaj keletkezésének elméleteibe pillantunk bele.
A tananyagrész gerincét a metán és a belőle származtatható rokon vegyületek, a metán
homológ sor képezi, valamint a homológ sor fogalmának tisztázása és megértése szükséges.
Azért célszerű erre elegendő időt szánni, mert a diákoknak a későbbiekben rendszeresen
szükségük lesz a fogalom értő használatára. Módszerként választhatjuk a homológ sor első
négy tagjának megépíttetését csoportmunkában. A 3-4 fős csoportokban dolgozó diákok
kioszthatják egymás között a feladatokat. Használhatják forrásként a tankönyv 1. táblázatát is.
Gyorsabb és önállóbb csoportokat megkérhetünk arra, hogy miután megépítették a
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modelljeiket, írják fel minden tanult módon a vegyületek képletét (összegképlet, konstitúciós,
félkonstitúciós képlet, valamint vonalas ábrázolás). A tankönyvet pedig csak most nyissák ki,
és önellenőrzésre használják a tankönyv 1. táblázatát! Beszéljük meg, hogy az egymást követő
képletek miben hasonlítanak és miben térnek el egymástól, majd mondjuk ki a homológ sor
fogalmát! Ezután megkérhetjük a diákokat, hogy alkossák meg a homológ sorra jellemző
általános összegképletet!
Következő, gyakorló lépésként építtessük meg pl. a hexán vagy a dekán modelljét! A
tanulók próbálják meg a név alapján kikövetkeztetni, hogy hány szénatomra lesz ehhez
szükségük, és az általános képlet felhasználásával számolják ki a hidrogénatomok számát!
Végül építsék meg a modelleket! Kérjük meg a csoportokat, hogy a négyjegyű
függvénytáblázat adatai alapján (forráspontértékek) állapítsák meg, hogy az egyes megismert
és megépített homológok milyen halmazállapotúak szobahőmérsékleten! Mivel magyarázzák
a tapasztaltakat? Ez az ismeret jó kiindulás lehet két óra múlva a kőolaj tárgyalásánál.
Tanulságos és időtakarékos, ha ezek a tevékenységek csoportmunkában zajlanak.
Az előző fejezetben áttekintettük a szerves kémiában előforduló legfontosabb
reakciótípusokat. A tökéletes égés és a szubsztitúció az alkánokra jellemző két reakciótípus. A
munkafüzet 2., 6. és 8. feladata különböző összetettségű és nehézségű feladatok, a reakciókat
gyakoroltathatjuk velük, számolási készségfejlesztéssel összekötve. A 3., 5. és 7. feladatok az
összetétel számításáról szólnak, de újabb lehetőségünk van a külső források (Négyjegyű
függvénytáblázat) használatának gyakoroltatására is.
Az óra és a téma lezárásához a „Gondoltad volna?” és a „Tudod? Jó, ha tudod!”
szövegdobozok nyújtanak hasznos érdekes ötleteket.
2. Láncelágazások és gyűrűk – Milyen töltőgáz van a hűtőszekrényekben?
Fontos térszerkezeti fogalmak (konstitúció, konformáció) képezik a lecke gerincét. Sikeres
elsajátításuk érdekében használjunk molekulamodelleket! Amennyiben erre nincs
lehetőségünk, akkor keressünk molekulamodellező számítógépes programokat!
Sem a konstitúció, sem a konformáció fogalma nem teljesen új a diákok számára,
hiszen mindkettőről volt már szó az első, bevezető fejezetben. Most a fogalmak részletes
bemutatása és begyakorlása a célunk. Ismét a csoportokban folyó modellépítést tartjuk a
leghatékonyabb munkaszervezési módszernek.
Első lépésként a konstitúciós izoméria fogalmából indulhatunk ki, és pl. a
hexánmolekula modelljének megépítésére kérhetjük a diákokat. Írják fel a vegyület összeg- és
félkonstitúciós képletét, majd a tanulók vegyenek le két hidrogénatomot a modellről, és
alakítsák át úgy a szerkezetet, hogy a modell létező molekulát jelöljön! Emlékeztessük a
diákokat, hogy a szénatom mindig négy vegyértékű, a hidrogén pedig egy! (Ha a diákok
telítetlen, de nyíltláncú modellt építenek, természetesen a szénatomtörzs változtatására is
szükség lesz.) Beszéljék meg a tanulók, hogy lehet-e egyéb megoldása a feladatnak! A
tapasztalataikat vessék össze a tankönyv 2. táblázatában leírtakkal, és közösen is beszéljük
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meg, mire jutottak! Ezután kérjünk meg minden csoportot – ha eddig még nem tették volna
meg –, hogy építsenek egy ciklohexán-molekulát, és a megfelelő atomcsoportok
átbillentésével figyeljék meg a szék és a kád konformációt! Emlékeztessük a diákokat az etán
és a bután nyitott és fedő állásaira, valamint a konformációról akkor szerzett ismereteikre!
Amennyiben a lehetőségeink engedik, építtessünk a csoportokkal 3, 4, 5 és 7
szénatomot tartalmazó cikloalkán molekulamodelleket, és figyeltessük meg a diákokkal a
kötésszögek okozta feszültségi problémákat, valamint beszéljük meg a molekulák
stabilitásának kérdését! A megbeszéléshez használjuk a tankönyv „Gondoltad volna?”
szövegdobozát is!
Ha nincs lehetőségünk modelleket építeni, akár a diákok saját eszközeivel, akár
közösen, aktív táblára kivetítve használhatunk virtuális modellező programokat, például ezt:
http://www.acdlabs.com/resources/freeware/chemsketch/ vagy ezt:
http://jmol.sourceforge.net/download/.
Természetesen az interneten egyéb ingyenesen letölthető alkalmazásokat is találunk.
Kaphatnak a diákok akár ilyen jellegű projektfeladatokat is a tankönyv „Nézz utána!”
szövegdobozában felsoroltak mellett.
Végül térjünk vissza az első „Gondoltad volna?” szövegdobozra! Ha nem a téma
felvezetéseként, motivációs céllal használtuk, javasoljuk, hogy az óra lezárásánál, az új
ismeretek szintézisénél építsük be az óra menetébe. A munkafüzet feladatait rugalmasan
használjuk! Ha lehetőségünk van a diákokkal modellt építeni, inkább arra szánjunk több időt,
hiszen nagyobb a didaktikai hozadéka. Ez esetben gyakorló házi feladatként jelölhetünk ki
néhányat a munkafüzeti feladatok közül.
3. A kőolaj feldolgozása – Miért nevezik a kőolajat fekete aranynak?
Ebben a leckében a kőolaj lepárlásának tárgyalása mellett központi helyet kap a forráspont
molekuláris szintű értelmezése. Jó alkalom kínálkozik a szerkezet és tulajdonság kapcsolatának
bemutatására. Többféle lehetőség is felvethető a téma kibontására. Az egyik
legkézenfekvőbb, ha az alcímben említett fekete arany hasonlattal indítjuk a megbeszélést.
Feltehetően a diákok sok ismerettel rendelkeznek a kőolaj gazdaságpolitikai szerepéről, vagy
legalábbis felszínes tudásuk van akár a hétköznapi híradásokból vagy az újság szalagcímei
alapján arról, hogy mennyire meghatározó szereplője a kőolaj a mindennapjainknak.
Felvezethetjük a témát úgy is, hogy már a fejezetet indító órán vállalkozó kedvű diákokat
kérünk meg, hogy készítsenek néhány perces számítógéppel is támogatott kiselőadást,
prezentációt a „Nézz utána!” szövegdobozban javasolt témák valamelyikéről.
A rövid megbeszélés után a kőolaj-finomítás módszerének alapelveit tekinthetjük át.
Hogy ez ne egyszerűen tények közlését jelentse, célszerű molekulaszerkezeti alapon bevezetni
a témát. A moláris tömeg és a halmazállapotok közötti összefüggés kérdése már szóba került
a földgáz összetevői kapcsán. Most tágíthatjuk ezeket a kereteket, és a molekula
térszerkezetének, az elágazó láncok jelenlétének vagy hiányának a hatásait is
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megbeszélhetjük. Ezek alapján célszerű aztán magát az ipari eljárást bemutatni. A „Szerinted?”
szövegdoboz 1. táblázata és a „Tudod? Jó, ha tudod!” szövegdoboz 3. táblázata is támogatja a
tanári magyarázatot és a megbeszélést. Olyan fontos fogalmak is előkerülnek ebben a
leckében, mint a pirolízis (ez a metánnal összefüggésben már elhangzott) és a krakkolás.
Javasoljuk, hogy fordítsunk elég időt ennek a két fogalomnak a pontos magyarázatára. Akár
órai munkában, akár otthoni gyakorlófeladatként adhatjuk a munkafüzet 1. és 2. feladatát.
Amikor a kőolaj felhasználásáról beszélünk, a „Gondoltad volna?” szövegdobozban
írtak és a 2. ábrán látható kördiagram is tartalmaz megbeszélésre érdemes információkat. A
munkafüzet 3. és 4. feladata a földrajz tantárgyból szerzett ismeretekre támaszkodik. Az 5.
feladat ismét a kőolaj és származékainak gyakorlati felhasználásáról szól. A 6. feladat pedig
azért érdekes, mert a didaktikai kutatások során a gyertya égésével kapcsolatos számos
tanulói tévképzet bukkant fel.
Alternatív tanulói elméletek, gyakori hibák:
Kiderült, hogy a 14 éves diákok körülbelül negyede a gyertya égését nem tartja kémiai
reakciónak, sokkal inkább halmazállapot-változásnak. A jelenség hátterében az a tévképzet
állhat, hogy sok esetben a színtelen gázokat (itt most az oxigént és a szén-dioxidot) figyelmen
kívül hagyják, és nem tekintik reakció partnernek, illetve terméknek. A diákok egy részének
(főleg fiatalabb korban, de még a középiskolások körében is előfordul) az a hiedelme, hogy
amikor a gyertya ég, akkor tulajdonképpen a kanóc ég el, nem az exoterm reakció során
megolvadt, majd elpárolgó paraffingőzök égnek. Tisztázatlan az oxigén égésben betöltött
szerepe is. Azt tudják a tanulók, hogy az égéshez nélkülözhetetlen, és táplálja az égést, de
éppen a gyertya égése kapcsán derült ki, hogy sok diák azt hiszi: az égés során az oxigén
megsemmisül, a gyertya pedig egyszerűen azért lesz kisebb, mert a megolvadt paraffin
elpárolog, de kémiailag nem alakul át.
4. A benzin, a kerozin és a dízelolaj – Mi köze van az oktánszámnak a molekulaalakhoz?
A leckében vázlatosan áttekintjük a belsőégésű motorok működését, és foglalkozunk az
oktánszámmal, valamint az azt meghatározó tényezőkkel. A benzin mellett legfontosabb
üzemanyagaink is szóba kerülnek ebben a leckében. A tanegység feldolgozására több
módszertani lehetőség kínálkozik. Ezek közül két lehetséges megoldást villantunk fel, nagyon
vázlatosan. Az egyik hagyományos, frontális megbeszélés jellegű, és tanári magyarázatra épül.
Különösen az oktánszám és az Otto-motor működési elvének megértése miatt lehet erre
szükség. Ezután a munkafüzet feladatainak páros vagy csoportmunkában történő feldolgozása
és az eredmények közös megbeszélése következhet. Azért javasoljuk most órai feldolgozásra
a munkafüzet feladatait, mert újszerű példákat is találunk közöttük. Ilyen például az
összehasonlítást igénylő 4. feladat vagy az igaz-hamis típusú 2. feladat.
Egy másik lehetséges megoldás, hogy az oktánszámot tanári magyarázattal
ismertetjük, majd az osztálynak három különböző feladatot adunk, amelyeket párban vagy kis
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csoportban oldhatnak meg. A diákok akár önkéntes alapon is választhatnak témát. Az egyik
típusú feladat a benzinre, a másik a kerozinra, a harmadik a dízelolajra vonatkozik.
Mindenkinek az a feladata, hogy a tankönyvet mint információforrást felhasználva gyűjtsék
össze és értsék meg a választott kőolajszármazék legfontosabb tulajdonságait és
felhasználásukat. A benzines csoportok az első „Gondoltad volna?”, a kerozinos csoportok a
„Tudod? Jó, ha tudod!”, a dízelolajos csoportok második, olajszőkítésről szóló „Gondoltad
volna?” szövegdobozokat is használják munkájuk során. Arra figyeljünk, hogy mindhárom
kőolajfrakciónak legyen csoportja, hiszen a gyűjtőmunka és tájékozódás után az egyes témák
szószólói bemutatják majd a többieknek is, hogy mit tudtak meg a saját anyagaikról. Kezdhetik
a beszámolókat önkéntes alapon, és a többi, ugyanezzel a témával foglalkozó pár vagy csoport
még kiegészítheti az elhangzottakat. Ha az iskola házirendje engedi, biztassuk a diákokat a
saját eszközök, tabletek, telefonok használatára az információgyűjtés munkafázisban! Az
összes beszámoló elhangzása után a munkafüzet alkalmasan megválasztott feladatai
segítségével rögzíthetjük az ismereteket.
Alternatív tanulói elméletek, gyakori hibák:
15 éves tanulókat kérdeztek arról, hogy mi a véleményük, mekkora lesz a kipufogógáz tömege,
ha egy autó benzines tartályába 50 kg üzemanyagot töltenek, és az autó annyi utat tesz meg,
hogy a tartály teljesen kiürüljön. A megkérdezett 15 éveseknek csak 3%-a várta azt, hogy a
kipufogógáz tömege nagyobb lesz, de még közülük is voltak néhányan, akik nem az oxigénnel
történő egyesüléssel magyarázták a tömegnövekedést, hanem azzal, hogy az oxigén
összekeveredett az üzemanyaggal, és az ezért lett nehezebb. Ezek a diákok már értik, hogy az
oxigén szerepet játszik az égésben, de láthatóan (hibásan) szinonimaként használják a
„keveredik” és a „reagál/reakcióba lép” kifejezéseket. A válaszadók több mint a fele szerint a
kipufogógáz tömege ugyanakkora lesz, mint az elégetett üzemanyag tömege volt. Ők tehát,
ahogyan a gyertya égésénél ismertetett tévképzetnél láttuk, szintén azt gondolják, hogy égés
során tulajdonképpen halmazállapot-változás játszódik le, és az üzemanyag egyszerűen
elpárolog. A téma kapcsán elforduló naiv tanulói elképzelések sora folytatható lenne, de talán
ez a néhány kiragadott példa is érzékelteti, hogy mennyire fontos az, hogy a diákok
beszéljenek a kémiai elképzeléseikről. Társak közötti csoportos megbeszélések alkalmával
könnyebben megnyilvánulnak és feltehetően a kortársak hasonló vagy az övéktől eltérő
elképzelései elindítanak valamilyen gondolkodási tevékenységet, ami a tanári magyarázattal
és egyéb módszertani rásegítéssel végül eljuttathatja őket a fogalomtisztázáshoz.
5. A telítetlen szénhidrogének – Miért romlanak meg az almák a rothadt alma körül?
A leckében az alkének és az alkadiének részletes megtárgyalására kerül sor. A megbeszélés
kezdődhet a tankönyv ábrája és problémafelvetése alapján: Hogy kerül egy szottyadó alma
képe egy szerves kémia leckébe? A gyakorlati vonatkozások megbeszélése vezethet át azután
a kémiai tartalomhoz. Másik lehetőség, ha gázfejlesztő készülékben etil-alkohol és tömény
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kénsav reakciójával etént állítunk elő, és innen indítjuk a téma kifejtését. Az etén fizikai
tulajdonságainak megfigyelése után durranógázpróbát végzünk, majd a gázfejlesztő
készülékhez csatlakoztatott kihúzott végű üvegcső végén meggyújtjuk a gázt. Ezután
megfigyeltetjük a telítetlen vegyületekre jellemző kormozó lángot. A fejlődő etén gázt brómos
vízbe vezetve a brómos vizet elszínteleníti, addíciós reakció játszódik le. Az addíciós reakció
fogalmát már az első, bevezető fejezetben megismerték a diákok, most egy konkrét vegyület
és kísérleti tapasztalat alapján hivatkozhatunk erre a tudásukra. A munkafüzet 6. és 7. feladata
a kísérleti részhez kapcsolható.
Az etán–etén elnevezés hasonlósága és a végződés különbözősége lehet egy következő
órarészlet kiindulópontja. Ha eddig még nem történt meg, itt az ideje a molekulamodellek
megépítésének vagy bemutatásának. Jó megoldás lehet, ha a párban dolgozó diákok egyike az
etánmolekula modelljét építi meg, míg társa az eténét. Amikor mindketten elkészültek, kérjük
meg a diákokat, hogy mutassák be társuknak a maguk modelljét, adjanak róluk
„személyleírást”! Térjenek ki a szerkezeti jellemzőkre, kötésekre és a molekula téralkatára!
Ezután építse mindenki tovább a maga modelljét 1-2-3 szénatommal és a megfelelő számú
hidrogénatommal! Nevezzék meg az így kapott molekulákat, rajzolják le a félkonstitúciós
képletüket és a vonalas ábrájukat! A tankönyv „Szerinted?” és „Gondoltad volna?”
szövegdobozából néhány gyakorlati vonatkozásról olvashatnak.
A tanulók továbbra is használják a tankönyvet forrásként, és beszéljük meg, milyen
elnevezési szabályok érvényesek a telítetlen szénhidrogének esetében! A munkafüzet 2.
feladatában a névből kell visszafordítani a képletet. Kiváló alkalom a gyakorlásra és egy kis
nyelvészkedéssel újabb ismeret bevezetése következhet. A feladat a buta-1,3-dién
szerkezetének felrajzolását is kéri. Így vezethetjük be a diének fogalmát.
A but-1,3-dién szerkezetének részletes megbeszélése tanári magyarázattal és
modellek segítségével azért fontos, mert a poliének és a konjugált kettős kötést tartalmazó
rendszerek a következőkben hangsúlyosak lesznek, és a biológiai tanulmányok során is
többször találkoznak majd a diákok ilyen típusú vegyületekkel. A megbeszéléshez használjuk
a tankönyv 7. ábráját és a két „Tudod? Jó, ha tudod!” szövegdobozt! A but-2-én két változata
a konfiguráció értelmezésének ismétlésére is jó alkalmat kínál.
A munkafüzet 2., 3. és 8. feladatai különböző szinteken gyakoroltatják az órán
tanultakat. A 4. gondolkodtató feladat megoldásával a tanulók kideríthetik, hogy az alkének
és a cikloalkánok konstitúciós izomerei egymásnak.
6. Izoprénvázas vegyületek – Mitől piros a paradicsom, és mitől sárga a sárgarépa?
Fontos, a természetben is előforduló vegyületcsaládról szól ez a lecke. Amennyiben nem
sikerült az előző leckében bevezetni a konjugált pi-elektronrendszert, akkor meg lehet vele
próbálkozni a karotinoidok tárgyalásánál. Az egész óra arra építhető, hogy egyetlen
alapmolekulából, az izoprénből kiindulva milyen változatos molekulák jönnek létre a
természetben, illetve ennek mintájára hasonló szerkezetű anyagok mesterségesen is
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előállíthatók. A téma megközelítésének egyik lehetséges módja a szerkezet és a
tulajdonságok, illetve a szerkezet és a biológiai működés közötti kapcsolat bemutatása konkrét
vegyületek alapján. A természetes poliének közül az izoprénvázas vegyületek, ezen belül a
karotiniodok szerepelnek a leckében, illetve a terpenoidok és alapvegyületeik, a terpének. A
konjugált pi-elektronrendszer megléte vagy hiánya alapvetően meghatározza a molekula
tulajdonságait, egyebek mellett a létrejövő vegyület színét. A politerpének közül a kaucsuk, a
karotinoidok közül pedig a karotin példáján keresztül tudjuk szemléltetni a jelenséget és
megbeszélni az ebből adódó eltérő biológiai funkciókat. A tankönyv 1., 2. és 3.ábrája és a
„Tudod? Jó, ha tudod!” szövegdoboz 5. ábrája használható erre a célra. A megbeszélés után a
munkafüzet 1., 2. és 4. feladatának az egyéni vagy közös megoldásával rögzíthetjük a
tanultakat. A következő lépés a munkafüzet 3. feladatának a brómaddíciót leíró
reakcióegyenleteknek a befejezése lehet. Ezt követően mutassuk meg a paradicsomlében
bekövetkező színváltozást brómos víz hatására! Akár páros, akár kiscsoportos megbeszélés
után hallgassuk meg a diákok magyarázatait a kísérleti tapasztalatokról! Természetesen közös
megbeszéléssel zárjuk a kísérletet, hogy minden diák számára biztosan érthető legyen a
jelenség. A molekulaszerkezet, a felváltva elhelyezkedő egyszeres és kettős kötések azt
eredményezik, hogy a π-elektronok delokalizálódnak. A sok delokalizált pálya energiaszintje
között olyan kicsi a különbség, hogy az elektronok „átugrásához” már a látható fény energiája
is elegendő. Ezért ezek a molekulák a látható fényből is elnyelnek bizonyos hullámhosszúságú
fénysugarakat. Ennek megfelelő színűeknek látjuk őket. Amikor a brómos vizet hozzáadva
színváltozást látunk, tulajdonképpen a bróm addíciójával a π-elektronrendszer-szerkezet
változik meg, más hullámhosszúságú fényt nyel el, és ezért jelennek meg más színek.
A munkafüzet 5. feladata az egész tananyagrész szintézisét várja el egy újabb,
hétköznapokból is ismert műanyag, a kloroprén (neoprén) példáján keresztül. Sokak számára
jelenthet nehézséget az ilyen bonyolultnak tűnő és több lépésből álló reakciósor szimbólumok
szintjén (kémiai egyenletek) történő értelmezése. Ismét biztassuk a diákokat közös munkára,
párban vagy kis csoportban, és egy bizonyos munkaidő eltelte után mutassuk meg és beszéljük
meg a helyes megoldást is!
Az órát természetesen sok egyéb módon is indíthatjuk, például valamelyik
tudománytörténeti eseménnyel. Ilyen lehet a vulkanizálás felfedezése, a gumi előállítása
(Charles Goodyear, 1839) vagy John B. Dunlop találmánya a kisfia triciklijére készített
gumitömlővel, de szóba hozható akár Vulcanus, a tűz és a vulkánok istensége a római
mitológiából. Fontos étkezési tanácsok is elhangozhatnak a répa- és paradicsomfogyasztással
kapcsolatban, vagy indíthatunk a citrusfélék jellegzetes illatanyagaival is. A téma bőséges, és
számos hétköznapi vonatkozása fedezhető fel. Remek lehetőség, hogy a diákok
projektmunkákat készítsenek akár az előbbi javaslatok vagy a tankönyv „Nézz utána!”
szövegdobozában felvetettek alapján. A projekt formája lehet a megszokott kiselőadás vagy
prezentáció, plakát vagy rajz. Ha órán tudunk néhány percet szánni rá (érdemes!),
megmutathatjuk a diákjainknak a https://piktochart.com/ címen elérhető, regisztrációhoz
kötött, de ingyenes infografika-készítő alkalmazást. A projektmunka terméke lehet egy
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infografika, amelyet pl. a csoport közösségi oldalán is megjeleníthetnek a diákok, de az órán is
kivetíthetik, és a projektet bemutató előadás illusztrációjaként használhatják.
7. Az acetilén – Hogyan határozzák meg a beton víztartalmát?
Az acetilén és az alkinek a lecke központi témája. Az egyszerű kivitelezhetőség miatt javasoljuk
az acetilén előállítását. Ha a technikai feltételek adottak, és a csoportunkkal már máskor is
kísérleteztünk, szervezhetünk tanulókísérletet. 3-4 fős csoportokban a leggazdaságosabb
dolgozniuk a tanulóknak, de természetesen vegyük figyelembe a helyi adottságokat! A
tankönyv „Vigyázz! Kész labor!” szövegdobozában leírtak alapján végezhetik a kísérleteket. Azt
javasoljuk, hogy első lépésben csapvizet cseppentsenek a diákok a kalcium-karbidra, majd a
reakció beindulása után adjanak hozzá 1-2 csepp fenolftalein-oldatot! Így elkerülhető az a
félreértés, hogy a fenolftaleinnek is szerepe lenne az acetilén képződésében. Amikor már jól
látható a gázfejlődés a kalcium-karbid darabka felszínén, az indikátor hozzáadásával a
kialakuló lúgos kémhatást szemléltetjük, és az acetilén mellett keletkező másik terméket, a
kalcium-hidroxidot mutatjuk ki így. További javaslatunk, hogy a tanulókísérlet mellett az
Obendrauf-féle műanyag fecskendős technikával is fejlesszünk acetilént. Így a diákok nemcsak
a tankönyv két „Szerinted” szövegdobozában láthatják a kísérletek fotóit és olvashatják a
leírásukat, hanem élőben is megtapasztalhatják, hogy a brómos vízbe vezetett acetilén
elszínteleníti a brómos vizet, és acetonban kiválóan oldódik. Mutassuk meg az éghetőséget és
az égésének jellemzőit is, illetve beszéljük meg, hogy miért lehet és kell víz alatt felfogni az
etint! Itt érdemes megbeszélni a tankönyv ábráján látható karbidlámpa működését. Az égő
acetilén lángja ez esetben azért világít olyan erősen, mert a kis nyíláson nagy sebességgel
kiáramló gáz erősen keveredik a levegővel, és az izzó szénszemcsék (a jó oxigénellátottságnak
köszönhetően) magas hőmérsékleten égnek el.
A kísérletek elvégzése és megbeszélése után rátérhetünk a tapasztalatok
molekulaszerkezeti magyarázatára. A munkafüzet feladatai segítségünkre lesznek ebben.
Indításként használjunk molekulamodelleket, és beszéljük meg az acetilén molekuláris
jellemzőit, kötéstípusait és a kötések számát! Innen célszerű az etin homológokkal folytatni,
majd az egyéb háromszoros kötést tartalmazó vegyületek elnevezését gyakoroltató 1.
munkafüzeti feladatot elvégezni. A feladat hosszú, de tanulságos, mert „trükkös”,
megtévesztő ábrázolásmódokat tartalmaz. Érdemes időt szánni rá, hogy a gyerekek kellő
jártasságot szerezzenek a szerves vegyületek elnevezésében. Ha párban dolgozhatnak,
segíthetik egymást a nevezéktan szabályainak jobb megértésében. A munkafüzet 3. feladata
ennek a folytatása lehet. A vonalas képlet még több absztrakciót igényel, adjunk kellő időt a
begyakorlására! A 2. feladat az előbbiek ellentettje, név alapján kell lerajzolni a konstitúciót.
A 4–6. feladatok már alkalmazásszintűek. A telítetlen vegyületekre általában jellemző
reakciótípusokat kell konkrét esetekben, adott vegyületeknél reakcióegyenlettel felírni.
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8. Aromás szénhidrogének – Milyen az, ami „naftalinszagú?”
A lecke központi része a benzol és a naftalin példáján az aromás rendszer bemutatása. A téma
kifejtését indíthatjuk például az alcímben szereplő „naftalinszagú” jelző jelentéséből vagy az
aromás kifejezés értelmezéséből. Bemutathatjuk a toluol kormozó lánggal történő égését,
majd a toluol és a benzol közötti reakciót. A kísérleti tapasztalatok értelmezéséből is
levezethetjük a tananyag leglényegesebb tudnivalóit.
Ha a kísérletező módszert választjuk, az égetéssel érdemes kezdeni. A tanulók
megfigyelik az erősen kormozó lángot, amiről a toluol telítetlen voltára következtetnek. Ez
esetben viszont jogosan várják el, hogy a következő kísérletben a toluol a brómos vizet
elszínteleníti, hiszen a telítetlen vegyületekre jellemző halogénaddíció lejátszódására
számítanak. A brómos vizes kísérlet előtt mindenképpen célszerű megkérdezni a diákokat,
hogy milyen elvárásaik vannak kísérlettel kapcsolatban, mi fog történni. Ezután mutassuk meg,
hogy a valóságban nem színtelenedik el a brómos víz, egyszerűen csak a hasonló polaritása
miatt a bróm átoldódik (extrahálódik) a toluolos fázisba. Az előzetes várakozásaink és az eltérő
tapasztalatok közötti ellentmondás feloldható az aromás vegyület fogalmának bevezetésével.
A „Tudod? Jó, ha tudod!” szövegdoboz az aromás elnevezés eredetét magyarázza meg, a
„Gondoltad volna?” szövegdoboz pedig a nem is annyira magától értetődő szerkezet
megtalálásának kedves, tudománytörténeti anekdotáját ismerteti. Akár az órán
csoportmunkaként, akár előző órán házi feladatként adva megkérhetjük a diákokat, hogy
próbáljanak meg a C6H6 összegképlethez minél több szerkezetet felrajzolni. Látni fogják, hogy
nem is annyira egyszerű a feladat. Ehhez képest Kekule gyűrűvé zárt megoldása mennyire
elegáns és szellemes, ráadásul a későbbi vizsgálatok és mérések is igazolták az elképzelés
helytálló voltát. A molekulaszerkezetet a nagyméretű demonstrációs benzolmodellel tudjuk
legkönnyebben bemutatni és elmagyarázni. A tankönyv 3. és 4. ábráját is használhatjuk. Az
alapvető szerkezeti jellemzők megbeszélése után következhetnek a gyakorlati vonatkozások,
a felhasználás és a származtatott vegyületek. Leggazdaságosabb módszer, ha egy-egy témát
csoportokkal dolgoztatunk fel, majd a csoportok bemutatói után szintén csoportmunkában
gyakoroltatjuk az elhangzottakat, pl. a munkafüzet feladatainak segítségével. A csoportok
témái lehetnek pl. a naftalin szerkezeti jellemzőinek ismertetése a tankönyv 2. ábrája alapján
vagy a „Tudod? Jó, ha tudod!” szövegdoboz „molyos” problémájának ismertetése. Nagyobb
lélegzetű projekttémákat kínál a „Nézz utána!” szövegdoboz. Megmutathatjuk diákjainknak a
http://www.compoundchem.com/ oldalt is. Egy lehetséges feladatként kaphatják, hogy
keressenek olyan infografikákat, amelyek aromás vegyületek származékait mutatják be. Pl.
mint a következő:
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Informatikában jártas diákok maguk is készíthetnek ilyen ábrákat, pl. a korábban már említett
piktochart progam segítségével (https://piktochart.com/).
A munkafüzetben változatos feladatokat találunk, amelyek közül házi feladatként vagy
órai munkára is kijelölhetünk ismeretszintű feladatokat, mint pl. a munkafüzet 1. és 2.
feladata, vagy alkalmazásszintűeket, mint a 3. és 4. feladat.
Összefoglalás
Ismét bőséges feladat- és problémasort kínál mind a tankönyv, mind a munkafüzet. Az
összefoglaló óra tervezésénél érdemes előre átgondolni, hogy milyen kémiai tartalmakat és
milyen mélységben szeretnénk hangsúlyozni. Nyilván a következő órai számonkérésnél is ezek
a fogalmak és témakörök kapják a legnagyobb hangsúlyt. A csoportunk adottságai is
befolyásolják a tervező munkát, a választott munkamódszert és a gyakorlás, ismétlés,
összefoglalás mélységét. Lehetőleg törekedjünk arra, hogy ne csak egy-két kiragadott részletre
összpontosítsunk, hanem igyekezzünk elérni, hogy a fejezet végén egyfajta szintézis is
létrejöjjön a diákok fogalmi rendszerében! Megint csak a csoportunk stílusától függ, hogy
egyéni vagy inkább páros és csoportmunkában dolgoznak-e a diákok. Mi az utóbbiakat
javasoljuk. Akár így, akár úgy szervezzük a munkát, a differenciálásra mindhárom esetben van
lehetőség.
Mind a tankönyv, mind a munkafüzet számos feladatot kínál, szemezgessünk közülük
a fentiek figyelembevételével! A tankönyv „Kapcsolatok” című részében mindhárom nagy
téma egy-egy gondolati egység köré szervezi az ismereteket. A kevésbé elkötelezett diákok
számára is áttekinthető, logikusan felépített kapaszkodót jelent az ismétléshez. A munkafüzet
feladatai közül mindegyik egységhez találunk hozzárendelhetőt.
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A „Természettudományos gondolkodás” alcímű fejezet egy kicsit összetettebb, az
ismeretek mechanikus felidézésén túlmutató, gondolkodtató, alkalmazásszintű feladat. Ezt
kifejezetten csoportmunkában történő feldolgozásra javasoljuk. Így a kevésbé ügyes gyerekek
is átélhetik a társakkal való együttgondolkodás és a megoldások megtalálásának örömét.
A projektfeladat szintén nagyon izgalmas, és igazi információkeresést vár el a diákoktól.
Véleményünk szerint erre a feladatra tanórán valószínűleg nincsen idő, de nem is szükséges.
Ahhoz, hogy ténylegesen színvonalas projektek készüljenek a témáról, érdemes hosszabb időt
szánni a feladatra, és otthoni tevékenységként felkínálni a vállalkozó kedvűeknek. A
beszámolókat pedig természetesen az egész osztály előtt tarthatják majd meg egy későbbi
időpontban. Megoldás lehet az is, hogy már a fejezet elején, a kőolaj-feldolgozás témájánál
felkínáljuk ezt a projektfeladatot, és most, az összefoglaló óra egy részében hallgatjuk meg a
beszámolókat. Ez esetben érdemes már a tanmenetünkben bejelölni ezt a tervünket,
legkésőbb a fejezet 3. leckéjénél, így a diákoknak elég idejük lesz a színvonalas projektek
elkészítésére.
Amennyiben a diákjainkkal folyamatosan készíttettünk képlettanuló villámkártyákat,
az idegen nyelvek tanulásához sokak által használt szótanító kártyák mintájára, most, az
összefoglaló órán elővetethetjük és használhatjuk azokat. Akár néhány perces páros
kikérdezésre, akár frontálisan használhatjuk, pl. mindenki mutasson fel egy propil-csoportot
ábrázoló kártyát. Ebben a feladatban nem a minél több képlet bemagolása a cél, hanem annak
a gyakorlása, hogy ha a diák az összetettebb molekula alapstruktúráját felismeri név vagy
képlet alapján, és a részleteket meg tudja nevezni, akkor könnyebben elboldogul a szerves
vegyületek rendszerében. Az összefoglalást gyakorlóóra, majd témazáró dolgozat követi.
III. Oxigéntartalmú szerves vegyületek
Ennek a vegyületcsaládnak a tárgyalása során is a gyakorlati élettel való kapcsolat kerül
előtérbe. Elsősorban azok a vegyületek szerepelnek a fejezetben, amelyek előfordulnak
hétköznapjainkban is.
1. Alkoholok – A másnaposság kémiai oka
Az alkoholok témáját két órán keresztül beszéljük meg. Nemcsak azért, mert ez a
vegyületcsoport az első, ami az oxigéntartalmú vegyületek nagy családjából sorra kerül,
hanem azért is, mert a gyakorlati vonatkozásokon túl számos elméleti, szerkezeti és
nevezéktani kérdést is megtaníthatunk az alkoholok kapcsán. Ezeket az ismereteket pedig a
további oxigéntartalmú vegyületeknél már hasznosítani tudják a diákok.
Az első leckében a két legegyszerűbb alkohol, az etanol és a metanol szerkezete,
tulajdonságai és felhasználása a fő téma, illetve indokoltan nagy hangsúlyt kapnak az élettani
vonatkozások. A téma mindezeken felül a biológiai tanulmányokhoz is erősen kötődik, hiszen
az élettani hatás és a lebomlási folyamatok biológiaórai érdemi tárgyalása kémiai alapok
nélkül elképzelhetetlen.
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Az alkoholok téma megbeszélését indíthatjuk a hétköznapi vonatkozásokkal, a túlzott
mértékű alkoholfogyasztással és annak következményeivel – ahogyan a tankönyv is teszi. Ez
esetben használjuk fel a „Kétszer kettő…?” szövegdoboz „Mennyi a mérgező?” kérdését és a
4. ábrát! Szerkezeti kérdésekkel is kezdhetünk, például a funkciós csoport bemutatásával és
az elnevezés szabályaival. Tapasztalatok szerint megéri a többlet időráfordítást a
molekulamodellek építése. Sokkal jobban rögzülnek és könnyebben érthetőek a
kapcsolódások, ha a diákok maguk is modellezhetnek, mintha csak a tanár által felmutatott
modellt látják. A munkafüzet 1. és 2. feladatában szereplő 1-2 vegyületet érdemes meg is
építtetni a diákokkal. Ha erre nem szeretnénk időt szánni, akkor is érdemes legalább a metanol
és az etanol modelljét ténylegesen megépíteni, továbbá a két munkafüzeti feladatot vagy
órán, vagy otthoni feladatként megoldatni. A két alkohol fizikai és kémiai tulajdonságainak
bemutatását és megbeszélését néhány egyszerű kísérlettel is kiegészíthetjük, ezzel az
oldódásokra és az oldó hatásokra mutatunk példát (pl. korlátlan elegyedés vízzel, apoláris
anyagok, mint az étolaj, elemi állapotú jód stb. jó oldószerei). A metanol erősen párolgó voltát
és éghetőségét az úgynevezett ugató kutyakísérlettel hatásos módon tudjuk demonstrálni.
Öntsünk üres, nagyméretű PET palackba 1-2 cm3 metanolt, és szórjunk néhány bórsavkristályt
(a bórtartalom miatt látunk majd szép zöld lángfestést) a palackba. A lezárt palack falán
néhányszor csurgassuk át a metanolt, hogy gyorsabban párologjon, és a gőzök jobban kitöltsék
a palack belsejét! Vegyük le a kupakját, és égő gyújtópálcával óvatosan közelítsünk a flakon
szájához! A kiáramló gőzök meggyulladnak, a lefelé terjedő lángfront jól látható zöldes színnel
tündököl, a sarki fényhez hasonló látványt idézve elő. Közben a kiáramló meleg füst helyére
hidegebb levegő igyekszik, és a gázok jellemző, süvítő hang kíséretében cserélnek helyet.
Látványos, egyszerű, népszerű kísérlet, és az alkoholok éghetőségét feltehetően emlékezetes
módon demonstrálja. Írassuk fel az égés egyenletét, majd a kísérlet kapcsán beszéljük meg a
munkafüzet 4. feladatának táblázata alapján, hogy vajon butanollal is el lehetett volna-e
végezni ezt a kísérletet! A feladat teljes megoldása és az előtte lévő 3. feladat segítségével az
alkoholok fizikai tulajdonságai molekulaszerkezeti alapon levezethetők és megbeszélhetők. Az
égésen kívüli jellemző kémiai reakciók megbeszélése történhet például a tankönyv 3. ábrája,
a „Tudod? Jó, ha tudod!” és a „Gondoltad volna?” szövegdobozok alapján. A munkafüzet 5.
feladata tulajdonképpen ezen ismeretek rögzítését segíti.
2. Alkoholok értékűsége és rendűsége – Borhamisítás alkoholokkal?
Ebben a leckében vezetjük be a szénatomok rendűségének fogalmát. Az értékűség és a
rendűség – gyakran összekevert két fogalom – tárgyalása is gyakorlatilag fontos vegyületeken
keresztül történik. A tanári magyarázatot jól kiegészíti a tankönyv szövege és ábrái az
alkoholok értékűségéről. Vagy fordítva, a tankönyvi szöveg önálló feldolgozását egészíthetjük
ki szükség esetén tanári magyarázattal. Az etán-1,2-diol és a propán-1,2,3-triol
felhasználásáról, élettani hatásukról és esetleges mérgezés esetén a tennivalókról egy-egy
szövegdobozt találunk a tankönyvben. Csoportmunkában kioszthatjuk a témákat, azzal együtt,
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hogy minden csoport építse meg a maga vegyületének a modelljét is! Lehetnek olyan
csoportok, amelyek a glikollal foglalkoznak, más csoportok a glicerinnel kapcsolatos témát
dolgozzák fel, és lehetnek olyan csoportok is, amelyek a munkafüzet 5. feladatában leírt
mérést végzik el. A negyedikféle csoportoké lehet az első „Gondoltad volna?” szövegdobozban
szereplő xilitol téma feldolgozása, míg az ötödiké a második és harmadik „Gondoltad volna?”
szövegdobozokban lévő szorbit és okt-1-én-3-ol nevű alkoholé. A xilitollal foglalkozó
csoportnak esetleg adjunk egy pár mondatos szemelvényt az eritritolról, ami a xilitolhoz
hasonló tulajdonságokkal és felhasználási lehetőségekkel rendelkezik, csak négy szénatomos.
Esetleg az eritritollal kapcsolatos információkeresés is lehet a feladatuk. Adjunk elegendő időt
a csoportok munkájára, majd kérjük meg őket, hogy ismertessék az olvasottakat vagy a kísérlet
tapasztalatait a többi csoport számára! A csoportok beszámolói után a szénatomok rendűsége
kérdésének közös megbeszélése maradt hátra. Otthoni gyakorlásra a munkafüzet 1. és 2.
feladata is alkalmas.
3. Aldehidek és ketonok – Hogyan készülnek a csillogó karácsonyfadíszek?
A leckében az aldehidek és ketonok legegyszerűbb képviselőit tárgyaljuk. Sok kapcsolódási
pont – és kiegészítő információ – van az alkoholokkal kapcsolatban is. A két vegyületcsoport
között a származtatás és a funkciós csoportok alapján tudunk különbséget tenni.
A téma feldolgozásának és megbeszélésének többféle lehetősége is kínálkozik. Egyik
lehetséges mód, hogy ismertetjük a funkciós csoportokat, majd a diákok megoldják a
munkafüzet 1. és 2. feladatát. A formaldehid és az aceton fizikai tulajdonságait tanári
bemutatással figyeltessük meg, majd a primer és szekunder alkoholok réz(II)-oxiddal történő
enyhe oxidációjához szintén javasoljuk a demonstrációs kísérletet (balesetvédelmi okokból).
Az ezüsttükörpróba (Tollens-próba) viszont annyira látványos és tanulságos a diákok számára,
hogy ha lehetőségünk van rá, legalább csoportokban végezhessék el a diákok is a kísérletet,
hogy közelebbről szemlélhessék a jelenséget! A tanári intelmek és útmutatás mellett a
„Vigyázz! Kész labor” szövegdoboz is segíti a munkájukat. Említsük meg, hogy a hivatalos
kísérletleírások szerint az ezüsttükörpróbát vízfürdőn, óvatosan kell melegíteni az egyenletes
ezüstkiválás, a foltmentes tükörképződés érdekében! A nyílt lángon történő melegítés is
pozitív eredményt ad, csak sokkal gyorsabban, de bizonytalan az egyenletes ezüstkiválás. Az
oxidációs kísérletekhez kapcsolódnak a munkafüzet 5. és 6. feladatai. Optimális esetben még
az órán, de nagyobb valószínűség szerint házi feladatként érdemes foglalkozni velük. A
kiinduló vegyületek nevei némely diák számára talán riasztónak tűnhetnek, és hozzá sem
mernek fogni a feladathoz. Csoportban megoldva nagyobb az esély, hogy lesz legalább egy
valaki, aki lökést tud adni a megoldáshoz. Ha órán nincs időnk megoldatni a feladatokat,
legalább egy vegyület esetében beszéljük meg a megoldás módját, hogy a kevésbé bátrak is
elboldoguljanak majd otthon!
Az aceton oldószerként történő felhasználását demonstrációs kísérlettel
szemléltethetjük, például úgy hogy hungarocelldarabokat teszünk acetonba, és
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megfigyeltetjük a látványos oldódást. A „Tudod? Jó, ha tudod!” szövegdobozban leírt
jelenséget akár otthoni kísérletként javasolhatjuk. A legelszántabbak fotó- vagy
videodokumentációt készíthetnek a kísérletről egy projektfeladat kapcsán, és a
tapasztalataikat egy következő órán mutathatják be az osztály előtt.
Mindhárom „Gondoltad volna?” szövegdoboz gyakorlati vonatkozásokat,
érdekességeket tartalmaz, az idő függvényében foglalkozzunk velük, vagy válasszunk közülük
az órai megbeszéléshez!
4. Karbonsavak – A szúnyogcsípéstől a savanyú káposztáig
A karbonsavak tárgyalása csak a hangyasavra, ecetsavra és tejsavra korlátozódik – számos
köznapi példával, alkalmazással fűszerezve a témát.
A téma kifejtését kezdhetjük az előző órai aldehidek enyhe oxidációját szemléltető
Tollens-próba (ezüsttükörpróba) kísérlet újbóli bemutatásával. Így alkalmunk nyílik az
ismétlésre; a diákok már hozzáértőkként várják az ezüsttükör megjelenését, végül a felírt
reakcióegyenletben a keletkező karbonsavra irányíthatjuk a figyelmet. Indíthatunk az
alkánsavak két első tagja, a hangyasav és az ecetsav modelljének bemutatásával, vagy
kezdhetünk az elnevezések eredetének megbeszélésével, ahogyan a tankönyv is teszi. A
karbonsavakra jellemző funkciós csoportot a tankönyv is kiemeli a 2. ábrán. Javasoljuk, hogy
a diákok keressék meg és jelöljék be a tankönyvi ábrájukon a karbonsav-molekulák képletében
azokat a funkcióscsoport-részleteket, amelyeket már ismernek. Hívjuk fel a figyelmüket, hogy
azáltal, hogy az alkoholos hidroxilcsoport és az oxocsoport most nem külön-külön, másik
szénatomhoz, hanem ugyanahhoz a szénatomhoz kapcsolódik, egy új minőség jön létre, a
karboxilcsoport! A funkciós csoport eltérő volta miatt az azt tartalmazó vegyületek is eltérő
tulajdonságúak lesznek. Ugyanakkor valamilyen származtatási kapcsolat érződik a háttérben,
tehát feltehetően (és természetesen az előző leckékben bemutatott módon) átalakíthatók
egymásba. Érdemes néhány mondat erejéig kitérni erre a szemléletformáló részletezésre. Bár
első olvasásra puritánnak és szűkösnek tűnik a részletesen tárgyalt karbonsavak száma, a
munkafüzet feladatai között megtaláljuk a hiányolt egyéb, gyakorlati szempontból is jelentős
karbonsavakat. Az 1. és 2. feladat kifejezetten a karbonsavak nevezéktanának megértését és
a begyakorlását szolgálja. Célszerű még az órán megoldatni a diákokkal.
A halmaz tulajdonságait, a fizikai tulajdonságokat a tankönyv törzsszövege, tanári
magyarázat és néhány egyszerű kísérlet (pl. vízzel korlátlanul elegyedő hangyasav és ecetsav)
bemutatásával ismertethetjük. Itt érdemes elolvastatni a „Tudod? Jó, ha tudod!”
szövegdobozban a jégecetről írtakat, és megoldatni a munkafüzet 3. feladatát.
A kémiai jellemzők tárgyalásánál emlékeztessük a diákokat, hogy hasonló kémiai
reakciókat várhatunk a vízben oldódó karbonsavak esetében, mint amilyeneket az előző évben
az ásványi savaknál tanultak! A jellemző kémiai reakciók közül emeljük ki a vízzel történő
reakciót (savas kémhatás bemutatása pl. metil-narancs vagy univerzál-indikátorral), a
közömbösítést lúgoldatokkal és a fémekkel való reakciót! Választhatjuk azt a módszert, hogy

104

F I - 505050901/1 K é m i a 9 . | F I - 505051001/1 K é m i a 1 0 . – T a n á r i k é z i k ö n y v

az osztály egyik fele, párokban dolgozva a közömbösítésre vonatkozó információkat gyűjti
össze a tankönyv szövege alapján (a törzsszöveg és a munkafüzet 5. és 6. feladata), a másik
fele pedig a fémek viselkedéséről tájékozódik ecetsav jelenlétében („Tudod? Jó, ha tudod!” és
„Gondoltad volna?” szövegdobozok alapján). Amikor mindkét csapat elkészült, önkéntes
jelentkezők számolnak be tapasztalataikról és osztják meg az információkat az osztály másik
felével.
A tejsav megbeszélése történhet közösen, tanári magyarázat alapján. Itt van
lehetőségünk elmagyarázni (amit valószínűleg legkésőbb ekkor már úgyis megkérdeztek a
diákok), hogy melyek az elnevezés szabályai több funkciós csoport jelenlétében. A tankönyv
3. ábrája, a „Tudod? Jó, ha tudod!” és a két „Gondoltad volna?” szövegdoboz is a segítségünkre
lesz. A tankönyv „Kétszer kettő…?” szövegdoboza és a munkafüzet 7. feladata számolási
lehetőséget kínál. A 7. feladat megoldása előtt a 6. feladattal célszerű foglalkoznunk. Ez
alapján a kétértékű karbonsavak fogalmát is tisztázhatjuk. Ne mulasszuk el felhívni a diákok
figyelmét a két- és többértékű alkoholokkal való analógiára!
5. Észterek: zsírok és olajok – Mik az omega-3 zsírsavak?
A téma megbeszélését indíthatjuk a tankönyvi sorrendnek megfelelően a grönlandi eszkimók
étkezési szokásaival, a sok bálna- és fókazsír fogyasztása ellenére megfigyelt feltűnően
alacsony szív- és érrendszeri megbetegedésszámmal. Az omega-3 vagy omega-6 zsírsavak
elnevezését a diákok talán már ismerik a hétköznapi szóhasználatból, ha nem, elsősorban a
zsírsav fogalmát kell tisztázni, és a három legismertebb zsírsav nevét és összetételét szükséges
bemutatni és megbeszélni. Az észterek kialakulásának másik főszereplője a glicerin, amivel az
alkoholok tárgyalásánál már megismerkedtünk. Itt egyelőre csak annyit érdemes közölni, hogy
a táplálkozásból ismert zsírok és olajok a glicerinnek zsírsavakkal alkotott vegyületei, amiket
egyébként észtereknek hívunk. Magát az észterképződést egyszerűbb vegyületek példáján
mutassuk be! Válasszunk ismert egyértékű alkoholt, pl. az etil- vagy a metil-alkoholt és pl. az
ecetsavat. A vízkilépéssel járó egyensúlyi folyamatot ilyen egyszerűbb vegyületek segítségével
magyarázzuk el! Hívjuk fel a diákok figyelmét az új funkciós csoportra és az észterkötésre!
Vegyék észre, hogy ismét egy összetett funkciós csoporttal van dolgunk, és próbálják meg
azonosítani a csoportban felismerhető egyszerűbb csoportokat! Ez az eljárás azért lehet
hasznos, mert így könnyebben ismerik fel egy észter szerkezete vagy összetétele tudatában
azokat a molekulákat, amelyekből keletkeztek. A magyarázathoz használjuk a tankönyv ábráit!
A 2. és a 3. ábra a zsírsavak megértését segíti, az 1. ábra maga az indító kérdés, az omega-3
zsírsavak mibenlétét illusztrálja. A munkafüzet 1. és 2. feladata az észterképződésre és az
észterek elnevezésére hoz egyszerűbb példákat, javasoljuk a közös megbeszéléssel
támogatott órai megoldásukat. A 3. feladat már a zsírokat és az olajokat szemlélteti. A feladat
kérdései lépésről lépésre végigvezetnek bennünket a zsírokról és olajokról szóló tudnivalókon.
Érdemes ezt a feladatot is megoldatni a diákokkal (akár páros munkában), majd közösen
megbeszélni és megválaszolni az esetleges kérdéseket.
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A „Szerinted…? és a két „Tudod? Jó, ha tudod!” szövegdoboz feldolgozása előbbiek
ismeretében már könnyebb feladatnak tűnik. Ezt a részt csoportmunkában is átvehetjük.
Legyenek gyümölcsészterekkel, szappanokkal és az olajok és zsírok halmazállapotával
foglalkozó csoportok. A csoportok önálló, tankönyvvel támogatott és csoporton belüli
megbeszéléssel zajló munkája után hallgassuk meg a csoportok beszámolóit! A többi csoport
értékelje a beszámolókat, és szükség esetén tegyen fel kérdéseket az előadóknak! Ha maradt
még időnk, a munkafüzet 5. és 6. feladatait az eddig is együtt dolgozó csoportokban oldják
meg a diákok, még az órán!
6. Bioüzemanyagok és mosószerek – Étolajjal működő gépjárművek?
Ahogyan a cím is sugallja, két, a gyakorlati felhasználást tekintve egymástól nagyon távoli
anyagcsoportról van szó ebben az anyagrészben. A kapcsolatot a kémiai összetétel és a
szerkezeti rokonság teremti meg közöttük. Többféle feldolgozási mód közül is választhatunk.
Egy lehetséges út, hogy először a bioüzemanyagok kérdéskörét járjuk körül, majd a
mosószerek tárgyalására térünk rá. Mindkettőhöz megfelelő támpontot kapnak a diákok a
tankönyvi szöveg és a munkafüzet feladatai révén.
Ha a bioüzemanyagokkal kezdjük a megbeszélést, magát a fogalmat érdemes tisztázni,
majd a biodízel és a bioetanol közötti hasonlóságokra és különbségekre célszerű a diákok
figyelmét ráirányítani. Tanári magyarázat és frontális megbeszélés módszerét is választhatjuk,
de a tankönyvi szöveg – mint forrás – részletekben történő önálló feldolgozásával is élhetünk.
Például megkérhetjük a diákokat, hogy keressék meg a tankönyvi szövegben a bioüzemanyag
fogalom leírását, olvassák el értő olvasással, majd gyűjtsenek szóasszociációs módszerrel a
fogalomhoz kapcsolható kifejezéseket. Kb. kétpercnyi „gyűjtögetés” után számozással állítsák
sorrendbe a fogalmaikat, úgy, hogy minél fontosabbnak ítélik a jellemzőt, annál kisebb
sorszámot kapjon! Ha elkészültek, kérjük meg őket, hogy most alkossák meg a
bioüzemanyagról szóló saját lexikonszócikküket is! Néhány percnyi önálló munka után
hallgassunk meg néhány megoldást! Előbbi tevékenység még izgalmasabb és tanulságosabb,
ha a diákok két-háromfős csoportokban dolgoznak. A következő lépés megismerkedni a
bioetanol és a biodízel fogalmával. Két részre oszthatjuk az osztályt. Az egyik fele a biodízelről
keresi meg és gyűjti össze az információkat, másik fele a bioetanolról. A tankönyv
törzsszövegén kívül a „Gondoltad volna?” és a „Tudod? Jó, ha tudod!” szövegdobozok is fontos
információkat tartalmaznak. Amikor elkészültek, mindkét táborból hallgassunk meg egy-két
véleményt, egészítsük, egészíttessük ki, és közösen is mondjuk ki a legfontosabb
megállapításokat! A munkafüzet feladataival az idő függvényében gazdálkodjunk! Az 1. és a 2.
feladat könnyebb, kisebb valószínűséggel viszi tévútra a diákokat, akár otthoni feladatként is
kaphatják őket. A 3. és 4. feladatot az előbbi csoportos megbeszélések után most célszerű
megoldani. Kivitelezésére páros munkát javaslunk, hogy a még felmerülő kérdéseket
megbeszélhessék egymás között a diákok. Ha nem sikerül közös nevezőre jutni, az osztállyal
történő ellenőrzés során térjünk ki a vitatott kérdésekre!
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A szappanok és mosószerek kérdését az előbbiekhez hasonlóan lehet feldolgozni (és
persze sok más megoldás is lehetséges). Itt a tankönyvi szövegeken és szövegdobozokon kívül
érdemes a szappanok kolloidális oldódását és az asszociációs kolloidoknál megfigyelhető
micellaképződést kísérlettel is demonstrálni. Kevés szappanforgácsot szórva a desztillált vízbe
opálosodás figyelhető meg, kolloid rendszer képződött, a nagyméretű amfipatikus
szappanmolekulák asszociációs kolloid rendszert, micellákat hoztak létre. A téma feldolgozása
során elég sok hasonló tartalmú idegen kifejezés, szóösszetétel, előtag kerül elő: hidrofil,
hidrofób, detergens, felületaktív, amfipatikus, poláris, apoláris, micella, folyadékfilm stb.
Érdemes ezeket összegyűjteni és tisztázni a jelentésüket. Melyek szinonimái egymásnak,
melyek nagyon hasonló jelentésűek, melyiket milyen szövegkörnyezetben használjuk? A
szappanokon kívül az egyéb mosószerekről, tisztító hatású anyagokról is beszéljünk! A
tankönyv törzsszövege és a különböző szövegdobozok tartalmazzák a legfontosabb
információkat. A munkafüzet 6., 7. és 8. feladatai szólnak a szappanokról és mosószerekről, a
téma feldolgozásához ajánljuk őket.
7. A geometriai izoméria – Melyik az egészségesebb: a vaj vagy a margarin?
A vaj és a margarin ürügyén, a transzzsírsavak példáján keresztül vezetjük be a
geometriai izomériát. A téma ismét remek lehetőséget ad egyrészt a szerkezet és tulajdonság
kapcsolatának szemléltetésére, másrészt az egészséges táplálkozással kapcsolatos nézetek
megbeszélésére.

A témát indíthatjuk az elméleti, szerkezeti alapokkal, és ezekből vezethetjük le a zsírok és
olajok halmazállapotában, állagában, biológiai előfordulásában mutatkozó különbségeket. De
indulhatunk az ellenkező irányból is: a konyhai tapasztalatok alá tesszük oda a tudományos
hátteret. Mindkét megközelítés indokolt lehet, alkalmazkodjunk a tanítványaink
érdeklődéséhez, tanulási stílusához! Tarthatunk gyors közvélemény-kutatást is a diákok vaj-
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és margarinfogyasztási szokásairól, illetve, hogy miért tartják egyiket vagy másikat
egészségesebbnek. Az ilyen és hasonló ötletbörzékhez és a diákok egyidejű
véleménynyilvánításához nagyon jól használható virtuális tantermeket is létrehozhatunk. Ilyen
célra alkalmas pl. a https://linoit.com címen elérhető oldal, ami egy virtuális faliújság vagy
tábla. Ingyenesen, felhasználónév és jelszó megadásával regisztrálhatunk, és előzetesen
létrehozhatunk a csoportunk számára egy tantermet. Bejelentkezés után a diákok saját
eszközükről, tabletről vagy okostelefonról egy időben küldhetnek „cetlikre” írt információkat,
megjegyzéseket, ötleteket vagy akár képeket, amelyek egy közös nagy vásznon gyűlnek. Ennek
a képe látszik a számítógépen, illetve kivetíthető, és egy időben látják a saját és a társak
megjelenő véleményét is. Nyilván nem cél, hogy eldöntsük az időről időre fellángoló vajat vagy
margarint kérdést, de arra mégis érdemes néhány percet szánni, hogy az érvelést, meggyőzést
és akár a vitát is gyakorolhassák a gyerekek.
A könnyebb érthetőség érdekében azt javasoljuk, hogy magát a geometriai izomériát
valamelyik egyszerűbb vegyületen, például a but-2-én molekulán szemléltessük. Legalább egy
tanári bemutató pálcikamodell legyen nálunk, de szerencsés esetben a kis létszámú
csoportokban dolgozó diákok is megépíthetik a maguk modelljét. Egyszerűbb belátni a
csoportok átrendezésével módosuló térbeli szerkezetet, belátni, hogy melyik esetben várható
stabilabb, energetikailag kedvezőbb szerkezet. Könnyen átépíthető but-1-én molekulává, és
innen már könnyebb megérteni vagy felismerni az izoméria kialakulásának feltételeit. Kérjük
meg a diákokat, hogy írják le a megépített modellek csoportfunkciós képleteit és a vonalas
ábrákat is! A modellépítéshez támpontot nyújt a tanár által előre elkészített modell vagy a
tankönyv „Szerinted?” szövegdobozában szereplő 3. ábra. A diákok szükség esetén a
munkafüzet 9. feladata segítségével is gyakorolhatják a fogalmat.
Amennyiben a geometriai izoméria mibenléte mindenki számára tisztázódott,
rátérhetünk annak a megbeszélésére, hogy mennyiben érinti ez a vaj és margarin kérdését. A
lecke kulcskérdése a telített és a telítetlen zsírsavak szerkezetében mutatkozó különbség.
Ebből nagyon szépen levezethetők a halmazállapotbeli különbségek és a növényi olajok
telítése során a szerkezetben előidézett változás, valamint a hatására megváltozó fizikai
tulajdonságok. A „Gondoltad volna?”, a „Szerinted…?” és a „Tudod? Jó, ha tudod!”
szövegdobozok a gyakorlati vonatkozásokkal foglalkoznak. A munkafüzet első 6-7 kérdése
néhány fontos gyakorlati és táplálkozás-élettani kérdést vet fel. Biológiai tanulmányaik és
hétköznapi ismereteik is segíthetik a diákokat a megválaszolásukban. A „Nézz utána!” témái
ismét érdekes projektfeladatokat kínálnak az érdeklődőknek.
8. Oxigéntartalmú aromás vegyületek – Mi az a francia paradoxon?
A lecke ízelítőt ad az élettani szempontból is fontos oxigéntartalmú aromás vegyületekből a
legegyszerűbb fenoltól a gyógyszerként és tartósítószerként is ismert szalicilátokon keresztül
a bonyolultabb molekulaszerkezetű flavonoidokig. Természetesen nem lehet célunk a sok
bonyolult szerkezetű vegyület megtanítása. Középiskolai szinten csak arra van szükség, hogy
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az alapvegyületeteket, a benzolt és a fenolt, valamint néhány abból egyszerűen
származtatható vegyületet ismerjenek a diákok. Az aprólékos részletek helyett fontosabb,
hogy tudatosítsuk a tanulókban, hogy a hasonló alapszerkezetből milyen változatos
vegyületek jönnek létre vagy állíthatók elő, és hogy ezek ráadásul az oldalláncok minőségétől
függően milyen eltérő szerepeket kapnak különféle biológiai folyamatokban.
A fenol szerkezetének ismertetése után mutassuk be és értelmezzük közösen a fizikai
és kémiai tulajdonságait! A „Tudod? Jó, ha tudod! szövegdobozban is találunk néhány
információt a fenol korábbi és jelenlegi felhasználásával kapcsolatban, de azt javasoljuk, hogy
a megjelenésének, kismértékű oldhatóságának és enyhén savas kémhatásának bemutatását
ne csak a tankönyvre bízzuk, hanem valóságban is szemléltessük az anyagot. A munkafüzet 1.
és 2. feladatában az aromás gyűrűhöz kapcsolt különféle ligandumok alapján az elnevezést
gyakoroltathatjuk. Egy-két közösen elnevezett indító példa alapján tisztázzuk az alkalmazott
nevezéktani szabályokat, majd ezután bízzuk a gyerekekre a feladatok megoldását (ismét
páros vagy kiscsoportos munkát javaslunk)! Természetesen adjunk visszajelzést a megoldások
helyességéről!
A továbbiakban többféleképpen folytatódhat a munka. Egyik lehetőség, hogy a
tankönyvi forrásszövegeket egy-egy csoport számára kijelöljük, és megkérjük a tanulókat,
hogy a szövegdobozokban olvasott információk alapján állítsanak össze egy néhány mondatos
ismertetőt az osztály többi része számára az adott vegyületcsoportról és biológiai vagy egyéb
jelentőségükről. Ha van saját eszközük, okostelefon, tablet, gyűjthetnek kiegészítő
információkat is. Ha a csoportunk ismeretében úgy gondoljuk, hogy a tanulók megfelelő
önállósággal és informatikai jártassággal rendelkeznek, készíthetnek 3-4 diából álló bemutatót
is a kapott vagy választott anyagról. Arra figyeljünk, hogy ne csússzunk ki az időből, minden
csoport mondhassa el a maga beszámolóját, prezentációval színesítve vagy anélkül! Azt
javasoljuk, hogy a benzoesav és a szalicilsav kapjon megfelelő hangsúlyt, hiszen az aromás
karbonsavak két jelentős képviselőjéről van szó.
A téma feldolgozásának egy másik útja, hogy a legegyszerűbb szerkezetű, benzolból
származtatható aromás vegyületektől kiindulva, az összetettebbek felé haladva egyenként
beszéljük meg a szerkezeti jellemzőket, tulajdonságokat és előfordulásokat, majd a hátralévő
idő függvényében akár differenciáltan a munkafüzet feladatai közül is válogathatunk.
Összefoglalás
A tankönyv és a munkafüzet feladatai egyaránt alkalmasak a tanult ismeretek meglétének és
alkalmazásának ellenőrzésére, gyakorlására. Az összefoglaló óra tervezésénél első lépésként
célszerű átgondolni, hogy a fejezet mely pontjaira vagy milyen ismeretekre szeretnénk
helyezni a hangsúlyokat. A tantervi követelmények mellett vegyük figyelembe a csoportunk
egyedi sajátosságait és azokat a tapasztalatainkat, amelyek a fejezet tanulása közben
összegyűltek! Nyilván a fontosnak ítélt és nehezebbnek bizonyult részletekre összpontosítunk,
de törekedjünk arra is, hogy az ismeretek valamiféle szintézise is megtörténjen! A tankönyv
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„Kapcsolatok” blokkjában szereplő 1. és 2. feladat egyszerűbb, mindkettő az ismeretek
felidézését igényli. Engedjük a diákokat csoportokban vagy párban dolgozni!
Munkamódszerként biztassuk őket arra, hogy saját ismereteikre támaszkodva válaszoljanak a
kérdésekre, és csak akkor forduljanak a tankönyvhöz mint forráshoz, ha teljesen elakadnak a
válaszadásban! A gyorsabban elkészülő csoportok a munkafüzet 1–3. feladatával is
folytathatják a munkát. Ha az órának ebben a szakaszában differenciált csoportmunkát
tervezünk, előre készíthetünk egy megoldókulcsot a munkafüzet feladataihoz, és a
fénymásolatát kitehetjük a táblára. Amikor valamelyik csoport elkészül, az egyik csoporttag a
saját füzete alapján ellenőrzi a megoldást, majd a többieknek is megmutatja a kijavított
feladatát. Így nem kell a közös megbeszélés miatt időről időre megszakítani a munkát, minden
csoport haladhat a saját tempójában. A „Kapcsolatok” 3. feladata újdonság, az eddigi
gondolati térképek helyett itt már kicsit összetettebb a feladat, a hiányzó részek kiegészítése
miatt. Javasoljuk, hogy a 4. és 5. pontok adatait és az azokból levonható következtetéseket
közösen beszéljük meg az osztállyal.
A természettudományos gondolkodást szemléltető témák közül legalább az első közös
megbeszélésére vagy csoportmunkában történő feldolgozására mindenképpen érdemes időt
szánni, tanulságos és újszerű a feladat. Ha úgy gondoljuk, hogy osztályunk kevéssé felkészült
ennek az érdemi megoldására, a munkafüzet feladatai bőséges kínálatát nyújtják egyszerűbb
és összetettebb gyakorlófeladatoknak egyaránt.
Ismét elővehetjük a korábban már bemutatott szótanuló kártyákat is, és a
legfontosabb alapvegyületeket és funkciós csoportokat gyakoroltathatjuk a páros kikérdezés
módszerével (leírás a II. fejezet összefoglalásánál olvasható).
Az ismeretek rendszerezésének a diákok által kedvelt módszere, amikor egy diákot
kihívunk, és egy előre elkészített kártyacsomagból egyet kihúzatunk vele, majd leültetjük az
osztállyal szembe. A kártyalapokra előzőleg felírtunk néhány fontos fogalmat, anyag- vagy
eljárásnevet, reakciótípust stb. A diák által kihúzott fogalmat felírjuk a háta mögött a táblára,
amit ő természetesen nem lát. Az osztálynak az a feladata, hogy rövid információkat
fogalmazzon meg a keresett fogalommal kapcsolatban. A kint ülő diák a kérdező, ő fog
szólítani az osztálytársak közül. Akkor érdekes a játék, ha a társak releváns információkat
tudnak röviden megfogalmazni, de azért ne legyen rögtön az első felszólaló magyarázatából
megoldható a feladat! Ugyanennek a játéknak egy fordított változata, amikor egy diák húz,
megnézi a fogalmat a kártyán, és neki kell pl. tíz szóban úgy meghatározni a fogalom lényegét,
hogy az osztály ráismerjen.
Ha a projektfeladatokkal szeretnénk az órán foglalkozni, gondosan tervezzük meg az
időbeosztást úgy, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a csoportok munkájának
ismertetésére. Gondoljunk arra is, hogy a következő órán még gyakorolhatunk! Az azt követő
órára már számonkérést tervezünk, ahol mindenkinek egyénileg és önállóan kell számot adnia
a tudásáról.
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IV: Egyéb heteroatomot tartalmazó szerves vegyületek
Ebben a fejezetben fontos – és valamilyen szempontból érdekes – halogén-, nitrogén- és
kéntartalmú szerves vegyületek közül tanítunk meg néhányat. Itt foglalkozunk a
polimerizációs és a polikondenzációs műanyagokkal is.
1. Halogéntartalmú szerves vegyületek – Janus-arcú vegyületek
A leckében – többek között – két elhíresült halogéntartalmú szerves vegyület, illetve
vegyületcsalád szerepel: a DDT és a CFC-k. (A DDT képlete csak illusztrációként szerepel!)
Mindkét vegyület szép példája a Janus-arcúságnak, amely számos anyag tulajdonsága.
A téma megbeszélését indíthatjuk a római mitológiára utaló alcím értelmezésével.
Akár a diákok történelmi ismereteit előhívva, akár a tankönyvi szöveget forrásként használva
vezethetjük fel a témát. A történelmi vonatkozásokkal folytatva pedig az első „Gondoltad
volna?” szövegdobozban említett DDT lehet az első vegyület, amit a kétarcúság példájaként
bemutatunk. Előzetes feladatként már az óra előtt adhatunk egy rövid szemelvényt egy
vállalkozó kedvű diáknak, Rachel Carson Néma tavasz (1994. Katalizátor Iroda, Budapest) című
könyvéből, ahol számos példát találunk a DDT felhasználásának nem várt, természetet
károsító hatásairól. A könyv végén lévő betűrendes mutató alapján könnyen találhatunk
rövidebb esetleírásokat a DDT által okozott, nem szándékos környezetkárosításokról. Kérjük
meg a diákot, hogy ismertesse az olvasott tényeket, adatokat, majd az osztállyal beszéljük meg
néhány mondatban az elhangzottakat! Hasonlóan tanulságosak a freonok felhasználásáról
szóló szövegdobozok is. Ez esetben érdemes molekulamodelleket is építeni, építtetni.
Nemcsak a nevezéktan és a félkonstitúciós képlet gyakorlására használhatjuk a modelleket,
hanem a fizikai tulajdonságok, fizikai állapotjelzők és az oldódási sajátosságok értelmezésénél
is segítségünkre lehetnek. Mindezekről szólnak a munkafüzet 1–4. feladatai. Nem kell mindet
órán megoldani, válasszunk a terveink és a csoportunk szükségletei szerint! A freonok
tárgyalása kapcsán újabb környezetvédelmi kérdések is felmerülnek az ózonréteg
vékonyodásától a Montreáli egyezményig. Az ózonlyukkal kapcsolatban érdemes
hangsúlyozni, hogy nem fizikai értelemben vett lyukról van szó, hanem csupán az
ózonkoncentráció csökkenéséről. Nagyon jó lehetőségek kínálkoznak annak az illusztrálására,
hogy a tudomány fejlődése és az emberi innováció eredményeképpen létrehozott új anyagok
vagy technológiák érett, felelős felhasználást és átgondolt társadalmi döntéseket igényelnek.
A kemikáliák esetleges felelőtlen felhasználása okozta károk és a megmentett emberéletek
vagy ezrek javuló életminőségének kérdése nem állítható egyszerűen szembe egymással, de a
kérdésről való beszélgetés, szervezett vita, érvelés biztosan sok tanulsággal szolgál.
A freonok és az ózonlyuk tanítása kapcsán meg lehet mutatni a diákoknak a NASA
ózonlyukfigyelő oldalát, ahol az aktuális időszak ózonrétegének vastagságáról
tájékozódhatunk: https://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/.
A munkafüzet 6. és 7. feladata azokra a reakciótípusokra mutat konkrét példákat,
amelyeket az első, bevezető fejezetben már megismertünk. Most az egyes reakciókhoz
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konkrét vegyületek is társulnak. Itt ismerkedhetünk meg a tulajdonságaikkal és felhasználási
lehetőségeikkel is.
2. Fluortartalmú szerves vegyületek – Mit használnak műtéti altatáshoz?
A C–F-kötés kiugróan nagy energiájával (tankönyv: 1. táblázat) értelmezzük ezeknek a
vegyületeknek a stabilitását, amely számos gyakorlati felhasználás (altatószer, tűzoltószer,
hőálló bevonat stb.) alapja. A tankönyvi részletek a különböző fluor- és halogéntartalmú
szerves vegyületek elnevezésével és csoportosításával, valamint felhasználási lehetőségeikkel
foglalkoznak. Ha az utóbbival kezdjük, talán a munkafüzet 1. és 2 feladata lehetnek az indító
feladatok. Kicsit összetettebbek, több gondolkodást igényelnek a tankönyv „Szerinted…?”
szövegdobozában szereplő kiegészítendő nevek. Adjunk elegendő időt az átgondolásukra,
akár párokban történő megbeszélés formájában is! Ezután következhet a halonok
felhasználási lehetőségeinek megismerése a „Gondoltad volna?” és a „Tudod? Jó, ha tudod!”
szövegdobozok információi alapján. A teflon véletlen felfedezéséhez hasonló véletlenekről
olvashatunk Royston M. Roberts Serendipity – Véletlen felfedezések a tudományban című
munkájában, ami magyar nyelven az Akadémiai Kiadó gondozásában jelent meg 2005-ben.
Sok érdekességet és kapcsolódási pontot találhatunk a kémia számos területét érintő
témákban. A munkafüzet 3. feladata összetettebb, tulajdonképpen az egész lecke
szintézisében segít. Ismeret- és alkalmazásszintű részfeladatai is vannak, ugyanakkor ismét
előkerülnek a környezetvédelmi kérdések is.
3. Polimerizációs műanyagok – Valóban nejlonból készül a nejlonzacskó?
Ebben a leckében tekintjük át a műanyagok fogalmát, tulajdonságait és csoportjait.
Részletesebben tárgyaljuk a – korában már több leckében is említett – polimerizációs
műanyagokat. A témát ismét többféleképpen indíthatjuk. Kezdhetjük a hétköznapokból
mindenki által ismert nejlonzacskó összetételének tisztázásával és az elnevezéssel kapcsolatos
félreértéssel. Egy másik lehetőség, hogy az év elején tárgyalt reakciótípusokig nyúlunk vissza,
és az addíció és a polimerizáció fogalmát elevenítjük fel. A tankönyv 3. ábráján a
legelterjedtebb polimerizációs folyamatoknál kiinduló vegyületként használt monomereket
látjuk. Beszéljük meg a gyerekekkel, hogy milyen közös jellemzői vannak mindegyik
alapvegyületnek, és hogyan függ ez össze a továbbalakításukkal! Milyen különbségeket látnak
az egyes monomerek között, milyen hatása lesz a különbségeknek a molekulaszerkezetre és a
tulajdonságokra? Még jobb, ha a megbeszélés kisebb csoportokban zajlik, így több diák is
kifejtheti a véleményét, és nem csak kétszemélyes tanár–diák párbeszéd zajlik. Természetesen
adjunk időt és teret a következtetések meghallgatására is! A munkafüzet 4., 5. és 6. feladatát
már a csoportmunka kijelölésekor is felkínálhatjuk a gyerekeknek, segíteni fogja őket a
polimerizáció lényegének megragadásában. Ha kevésbé önálló csapattal dolgozunk, a
munkafüzet feladatainak megoldása előtt hallgassuk meg és beszéljük meg a csoportok
véleményét, majd utána oldjanak meg a diákok néhányat a három feladat közül!
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Akár a megbeszélés során, akár a munkafüzet feladatainak megoldása közben –
helyesen – előkerülnek a műanyagokkal kapcsolatos környezetvédelmi vonatkozások.
Fontosnak tartjuk, hogy ezek megfelelő hangsúlyt kapjanak a kémiai tartalom megtárgyalása
mellett. Egyéb praktikus ismeretekre is megtaníthatjuk a téma kapcsán a diákjainkat. Ha
például összegyűjtünk néhány textil KRESZ ruhacímkét, megbeszélhetjük a diákokkal, hogy
érdemes-e vagy szükséges-e műszálból készített textíliákat vasalni, és ha már igen, akkor
milyen hőfokon és miért. Néhány egyszerű kísérlet bemutatása is kínálkozik ehhez az
anyagrészhez. Pl. ha egy felforrósított drótot vagy csipeszt érintünk műanyag fóliához, elég
látványosan demonstrálható a hőre lágyuló sajátosság. Hasonlóan gyorsan kivitelezhető a
munkafüzet 6./c feladatában leírt polisztirol oldódása acetonban. Nagyon látványos és
meggyőző erejű, miért kell otthon óvatosan bánni például a festékfoltok eltávolításához
használt oldószerekkel.
A „Nézz utána!” szövegdobozban felsorolt természetes eredetű polimerek részletes
egymás utáni ismertetésére vélhetően nem lesz időnk, különösen egy tanórán. Azonban ha
csoportmunkában adjuk ki a feladatokat, a párhuzamos tevékenységekkel időt nyerhetünk. A
projektfeladatokat hagyományos grafikai eszközökkel is elkészíthetik a diákok, de megfelelő
tárgyi feltételek megléte esetén, és ha az osztály rendelkezik legalább alapszintű informatikai
jártassággal, érdemes néhány percet szánni a virtuális tablók, plakátok elkészítését segítő
programok bemutatására és megtanítására. Ilyenek például a Canva https://www.canva.com/
és a PosterMyWall https://www.postermywall.com programok, amelyek regisztráció és
bejelentkezés után ingyenesen használhatók, és a diákok együttműködését támogatják.
Mindenki akár saját eszközén dolgozva keresheti meg a poszterre szánt információkat és
képeket, így a diákok egy időben, párhuzamosan dolgozva alakíthatják ki a közös virtuális
plakátjukat. Hívjuk fel a tanulók figyelmét arra, hogy a felhasznált forrásokat és a képek
származási helyét meg kell adniuk! Mutassunk olyan helyeket, ahol szabad forráskódú képek
közül válogathatnak az interneten (ilyen pl. a https://pixabay.com/ oldalon elérhető
gyűjtemény)! Amikor a poszterkészítésre szánt idő lejárt, a csoportok bemutathatják a
munkáikat. Nem baj, ha úgy érzik, nincsen teljesen kész, használják úgy, mint egy prezentáció
esetén a képi anyagot, a mondanivaló kiegészítőjeként! Fűzzenek szöveges magyarázatot a
poszterükhöz, és ezzel a két eszközzel együtt mutassák be a választott témájukat, ebben az
esetben valamelyik természetes eredetű polimert!
4. Aminok — Szerelemmolekulák a csokoládéban?
Az aminok tárgyalása során foglalkozunk röviden a drogokkal is. Ennek a témának az órai
feldolgozása különlegesen nagy figyelmet, ötletességet és empátiát igényel a tanártól. Arra is
ki kell térni, hogy a drogok kifejezés milyen szövegkörnyezetben értendő. A
gyógynövénykémia, gyógyszervegyészet például magát a növényekből kinyerhető
hatóanyagot nevezi drognak. Az orvostudomány és a humángyógyászat szóhasználata szerint
nemcsak a tiltott drogokat nevezzük drognak, hanem az olyan legálisan hozzáférhető
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anyagokat is, mint az alkohol, a koffein és a nikotin, amelyek – mint pszichoaktív szerek –
függőséget és elvonási tüneteket okoznak.
Ráadásul új funkciós csoport, az aminocsoport bevezetésére is sor kerül. A korábban
megismert rendűség fogalmat is át kell értelmezni, mert ebben az esetben a nitrogénatom
szempontjából, és nem a szénatomok szempontjából vizsgáljuk az aminok rendűségét.
Mindezek miatt célszerűnek tűnik az órának egy jelentősebb részét frontális módon szervezni,
tanári irányítással, magyarázatokkal.
Az alcím eléggé beszédes és vonzó ahhoz, hogy a megbeszélés alapjául szolgáljon.
Biztosan hallottak már a diákok az „örömhormonról”, hallgassuk meg őket a kérdésről!
Valószínűleg itt és a téma tárgyalásának többi részénél is sok lesz a spontán megjegyzés,
nyilván az osztályunk tapasztalatai, érdeklődése, érettsége, társasági és társadalmi kapcsolatai
egészen különböző háttértudást, ismereteket fognak jelenteni. Mindenképpen
alkalmazkodjunk ehhez, és adjunk lehetőséget a kérdezésre, párbeszédre, esetleg vitára! Ez
tipikusan az a téma, amikor nemcsak tanítunk, hanem nevelünk is, és a szemléletformálás is
kiemelkedő szerepet kap. Ugyanakkor a kémiai tartalom megtanítása is szükséges, tehát
nagyon okosan és átgondoltan kell gazdálkodnunk az idővel. Célszerű a felkészülés során
néhány olyan sarkalatos pontot kijelölni magunknak, amelyeknek el kell hangozniuk az órán.
Az egyik ilyen természetesen a funkciós csoport és a nitrogén, illetve az amin
rendűsége, valamint az ammóniával való összehasonlítás szerkezeti szempontból, és ebből
levezetve a bázicitás alapján. Ezt a blokkot a tankönyv törzsszövegén kívül a 2. és a 3. ábrák
elemzése is kiegészítheti. Ide kapcsolódó munkafüzeti feladatok az 1. és a 2., amelyek
egyszerűen az elnevezést és a szerkezeteket, valamint azok ábrázolását gyakoroltatják. A 4.
feladat már kissé összetettebb, a sav-bázis viselkedés és az oldhatóság értelmezését segíthetik
– hasonlóan az 5. és 6. feladathoz.
A következő egység lehet az aminok természetes biológiai előfordulásának és
hatásának kérdése a hormonoktól a hullamérgeken keresztül az alkaloidokig. Itt Kabay János
úttörő szerepéről mindenképpen ejtsünk szót, akár úgy, hogy az előző órák valamelyikén már
kiadtuk ezt a témát kiselőadás vagy projektfeladat témájaként! (Hogy a diákoknak legyen elég
idejük a felkészülésre és a minőségi munkák elkészítésére, érdemes ezt a szándékunkat a
tanmenetünkben jelölni, akár a fejezet elejénél – hogy ne feledkezzünk meg róla.) A tankönyv
„Tudod? Jó, ha tudod!”, a „Szerinted…?” és a két „Gondoltad volna?” szövegdoboz tartalma is
erről szól.
A harmadik nagy egység a drogok kérdése, gyakorlatilag a tankönyvi lecke teljes
második oldala és a munkafüzet 3. feladata is ezt járja körül. Kémiai szempontból annyira
sokféle és összetett vegyületekről van szó, hogy itt tulajdonképpen csak a funkciós csoportok
jelenlétének és típusának a felismertetésére, valamint az ezekből megjósolható vagy
levezethető tulajdonságok megbeszélésére van módunk. A korábbiakban már említett
körültekintéssel és érzékenységgel tárgyaljuk a témát!
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5. Nitrogéntartalmú aromás vegyületek – Mitől olyan kellemetlen szagú a denaturált szesz?
A leckében a nitrogéntartalmú heteroaromás vegyületek alaptípusait és néhány fontos
származékukat tekintjük át. A vegyületcsoport szerkezeti különlegessége mellett azért
érdemelhet nagy figyelmet, mert számos, biológiai szempontból nagyon jelentős vegyületet
foglal magába. A nukleinsavakban, enzimekben, a fehérjékben is előfordulnak, de egyebek
mellett a klorofill és a hemoglobin felépítésében is részt vesznek. A kémiai ismeretek
megtanítása mellett a tantárgyak között is kapcsolatot teremt ez a téma, és arra is jó példát
mutat, hogy a különböző tantárgyak tanulása közben tulajdonképpen ugyanannak a
természetnek a megismeréséről van szó, csak más nézőpontokból és más hangsúlyokkal. A
konkrét vegyületek megismerése mellett az lehet a lecke egyik fontos üzenete, hogy az
alapvegyülethez, a benzolhoz képest egy vagy több heteroatom beépülése milyen szerkezeti
változásokat idéz elő, és ennek következtében hogyan módosulnak a makroszkóposan
megállapítható tulajdonságok. Esetleg érdemes ezt az összehasonlítást megtenni a benzol és
a piridin esetében. Például eljárhatunk úgy, hogy egy táblázat egyik oszlopába a benzol, másik
oszlopába a piridin konstitúciós képletét írjuk fel, és sorra vesszük a molekuláris jellemzőket,
a töltéseltolódást és az ebből levezethető különbségeket, a piridin magasabb olvadáspontját,
vízoldhatóságát, sav-bázis jellegét és szubsztitúciós reakciókban való részvételi hajlandóságát.
A piridin példája alapján a másik négy anyag molekulaszerkezetét is beszéljük meg! A tankönyv
3. ábrája alapján ugyan jól érthetőek a szerkezetbeli hasonlóságok és különbségek, de úgy
gondoljuk, hogy ezt az anyagrészt erős tanári támogatással és szükség esetén magyarázatokkal
érdemes feldolgozni. A munkafüzet első két feladata a sav-bázis sajátságok kérdésével
foglalkozik. A további feladatokat akkor érdemes megoldani, amikor az öt heterociklusos
vegyületet nagyvonalakban már megtárgyaltuk. A tankönyvi példák és a munkafüzet feladatai
is említenek olyan vegyületeket, amelyeket természetesen nem kell megtanulniuk a
diákoknak. Biológiai szerepüknél, gyakorlati vonatkozásuknál fogva érdekesek vagy fontosak,
és egyszerűen csak a jellemző szerkezeteket és funkciós csoportokat kell felismerniük bennük.
Ugyanez a helyzet a szövegdobozokban ismertetett alkaloidokkal vagy a Gramoxon nevű
rovarirtó szerrel. A munkafüzetben összetettebb, gondolkodást igénylő feladatokat is találunk.
A 3–6. feladatok közül válogassunk az osztály tudása, felkészültsége és természetesen az
esetleg még rendelkezésre álló idő függvényében! Nem kell minden feladatot megoldani,
kezeljük rugalmasan őket! Elképzelhető, hogy csoportunk számára hasznosabb, ha a nagyobb
absztrakciós készséget igénylő 3. vagy 5. feladat helyett néhány egyszerű kísérletet mutatunk
be. Pl. a piridin oldhatóságát vízben vagy etanolban, esetleg a kristályos imidazolt, és
megbeszéljük, hogy mi a szerkezeti oka a standard körülmények között tapasztalt szilárd
halmazállapotnak.
A szokásos „Nézz utána!” szövegdobozban most is érdekes témákat kínálhatunk a
diákoknak projektfeladatok gyanánt. Buzdítsuk őket a közös tevékenységekre, a korábbiakban
már bemutatott virtuális felületek használatára, az együttműködésre és munkamegosztásra!
Figyeljünk rá, hogy az elkészített munkák bemutatására szánjunk elég időt, és ne maradjon el
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az önértékelés, továbbá a többiek véleményének meghallgatása! Hogy mindenre elég időnk
maradjon, javasoljuk, hogy előre állapodjunk meg a diákokkal, milyen terjedelmű
alkotásokban gondolkozzanak, és szigorúan tartsuk is be ezeket a kereteket!
6. Amidok – Vizeletből antibiotikum?
Egy nagy élettani hatású vegyületcsalád néhány ismertebb képviselőjén keresztül tárgyaljuk
az amidok legfontosabb tulajdonságait. A leckében szereplő amidkötés mibenléte és
szerkezeti jellemzői a későbbiekben sorra kerülő fehérjékkel kapcsolatos ismeretek
megértéséhez szükségesek.
Ismét több lehetőség kínálkozik a téma felvezetéséhez és részletes megbeszéléséhez.
Egyik lehetőség, hogy a penicillin, mint +a vegyületcsoport egyik jeles képviselője történetével
indítunk. Ez esetben az antibiotikumokról és előírás szerinti szedésükről is érdemes szót ejteni,
illetve konkrétan a penicillin felfedezésének jelentőségéről. A történethez elengedhetetlenül
hozzátartozik Alexander Fleming munkássága is, amiről röviden az egyik „Gondoltad volna?
szövegdobozban találnak néhány információt a diákok. Vállalkozó kedvű tanítványok
előzetesen is felkészülhetnek a témából, és kiselőadást tarthatnak vagy prezentációt
mutathatnak be az órának ebben a szakaszában. Nyilván van már saját módszerük a diákoknak
az internetes források megtalálására, de emlékeztessük őket a hivatkozás, idézés és a
forrásmegjelölés szabályosságára és szükségszerűségére! A hagyományos források közül
hívjuk fel a potenciális előadók figyelmét Royston M. Roberts korábban már hivatkozott
művére, az Akadémiai Kiadó gondozásában 2005-ben megjelent Serendipity – Véletlen
felfedezések a tudományban című könyvére! A 24. fejezetben nemcsak a penicillin
felfedezésének történetéről, hanem egy másik, szintén az amidok közé tartozó
szulfonamidokról is olvashatunk. Érdemes Fleming története mellett a szulfonamidokat
felfedező Domagk-ét is megismerni és néhány mondat erejéig beszélgetni a két felfedezésről.
A véletlen és a következetes, kitartó, néha sziszifuszinak tűnő munka kapcsolatáról
fogalmazódhatnak meg kimondott vagy kimondatlan tanulságos, szemléletformáló
gondolatok. Kicsit más megközelítésben, de szintén nagyon tanulságos tartalommal ír a
felfedezésről Inzelt György Vegykonyhájában szintén megteszi című könyvének 11.
fejezetében (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006.).
A történeti bevezetés után a kémiai tartalommal folytathatjuk. A lecke legfontosabb
része az amidok funkciós csoportjának megismerése. Milyen kiindulási vegyületekből
származtatható, melyek az amidkötés jellemzői (tankönyv: 4. ábra és a „Tudod? Jó, ha tudod!”
szövegdoboz 5. ábrája) és az amidok rendűsége (a két „Szerinted…?” szövegdoboz)? A
nevezéktan megértése kissé nehéz lehet, ezért a részletek megismerése előtt talán célszerű a
primer, szekunder és tercier amidok fogalmát kialakítani. Itt is az a kulcskérdés, hogy a N-atom
hány C-atomhoz kapcsolódik – amelyek közül persze legalább egy C=O. A munkafüzet 2. és 3.
feladatát ezen a ponton javasoljuk megoldatni. Itt kipróbálhatják a diákok, hogy valóban
megértették-e a magyarázatot és a tankönyvi ábrákat. Ha szükséges, nyugodtan dolgozzanak
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párban, vagy ha úgy ítéljük meg, hogy másra szeretnénk ezt az időt fordítani, kijelölhetjük házi
feladatként is.
A következő egységben néhány olyan amidról ejthetünk szót, amelyet a
hétköznapokból ismerhetünk. Ilyen a paprika csípősségét okozó kapszaicin (munkafüzet 1.
feladata) vagy a B3-vitamin (tankönyv: 2. „Gondoltad volna?” szövegdoboza).
A munkafüzet 4. feladata nemcsak az amidok szerkezetéről szól, hanem az
antibiotikumkutatás lehetőségeiről és fontosságáról, de itt térhetünk ki egy-két mondat
erejéig egyebek mellett a felelős gyógyszerszedés kérdéseire is.
A tankönyv „Tudod? Jó, ha tudod!” szövegdobozában bemutatott karbamid élettani
szerepéről és gyakorlati felhasználásáról, illetve tudománytörténeti jelentőségéről is
szükséges szót ejteni. A munkafüzet 5. számítási feladata is a karbamidhoz kapcsolódik.
7. Polikondenzációs műanyagok – Miből készülnek a golyóálló mellények?
A műanyagok fogalmát mutatja be néhány példán keresztül ez a lecke. Mielőtt a részletek
tárgyalásába kezdenénk, érdemes néhány mondat erejéig elmélkedni azon, hogy a

műanyag a mű-anyag (vagyis a nem-természetes, nem-maguktól-olyan, mesterséges)
anyagok egy speciális csoportja. A beton és a szintetikus orvosság is mű-anyag.
A tankönyv kezdő törzsszövege és a „Szerinted…?” szövegdoboz annyira érthetően
magyarázza a polikondenzációs folyamatok lényegét, hogy véleményünk szerint előbbiek
elolvasását és néhány perces közös megbeszélését nyugodtan rábízhatjuk a csoportokban
dolgozó diákokra. Az erre szánt idő lejárta után kérjünk meg vállalkozó szellemű tanulókat,
akik ismertetik a polikondenzáció lényegét! A továbbiakban néhány polikondenzációval
létrehozott műanyagtípusról tanulunk. A tankönyv „Tudod? Jó, ha tudod!” szövegdoboza és
benne az 5. ábra, valamint a munkafüzet 1., 2. és 3. feladata szól ezekről a műanyagokról.
Természetesen folyhat a megbeszélés hagyományos, frontális módon, sorban megtárgyalva
az egyes műanyagfajtákat, de szervezhetjük csoportmunkában is az ismeretszerzést. Célszerű
maximum 3-4 fős csoportokat kialakítani a megfelelő hatékonyság érdekében. Nyilván lesznek
olyan csoportok, amelyek ugyanazt a műanyagot dolgozzák fel, de ez nem baj, majd a
csoportok beszámolójának idején mindegyik csoporttól kérünk valamilyen megnyilvánulást
akár irányított kérdések alapján. Még a munka megkezdése előtt kérjük meg a diákokat, hogy
a fő hangsúlyt a polikondenzációra helyezzék, és mindig az elvi hátteret keressék meg! Milyen
és mennyi (legalább!) funkciós csoporttal rendelkeztek az eredeti molekulák, és mi tette
lehetővé az óriásmolekulákká kapcsolódásukat? Természetesen a kialakuló műanyag neve és
gyakorlati felhasználása, annak előnyei és esetleges nehézségei vagy hátrányai is kerüljenek
szóba!
A „Vigyázz! Kész, labor!” ismét otthoni kísérletezési lehetőséget kínál. Éljünk vele,
javasoljuk az elvégzését a diákoknak, és kérjük meg őket, hogy készítsenek munkanaplót és
képes vagy videodokumentációt is a kísérletükről! Ezzel a természettudományos kutatás egyik
fontos lépésére tanítjuk meg őket.
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A lecke második oldalán a szövegdobozokban felvetett kérdések mindegyike nagyon
fontos és elvi jelentőségű. Az idő, a csoportunk vagy egyéb szempontok figyelembevételével
döntsük el, hogy melyiket és milyen mélységben dolgozzuk fel! Bármelyiket választjuk, nagyon
tanulságosak lehetnek. Javasoljuk, hogy akár a projektfeladatok, akár a vita, akár pedig a
döntések következményeiről lesz szó, lehetőleg a diákoké legyen a főszerep, a tanár ne
információforrásként, hanem a háttérben, lehetőleg ne is rendezőként, hanem tanácsadóként
legyen jelen! A projektmunkák órai megvalósításához a korábban már említett virtuális
termekre vagy kollaboratív tevékenységet lehetővé tevő applikációkra hívjuk fel a diákok
figyelmét!
8. Porfirinek, kéntartalmú szerves vegyületek – Mitől piros a vér, és mitől zöld a falevél?
A lecke tartalmilag és szerkezetileg is két nagyobb egységre különül, ahogyan egyébként a
címből is következik. Lehetséges, hogy a feldolgozás során is ezt a tagolást és sorrendet
követjük. A porfirinvázas vegyületek olyan fontos biológiai szereppel rendelkeznek, hogy
diákjainknak mindenképpen ismerniük kell ezt a szerkezetet. Az is szép ebben a témában, hogy
a biológián kívül egy korábban tanult kémiai ismerethez, a nitrogéntartalmú heterociklusos
vegyületekhez is visszatekinthetünk a megtárgyalása során. Illetve a paradicsom és sárgarépa
színanyagánál tanult konjugált kettős kötés rendszerére, ami már a látható fény
tartományában is gerjeszthető, és ennek a ténynek köszönhető a jellegzetes színek
megjelenése. A két „Tudod? Jó, ha tudod!” szövegdoboz tartalmát olvastassuk el, majd
mindkét táborból megkérhetünk valakit, hogy ismertesse az olvasottakat. Közben az ábrákon
megfigyelhetik a diákok a molekulák közötti hasonlóságot és különbséget. Ezek az
„árnyalatnyi”, molekulaszerkezetben megmutatkozó különbözőségek már elegendőek ahhoz,
hogy két gyökeresen eltérő biológiai funkció alapjai legyenek, ráadásul az élővilág két
különböző országában, a növények és az állatok világában. A munkafüzet első hat feladata
egyszerű, ismeretek előhívását várja a diákoktól. A 7. feladat már némi gondolkodást igényel.
A 8. feladat nagyon fontos kérdéssel foglalkozik, kihívást jelent. Csoportmunkában történő
feldolgozását, majd közös megbeszélését javasoljuk.
A második blokk a kéntartalmú szerves vegyületek körével foglalkozik. Sok érdekes,
hétköznapokban is előforduló vegyület és ezekhez kapcsolódó kérdés szerepel ebben a
részben, rengeteg vegyületnévvel. Biztassuk a diákokat, hogy találják meg a szöveg, a képletek
és az ábrák alapján a közös rendezőelvet, a jellemző funkciós csoportot, ami minden
vegyületben és vegyülettípusban előfordul, és e köré próbálják szervezni az ismereteket! Akár
frontális módszerrel, akár párban, esetleg egyénileg dolgoznak, javasoljuk, hogy az előbbi
segítő mondat hangozzon el. A felsorolt vegyületeket természetesen nem kell névvel és
képlettel megtanulniuk. Sokkal fontosabb, hogy lássák és alkalmazzák a párhuzamot az ismert
oxigéntartalmú vegyületekkel. Pl. a tioalkoholok és az alkoholok között vegyék észre a
hasonlóságot és a kapcsolatot! Ezt segíti a munkafüzet 9. feladata is. A 10. feladatban újabb
érdekesség és anyag kerül elő, és ismét mód nyílik egy kis számolásra is.
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Érdemes néhány percet szánni egy egyszerű kísérletre, a zöld növények színanyagainak
papírkromatográfiával történő kimutatására. A kísérlet részletes leírása Rózsahegyi Márta –
Wajand Judit: 575 Kísérlet a kémia tanításához (Tankönyvkiadó, Budapest 1991.) c. könyv 93–
95. oldalán olvasható. Ha a kísérletet bemutatjuk vagy legalább egy előre elkészített
klorofilloldat futtatását elvégeztetjük, elkerülhetetlen, hogy pár mondatban elmagyarázzuk a
módszer lényegét.
Összefoglalás
Az összefoglalás célja most is az, hogy a fejezetben tanult ismereteket áttekintsük,
felelevenítsük a legfontosabb részleteket, valamint, hogy az egész anyagrészt elhelyezzük a
szerves kémiai ismereteink között, és elvégezzük a tananyag szintézisét. Természetesen erre
nagyon sok lehetőségünk és módszertani megoldás kínálkozik. Válasszunk közülük olyanokat,
amelyek a csoportunk adottságaihoz és stílusához legjobban illeszkednek, valamint mi is a
legjobban tudjuk kezelni, és szívesen alkalmazzuk! A tankönyv és a munkafüzet most is
bőséges választékot kínál a megfelelő módszerek megtalálásához. Szokás szerint most is
tervezzük meg előre az óra időbeosztását, és gondoljuk át, hogy minden fontos tény és
fogalom szóba kerüljön! A feladatok olyan bőséges kínálata áll rendelkezésünkre, hogy
biztosan nem lesz mindegyikre időnk. De nem is szükséges mindet megoldani, vannak a
feladatok között tartalmi átfedések. Előre meghatározott céljainknak megfelelően
válogassunk közülük!
Az egyik megoldás lehet, ha a tankönyv „Kapcsolatok” című feladatával indítjuk az
ismétlést. Kérjük meg a diákokat, hogy tekintsék át az ábrákat, ha szükségesnek gondoljuk,
beszéljük meg egy-két mondattal, majd mondjunk vagy írjunk fel néhány anyagnevet, amit
írassunk be a tankönyvi táblázatok megfelelő csoportjába! Itt is adódhatnak variációk:
felírhatunk képleteket, és az alapján kell az elnevezést kitalálni és a vegyületet a helyére
besorolni, vagy fordítva: nevet adunk meg, és képletet íratunk a táblázatba. A táblázatban
szereplő anyagok képleteit is beírathatjuk a nevek mellé. Eljárhatunk úgy is, hogy eleve
nagyméretű neveket vagy képleteket írunk A/4-es lapokra, és gyurmaragasztóval kitűzzük a
táblára, majd – még tankönyv használata nélkül – kérjük meg a párban dolgozó diákokat, hogy
rendszerezzék a vegyületeket, alkossanak a funkciós csoportok alapján halmazokat. Amikor
megbeszéltük a megoldásaikat, hasonlítjuk azokat össze a tankönyvi táblázattal. A tankönyv
ebben a feladatban olyan vegyületeket is felsorol, amelyekről eddig nem esett szó, de a
tankönyv „Természettudományos gondolkodás” feladatának egy részével kiegészítve
megbeszélésre érdemes, mert a tanulókat is érdeklő, gyakorlati vonatkozásai vannak. Ilyen
például a nitro-benzol felhasználása a „Természettudományos gondolkodás” 3.
részkérdésében.
A munkafüzet feladatai részben ismeretszintűek, részben a meglévő tudás
alkalmazását várják el a diákoktól. Segítségükkel az összes tanult szerkezeti jellemzőt és ebből
következő tulajdonságot áttekinthetjük konkrét példavegyületeken keresztül. Emellett a
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polimerizáció és a polikondenzáció lényegére és alkalmazására is találunk példákat a feladatok
között.
Bár elvileg csak a freonok bűnös vagy ártatlan voltának bírósági vitáját kínálja az egyik
projektfeladat, mégis érdemes megszervezni ezt a „bírósági tárgyalást”, ha osztályunkat elég
érettnek érezzük ehhez a munkaformához. Nem csak az érvelés technikáját, módszertanát, a
szóbeli szövegalkotást, kommunikációt és sok-sok szociális készséget gyakorolhatnak a diákok,
hanem a beszédek alatt sok frissen, illetve korábban tanult kémiai ismeretüket is
mozgósítaniuk kell, hogy releváns, tudományosan helytálló érveket sorakoztassanak fel, és
lehetőleg ne ismételjék magukat, változatos és sok összefüggést megvilágító érvrendszert
alkossanak.
Bármelyik megoldást is választjuk az itt említett vagy fel nem sorolt lehetőségek közül,
mindenképpen a kiscsoportokban vagy legalább páros munkában végzett tevékenységeket
javasoljuk, mert a társakkal való szakmai párbeszédnek, sokszor leegyszerűsítve, diáknyelven
előadott magyarázatoknak bizonyítottan pozitív hatása van a diákok fogalmi megértésére, a
magyarázó és befogadó szempontjából egyaránt. Az összefoglaló órát a következő órán
számonkérés követi. A fejezet feldolgozására így tíz tanórát fordítunk.
V. Biológiai jelentőségű anyagok
Bár a korábbiakban is számos biológiai jelentőségű, élettani hatással rendelkező vegyülettel
foglalkoztunk, ez a fejezet olyan vegyületcsoportokról szól, mint a szénhidrátok, a fehérjék és
építőköveik, a nukleinsavak, valamint a gyógyszerek és a mérgek. Ebben a fejezetben lesz szó
részletesebben a molekuláris kiralitás kérdéséről és fontosságáról is.
1. Szőlőcukor, répacukor, gyümölcscukor – Egészségesebb-e a barna cukor a fehérnél?
A címben jelzett három szénhidrát példáján mutatjuk be a szénhidrátok szerkezetét és
fontosabb tulajdonságait. A témakör tanítását színesíti, megkönnyíti a megfelelő szemléltetés
(modellezés, ezüsttükörpróba és Fehling-próba elvégzése).
A téma indításának egyik lehetősége, hogy magának a szénhidrátok elnevezésnek az
eredetét vizsgáljuk meg. Ha kanálhegynyi glükózt, szacharózt és keményítőt szórunk egy-egy
kémcsőbe, és gázlánggal kezdjük el melegíteni, hamarosan hasonló megfigyeléseket tehetünk
az egyes kémcsövekben: a szilárd anyagok elszenesednek, a kémcsövek felső, hidegebb részén
pedig páralecsapódást észlelhetünk, vízcseppek jelennek meg. Valamilyen hasonló korabeli
tapasztalat ihlethette a múlt kémikusait a szénhidrátok névadásakor. Nemcsak a kísérleti
tapasztalatok, hanem a később megállapított kémiai összetétel miatt is érthető az az
elgondolásuk, hogy a szénhidrátok a szén hidrátjai, tehát valahogyan vízmolekulák
kapcsolódnának a szénhez („Gondoltad volna?”). Ma már tudjuk, hogy ez csak egy véletlen
egybeesés, de az elemi összetétel arányai mégiscsak valamennyire indokolhatták a kezdeti
elképzeléseket. A felvezetés után a három legegyszerűbb és biológiai szempontból
legfontosabb szénhidrát, a glükóz, a fruktóz és a szacharóz megbeszélése következhet.
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Többféle módszer közül választhatunk ízlésünk, lehetőségeink és az osztály adottságainak
figyelembevételével. Bármelyiket is választjuk, érdemes a szerkezeti hasonlóságokra és a
különbségekre, a jellemző funkciós csoportokra, az egymásba átalakítás, átalakulás
lehetőségének bemutatására és a biológiai funkcióra összpontosítani. Indulhatunk a három
molekula modelljének bemutatásával vagy megépíttethetjük az osztály harmadával a glükóz,
másik harmadával a fruktóz és a többiekkel a szacharóz modelljét. Nyilván a csoportok még
kisebb, 3-4 fős csoportokban dolgoznak együtt. Akármelyik modellező módszert választjuk is,
a tankönyv és a munkafüzet ábrái segítik a diákok munkáját. Azonosítsák a jellemző funkciós
csoportokat, és ebből következtessenek a fizika tulajdonságokra! A tankönyv 2., 3. és 4. ábrája
segít a modellépítésben, a munkafüzet 3., 4. és 5. feladata pedig a funkciós csoportok, a
szerkezeti jellemzők és az ezekből levezethető tulajdonságok megállapításában.
Mindenképpen szükséges a nyílt láncú és a gyűrűs szerkezet egymásba történő
átalakulásáról beszélni, mert e nélkül, pusztán a tankönyvi információkra támaszkodva nem
érthető, hogyan kerül a szerkezetbe az ezüsttükörpróbával kimutatható oxo-csoporrt.
A glükóz biológiai funkciója és a keletkezési egyenlete a biológiai tanulmányok során
minden bizonnyal előkerült már, de nem baj, ha kémiaórákon is „ráerősítünk” a fogalomra,
hiszen a szőlőcukor szén-dioxidból és vízből való keletkezésének egyenlete a földi élet alapja.
A disszimilációs folyamattal pedig a sejtlégzéssel kapcsolatban találkozhatnak a tanulók. Az
alkoholok tárgyalásakor már kémiaórákon is szó esett az alkoholos erjedés kiindulási
vegyületéről és termékéről. A munkafüzet 7. és 8. feladatai is ezzel a kérdéssel foglalkoznak.
Ha módunkban áll, itt végeztessük el a diákokkal az aldehideknél már megtanult
ezüsttükör- és Fehling-próbát, valamint itt lehet tartalommal megtölteni a redukáló és nem
redukáló cukor kifejezést. A tankönyv „Tudod? Jó, ha tudod!” szövegdobozában szereplő 7.
ábrával a diákok össze tudják hasonlítani saját kísérleti eredményüket. Használjuk a
munkafüzet 9. feladatát a kísérletek megbeszélése előtt vagy után!
A cukorbetegség kérdése megkerülhetetlen a téma tárgyalásakor. A betegség
gyakorisága olyan méreteket öltött, hogy napjainkban bizonyos országokban – sajnos
hazánkban is – népbetegségnek számít. A „Kétszer kettő…?” szövegdobozban nemcsak
szemelvényeket és tényeket találunk a témával kapcsolatban, hanem számítási feladat
elvégzésére is alkalom nyílik.
2. A keményítő és a cellulóz – Miből készül a glükóz-fruktóz szirup?
Az előző órán már szó volt egy diszacharidról, a szacharózról. Lehet ez is a mostani anyagrész
kiindulópontja. A két monoszacharid összekapcsolódása alapján megbeszélhetjük a többi
összetett szénhidrát kialakulásának elvi alapjait. Magyarázatunkhoz olyan példavegyületeket
célszerű választani, amelyek egyébként is szerepelnek ebben az anyagrészben, ráadásul a
legelterjedtebbek a növény- és állatvilágban. Ha az előző órán módunkba állt modellt építtetni
a diákokkal, most felhasználhatjuk a glükózmolekulákat, hogy a maltóz és a cellobióz
szerkezetét modellel is bemutassuk. Ha 4-5 monoszacharid egységünk is van, akkor a hosszú
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láncokká való kapcsolódással megjelenő többlettulajdonságok is kiderülnek. Látható pl. a
keményítő spiráljának kezdeménye vagy legalábbis az a tény, hogy a poliszacharidláncnak az
éterkötések kötésszöge miatt van egy kis görbülete, nem egyenes lefutású. Ezzel szemben a
cellulóz rostszerű, párhuzamos szálakból álló szerkezete is érzékelhetővé válik. Javasoljuk,
hogy mindkét anyagot mutassuk meg a diákoknak.
A közös megbeszélés és a tanári magyarázat után következhet a munkafüzet 1–4.
feladatainak megoldása. Adjunk lehetőséget a páros vagy kiscsoportos tevékenységekre! A
feladatokat nem tudja megoldani minden diák az adott idő alatt. Ha szükséges, differenciáltan
jelöljük ki az elvégzendő feladatokat, és hívjuk fel a diákok figyelmét, hogy a tankönyv
törzsszövegét használják forrásként.
Időnk és lehetőségeink függvényében mikromódszerekkel végrehajtott egyszerű
tanulókísérleteket is beiktathatunk az órába. Pl. a keményítőt üres üdítős kupakokba tesszük,
vegyszeres kanál helyett ferdére vágott szívószálat használunk spatulaként. Végezhetünk
oldhatósági vizsgálatot másik üres üdítős kupakban vagy akár csempén vízcseppben. Ennek
folytatása lehet a keményítő színreakciója Lugol-oldattal (kálium-jodidos jódoldattal). A
reagenst Pasteur-pipettába felszívva előkészíthetjük a gyerekek tálcáira. Kimutattathatjuk a
keményítőt növényrészekben vagy növényi eredetű anyagokban: burgonyaszeletben,
beáztatott és félbevágott babszemben, kenyérdarabban stb. A kivitelezés során használjuk a
tankönyv „Vigyázz! Kész labor!” szövegdobozában leírtakat és a 2. ábrát! Valószínűleg
osztályszinten és tanórai keretek között nem lesz időnk a munkafüzet 6. feladatában javasolt
kísérlet elvégeztetésére, de projektfeladatként felkínálhatjuk a diákoknak. Miután
vegyszereket is kell használniuk, természetesen csak iskolai kísérletezésről lehet szó.
Szakkörön vagy összefoglaló órán egy alkalmasan megválasztott csoport feladataként
adhatjuk, melynek tagjai majd beszámolnak a módszerről és a tapasztalatokról a többieknek.
A „Tudod? Jó, ha tudod!” és a „Gondoltad volna?” szövegdobozok biológiai és élettani
szempontból fontos vagy érdekes ismereteket közölnek. Leggazdaságosabban úgy építhetjük
be az órába, ha egy-egy csoportot bízunk meg a feldolgozásukkal, ami után 1-2 percben
összefoglalják a tanultakat. Biztassuk őket arra, is, hogy ha marad idejük, egészítsék ki a
témájukat saját eszközzel, okostelefonnal vagy tablettel szerzett információkkal!
A projektfeladatok ez esetben is érdekes kutatási témákat kínálnak a legelszántabbak
számára. A cellulóz táplálkozás-élettani kérdésektől ugyan nagyon távol álló, de a diákok
körében népszerű felhasználási területe a robbanóanyag-ipar. Ha időnk és lehetőségünk van
rá, készítsünk lőgyapotot cellulózból! Pais István Kémiai előadási kísérletek (Tankönyvkiadó,
Budapest, 1978.) című tankönyvében a 367. oldalon a 446. számú kísérlet vagy Rózsahegyi–
Wajand 575 kísérlet a kémia tanításához (Tankönyvkiadó, Budapest, 1991.)
kísérletgyűjteményében az 567–568. oldalon leírt módon elkészítve, balesetmentesen
kísérletezhetünk vele. Ne készítsünk a leírtnál nagyobb mennyiséget, és ne tároljuk hosszú
ideig, nehogy váratlan baleset következzen be!
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3. Vitaminok, karotinoidok és flavonidok – Mik az antioxidánsok?
Ebben a leckében az antioxidánsokkal, illetve a vitaminokkal foglalkozunk. A lecke néhány
tartalmi eleme már korábban is előfordult (pl. a 8. leckében, a vörösborban lévő

rezveratrol). Ezek ismétlése, más kontextusban való tárgyalása elősegítheti a velük
kapcsolatos alkalmazható tudás kialakulását.
A lecke témája annyira szorosan kapcsolódik a hétköznapokhoz, a táplálkozási
szokásokhoz és a biológiai tanulmányokhoz, hogy az ezekre történő utalások szinte
kikerülhetetlenek. Jó is, ha minél több esetben hivatkozunk ezen ismeretekre és
kapcsolatokra. A témát és az órát szervezhetjük a vitaminok köré, és a csoportosításuk,
élettani hatásuk, táplálékainkban, élelmiszerekben való előfordulásuk alapján tárgyaljuk őket!
Egy másik megoldás lehet, ha az osztályt csoportokba szervezzük, és minden csoport
egy-egy vitaminnal ismerkedik meg a tankönyv és a munkafüzet segítségével. Ezután a
csoportok beszámolói alapján együtt beszélhetjük meg a témát. Ha ezt a módszert választjuk,
biztassuk a diákokat, hogy egyéb forrásokat is találjanak és használjanak fel a tankönyv
szövegén kívül! Használják, ha vannak, a saját IKT eszközeiket!
Újabb lehetőség, ha áttekintő olvasással mindenki végigfut a tankönyv szövegén, és
megjelöli a számára ismeretlen kifejezéseket. A diákok ezeket azonnal fel is írhatják a táblára,
vagy a korábban már bemutatott valamelyik kollaboratív tevékenységet lehetővé tevő
programmal, pl. a trello (https://trello.com) vagy a linoit (http://en.linoit.com) segítségével
cetlit küldhetnek az osztály virtuális táblájára, amit mindenki lát és akár egyszerre
szerkeszthetik is. Az így összegyűjtött ismeretlen fogalmakat lehet azután sorra venni és
megbeszélni. Módszer lehet a tanári magyarázat, de a tankönyv mint forrás és a társtanítás is.
Jó, és a korábbi kémiai ismeretek előhívását és megerősítését segíti, ha indokolt esetben
molekulamodelleket vagy legalábbis a szerkezetet szemléltető ábrát is mutatunk a diákoknak.
A karotinoidok működése és színe sokkal egyszerűbben elmagyarázható így.
A biológiatanítás szemléletéhez közel áll, ha a vitaminokat oldhatóságuk alapján
csoportosítjuk, és így tárgyaljuk. A molekula szerkezeti jellemzői és polaritása, valamint a
vitaminszükséglet és megfelelő adagolása szép példája a szerkezet és funkció
összekapcsolódásának.
Az RDA értékek jelentésének és jelentőségének bemutatása ismét a kémia és a
hétköznapok közötti kapcsolódás szép példája. (Az RDA jelentése: ajánlott napi beviteli
értékek – angolul recommended daily allowance –, ennek rövidítése az RDA.)
A munkafüzet feladatai közül a választott óraszervezési módszer alapján válogassunk!
4. Aminosavak és peptidek – Mi az umami íz?
A lecke legfontosabb célja az aminosavak fogalmának, alapvető szerkezeti jellemzőinek,
funkciós csoportjainak és a biológiai szerepüknek a bemutatása. Mindez két példán keresztül,
a glicin és a glutaminsav példáján keresztül történik. Kivetített képek, táblán rajzos
magyarázatok, képletek teszik könnyebbé például az ikerionos szerkezet kialakulásának
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megértését. A tanítványainktól is várjuk el a kémiai szimbólumok használatát! Tartósabb lesz
a tudás, ha nemcsak elvi alapon értik az összefüggéseket, hanem gyakorlatban is tudják
alkalmazni azokat. Egy-két egyszerűbb modell most is segíthet, és szemléletesebbé teheti a
magyarázatunkat. A hatékony időkihasználás érdekében az órára való felkészülésnél
gondosan tervezzük meg, hogy melyik mozzanathoz melyik munkafüzetbeli feladatot fogjuk
felhasználni. Az alapstruktúra bemutatásához és magyarázatához a tankönyv 2., 3. és 4. ábrája
lesz segítségünkre. Az egyes aminosavak egyedi jellegzetességeit pedig a munkafüzet 3–8.
feladatai alapján fedezhetik fel a diákok.
A lecke másik fő egységét a peptidkötés kialakulása (tankönyv 6. ábra) és az így
kialakuló peptidek aminosavsorrendjének megértése képezi. Két fontos kapcsolódási ponthoz
is elérkeztünk. Korábban már tanultunk az amidokról, remélhetőleg ez mostanra a diákok
számára is nyilvánvaló. Hivatkozzunk az ott szerzett ismeretekre! A másik kapcsolat
előremutató: a következő órai anyagot, a polipeptidek és a fehérjék leckét készítjük elő az
aminosavak részletes tárgyalásával.
Az aminosavak kapcsolódási sorrendjének meghatározásához használt tudományos
módszert a munkafüzet 9. és 10. feladata modellezi. Kiegészíthetjük az „átfedő polipeptidek”
című játékkal. Népszerű, gyors és sikerélményt nyújt a diákoknak. A játék lényege, hogy egy
hosszabb összetett szót vagy fogalmat, pl. „paprikás csirke” 6-8-szor felírjuk egy-egy
papírcsíkra, majd a csíkokat 3–5 betűből álló darabokra vágjuk. Ezeket borítékba tesszük, és
minden csoportnak adunk egy-egy borítékot azzal az utasítással, hogy egy fogalomra vagy
szóra kell ráismerniük: találják meg hozzá a módszert! Hamar rá fognak jönni, hogy
elcsúsztatva, egymás alá és fölé helyezve a szótöredékeket, összeáll (legalábbis tartalmilag)
egy értelmes kifejezés, esetünkben a paprikás csirke. Ezzel ők is felfedezték a Sanger és
munkatársai által használt technikát, amivel az első aminosavsorrendet meghatározták az
1950-es években. A több évig tartó és végül Nobel-díjat érő munkával feltárult az 51 darab és
17-féle aminosavat tartalmazó inzulin aminosavsorrendje. A „Nézz utána!” szövegdoboz is
ehhez a témához kínál kutatnivalót és projektfeladatot.
Érdekességként elmondhatjuk, hogy a címben szereplő umami japán szó, az umai
(fölséges) és a mi (íz) jelentésű szavakat vonta össze az ízt 1908-ban fölfedező japán kémikus
(Kikunae Ikeda).
5. Fehérjék – Mi a gluténérzékenység?
A leckében áttekintjük a fehérjék legfontosabb tulajdonságait, csoportosítását, szerkezetét és
kimutatását.
A fehérjék kifejezés vélhetően minden tanuló számára ismert, legalább a táplálkozással
kapcsolatban biztosan. Akár innen is indíthatjuk a téma feldolgozását. A biológiai
vonatkozások kikerülhetetlenek, akár a fehérjében gazdag étrendre vagy a
gluténérzékenységre gondolunk. A kémia szempontjából hozzáadandó többlettudás a
fehérjék összetételével, az aminosavak kapcsolódási sorrendjével és a fehérjék
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térszerkezetével írható körül. Az előző két ponttal már az aminosavak kapcsán találkoztak a
diákok, így az előző órához szervesen kapcsolódik ez a témakör. Az aminosavak oldalláncainak
jellege, polaritása és az oldallánc mérete fogja befolyásolni a kialakuló fehérje térszerkezetét.
Erre építve tudjuk érthetővé tenni a fehérjék szekunder, tercier és quaterner struktúráját,
ahogyan az a tankönyv 2. ábráján is látható. Ismét a szerkezet és biológiai szerep
összefüggésébe botlunk („Gondoltad volna?” szövegdoboz a fibrilláris és a globuláris fehérjék
biológiai szerepéről). Érdemes átgondolni, hogyan lehetséges az, hogy ugyanazok az
aminosav-molekulák annyira különböző fehérjemolekulák felépítésében vesznek részt, mint
az összehúzódásra képes izomfehérjék vagy az anyagcsere-folyamatok főszereplői, az
enzimfehérjék. Megint más típusúak a szaruképleteket alkotó szerkezeti fehérjék vagy a
tankönyv felvezető szövege által említett glutén.
A biológiai tanulmányokra és a táplálkozás-élettannal kapcsolatos mindennapi
ismereteinkre támaszkodva tárgyalhatjuk a fehérjék koagulációját és denaturálódását. Miért
mérgezőek vagy károsak bizonyos anyagok vagy hatások az emberi szervezetre? Mi történik
tulajdonképpen molekuláris szinten egy-egy égési sérülés vagy alkohol-, nehézfémsómérgezés során? Természetesen nagyon leegyszerűsített a párhuzam, de feltehetően átmegy
az üzenet: a bonyolultan szervezett élő anyag mennyire érzékeny a külső környezeti
hatásokra, és hogy magunknak is felelősséget kell vállalnunk a szervezetünk normális
működéséért – pl. a bevitt tápanyagok típusának és minőségének megválogatásával és az
esetleges károsító anyagok (nikotin, túl sok alkohol stb.) fogyasztásának tudatos elkerülésével.
Amennyiben a lehetőségeink adottak, feltétlenül javasoljuk néhány egyszerű fehérjekicsapási
kísérlet elvégeztetését csoportmunkában. Kémcső helyett valamelyik mikrokísérleti módszert
is választhatjuk, akár a korábban ismertetett tablettatartós, akár a csempén vagy műanyag
lefűzőlapon, cseppreakciók formájában. A fehérjék kimutatására szolgáló Biuret-próba szintén
elvégeztethető tanulói kísérletként. Tanári demonstrációs kísérlettel mutassuk be a
xantopotein-reakciót is („Tudod? Jó, ha tudod!” szövegdoboz 4. ábrája)!
A peptidkötés kialakulását és jellemzőit a munkafüzet 2–4. feladata gyakoroltatja, míg
szerkezeti felépítésük egyes szintjeit az 5–8. feladatok. A 9. feladat az enzimműködés
szerkezeti alapját, a „kulcs-zár modell” megértését segíti, a 10. feladat pedig egy kis
számolásra ad lehetőséget. Az egyes résztémákhoz további „Gondoltad volna?” és „Tudod?
Jó, ha tudod!” szövegdobozok tartalmai is kapcsolódnak.
6. A dezoxiribonukleinsav és a ribonukleinsav – Mire jó a DNS-vizsgálat?
Többek között ez a lecke készíti elő a biológiai tanulmányok genetikai fejezetét. A lecke
alapvető fogalmai: nukleinsav, DNS, gén és genetikai térkép.
A téma annyira ismert és népszerű, hogy egészen biztosan találunk kapcsolódási
pontokat, ahonnan az órát indíthatjuk. Akár a tankönyv alkérdésére, akár az aktuálisan futó
bűnügyi sorozatok gyakori felderítési módszereire vagy szerencsés esetben tudományos
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ismeretterjesztő filmekre és olvasmányokra támaszkodunk, egy nagyon fontos és modern
téma megtárgyalásához érkeztünk.
A feldolgozás akár csoportmunkában is történhet, nincsenek a leckében nehezen
érthető és teljesen új alapokon nyugvó kémiai fogalmak, amelyek szoros tanári magyarázatot
igényelnének. A tankönyv ábrái és szövege alapján megérthető a DNS molekuláris felépítése,
szerkezete és a szerkezetkutatás módszere, lépései. Választhatjuk azt a megoldást, hogy akár
az előbb említett három ponthoz fogalmazunk meg kérdéseket, amelyekre egységesen,
minden csoportnak meg kell találnia a választ, a rendelkezésre álló taneszközök és egyéb
források (internet, kézikönyvek, lexikonok) segítségével. De szervezhetjük úgy is a
csoportmunkát, hogy minden csoport más feladatot kap, konkrétan behatárolt témával.
Utóbbi esetben az előbbi témák mellett még a klónozás és „Dolly”, a számítógépek DNS-e és
a mutáció is külön csoportokhoz kerülhet. Arra figyeljünk, hogy a munka megkezdése előtt
állapodjunk meg a diákokkal a rendelkezésükre álló időben, hívjuk fel a figyelmüket a
megfelelő időbeosztásra és munkamegosztásra, valamint a külső források használatánál a
források megjelölésére! Legyen időnk meghallgatni a csoportok beszámolóit, önértékelését és
a társak véleményét, kérdéseit! Szükség esetén tanári magyarázattal is egészítsük ki az
elhangzottakat! Önállóbb osztályok esetében még a csoportmunka megkezdése előtt kérjük
meg a diákokat, hogy keressék meg a témájukhoz kapcsolódó megfelelő munkafüzeti
feladatot is! Szükség esetén mi magunk jelöljük ki, hogy melyik témához melyik munkafüzeti
feladat feldolgozását várjuk el! Azt is fontos nyomatékosítani, hogy mindenki számára a teljes
lecke elsajátítandó, nem csak az a részterület, amivel a csoport konkrétan foglalkozott. Tehát
a többi csoport beszámolóját is értő figyelemmel kövessék a tanulók!
A témához kapcsolódó bőséges irodalomból James D. Watson: A kettős spirál (1970.
Gondolat Kiadó, Budapest) című, sajnos ma már csak könyvtárakban, esetleg antikváriumban
elérhető könyvet emelnénk ki. A szerző olyan szuggesztív, magával ragadó stílusban számol be
a kettős spirál szerkezetének felderítéséről, hogy egészen biztosan a fiatal olvasókat is
megérinti, és a mostani generációk számára is lesz mondanivalója a világról, illetve a
tudományos kutatás és megismerés folyamatáról és módszertanáról.
7. Gyógyszerek – Használ vagy árt?
A témakör tipikusan olyan, aminek tanítása nehezen képzelhető el hagyományos
módszerekkel, kínálja a projektszerű vagy a vitán alapuló feldolgozásmódot. Egyes elemeit
korábbi leckékben is tárgyaltuk már, most visszautalhatunk rájuk, összekapcsolhatunk esetleg
szigetszerűen meglévő ismereteket.
Több tartalmi egység köré is szervezhetjük az órát. Az egyik ilyen egység lehet például
a gyógyszerek engedélyeztetésének kérdése. Ha csoportmunkát szervezünk, az egyik csoport
kaphatja ezt a feladatot, és a tankönyv „Amíg egy anyagból gyógyszer lesz” című szövegdoboza
alapján tud dolgozni. Egy másik csoport témája lehet a hatás és mellékhatás kérdésének
körüljárása. Javasoljuk a diákoknak, hogy beszélgessenek arról is, milyen nehéz meghúzni azt
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a határt, ameddig még egyértelműen nyereséges a gyógyszer szedése, akár kellemetlen vagy
veszélyes mellékhatások elszenvedése árán is, és mi az a pont, vagy van-e egyáltalán ilyen,
amitől kezdve egyértelműen eldönthető, hogy a gyógyszer többet árt, mint használ. Ki jelöli ki
ezt a pontot? Kinek a kezében van ennek eldöntése? Bár szorosan a témához kapcsolódik, de
mégis külön csoportnak célszerű kiadni a Contergan-botrányt leíró „Tudod? Jó, ha tudod!”
szövegdoboz tartalmának feldolgozását (abban az esetben, ha a kiralitás vagy az izoméria
témák tárgyalásánál még nem foglalkoztunk vele). Egy következő csoport az
étrendkiegészítőkkel foglalkozhat, egy másik pedig a kereszthatások kérdésével. Ha kb.
negyedórát szánunk a témák feldolgozására, ennyi idő alatt a csoportok posztert, kisebb
plakátot is tudnak készíteni, és a beszámolóik színesítéséhez és érthetőbbé tétele érdekében
majd be is mutathatják őket. Még gyorsabb megoldás, ha a korábban már említett Canva vagy
PosterMyWall programokkal virtuális posztereket készítenek a diákok, és ezeket használják
előadásuk illusztrációjául.
A munkafüzet szinte valamennyi feladata olyan praktikus ismereteket tanít meg a
gyógyszerekkel és a gyógyszerszedéssel kapcsolatosan, amelyek a hétköznapokban
nélkülözhetetlenek. Ha előre tudunk tervezni, érdemes a diákokkal erre az órára egy-két
gyógyszeres dobozt és gyógyszerismertetőt behozatni, és a munkafüzet 1. és 4. feladatát ezek
felhasználásával megoldani. Ha csoportban dolgoznak, mindenki a saját készítményével
kapcsolatban gyűjti össze a feladatok által kért információkat, és az ismertetők után össze
tudják hasonlítani egymás gyógyszereit. Esetleg úgy hozhatja a véletlen, hogy a különböző
tünetekre szedett jellegzetes gyógyszerfajtákra is ráismernek (pl. fájdalomcsillapítók,
gyulladáscsökkentők stb.).
8. Királis molekulák – Miért olyan ellenálló a lépfene-baktérium?
Az optikai izoméria és a kiralitás tárgyalása néhány fontos és érdekes problémán keresztül
történik. A királis szénatomot és az enantiomereket molekulamodellek használatával célszerű
tanítani. Nem foglalkozunk a diasztereomerekkel, de ha az osztály felkészültsége és
motiváltsága ezt megengedi, nyugodtan beszélhetünk azokról is.
Az izomériatípusokkal kapcsolatban egy korábbi leckében már említhettük a kiralitás
fogalmát, de mivel nem egyszerű a téma, az sem baj, ha újra szóba kerül. Annál is inkább, mert
most, a tanév vége felé közeledve már sokkal bővebb szerves kémiai ismeretekkel
rendelkeznek diákok, és a fogalom alkalmazási területei is tágabbak lehetnek. A tankönyv és a
munkafüzet példái bőséges lehetőséget kínálnak a jelenség megértésére, a fogalom
gyakorlására, azonban mégis azt javasoljuk, hogy mielőtt ezekhez kezdenénk, építtessük meg
a diákokkal egy négy különböző szubsztituenssel kapcsolódó metánszármazék modelljét és
annak enantiomer párját. Ha a diákok így, valóságosan kézbe vehetik és kipróbálhatják, hogy
fedésbe hozható-e vagy csak tükörképi párja egymásnak a két molekula, a kevéssé jó térlátású
tanulók is gyorsabban belátják a jelenség lényegét, és ezután a síkban ábrázolt molekuláknál
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is könnyebben tudják felismerni az optikai izomériát. Ha párokban dolgoznak a diákok,
megtakaríthatunk egy keveset az előkészítéshez szükséges időből.
A következőkben folytathatjuk pl. Pasteur borkősavkristályokon végzett
megfigyeléseivel és a jelenség felfedezésével. Akár előzetesen kiadott kiselőadás témája is
lehet, vagy a tankönyv „Tudod? Jó, ha tudod!” szövegdobozában leírtak és tanári kiegészítés
alapján ismerhetik meg a diákok a felfedezés történetét. Szükségesnek gondoljuk, hogy
tisztázzuk a diákokkal a „polarizált fény síkja” kifejezés jelentését. A minden irányba terjedő
fénysugarak útjába megfelelő szűrőt téve a szűrő nyílásán csak egy irányba haladó fénysugarak
jutnak át, amelyek egy síkot alkotnak. Ennek a fénysugárnak az útjába helyezett királis anyag
fogja a síkot egyik vagy másik irányba meghatározott szögben elforgatni. A továbbiakban
gyakorlati példák sora közül válogathatunk a tankönyvben és a munkafüzetben is. A nagyobb
hatékonyság érdekében engedjük a diákokat párban vagy kisebb csoportokban dolgozni, és a
taneszközök mint források felhasználásával és a társakkal történő megbeszélés módszerével
élve gyakoroltassuk be a fogalmat! A tanár inkább csak a háttérben, segítőként vegyen részt a
folyamatban, ne mint elsődleges információforrás!
9. Élelmiszer-adalékok – Mi az az E150a jelű szörnyűség?
A szemléletformálás szempontjából is fontos kérdéssel foglalkozunk ebben a leckében. Ismét
nem a klasszikus kémiaórai témával van dolgunk, tehát most is célszerű valamilyen egyedi és
az osztályunk számára alkalmas feldolgozási módszert választanunk. Az élelmiszerekkel,
táplálkozással kapcsolatban a tanítványaink biztosan még a gyógyszerekhez képest is több
háttértudással rendelkeznek, feltétlenül használjuk ki ezt a tényt! Sokféle módszer kínálkozik,
az egyik lehet például a vita is. Ebben az esetben akár az élelmiszer-adalékok használatát
támogató és természetes anyag pártiak lehetnek itt a vitapartnerek. De választhatunk egyéb
megvitatandó fogalmat a témából, ami eléggé megosztó ahhoz, hogy várhatóan két különböző
álláspontú csoportot tudunk kialakítani. Ilyen lehet például a tartósított vagy friss, a
vegetáriánus vagy húsevő kérdése. Természetesen utóbbi esetében nemcsak a kémiai
összetétel és az eredet szempontjából, hanem a feldolgozás módja, konyhatechnológiai
szempontból is körül kell járni a kérdést. A csoportoknak adjunk néhány percet, amíg az
érveiket összegyűjtik és rendszerezik! A diákok forrásként használják a tankönyvet és a
munkafüzetet, de külső forráshoz is fordulhatnak saját vagy iskolai eszközökkel,
okostelefonokkal, tabletekkel. Javasoljuk, hogy a csoportokban legyenek időfelelősök és
szóvivők, valamint néhány vállalkozó kedvű diákot kérjünk fel a zsűri szerepére! Ha van olyan
személyiségű tanítványunk az osztályban, aki alkalmas lehet a vita moderálására, bátran
adjunk neki erre lehetőséget! Védett, ismerős környezetben magabiztosabban tudja
kipróbálni ezt a szerepet. Ismét hangsúlyozzuk a vita lezárta után a néhány perces értékelés
és önértékelés beiktatását. Nagyon tanulságos tapasztalatokra tehetnek szert a résztvevők.
Természetesen nem minden osztályban lehet vagy célszerű a vita módszerét
választani. A tanulók dolgozhatnak csoportokban is, a tananyagot kisebb csomópontok köré
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szervezve, a tankönyv és a munkafüzet felhasználásával. A csoportmunkára szánt idő lejárta
után pedig minden csoport beszámol az osztály előtt a végzett munkáról.
Ismét más módszertani lehetőség, ha konkrét élelmiszerek, illetve azok
csomagolóanyaga, címkéje, doboza segítségével tanuljuk meg a leckében leírt legfontosabb
fogalmakat és ismereteket. Előző órán megkérhetjük a diákokat, hogy mindenki hozzon
magával valamilyen konzervdobozt vagy ételízesítőt, levesport vagy leveskockát tartalmazó
zacskót vagy dobozt, és a munkafüzet 3. feladata alapján gyűjtse össze a használt anyagokat.
Ha csoportban dolgoznak, egy-egy típusú adalékanyaghoz akár több példát is találhatnak. A
tankönyv szövege itt is szolgáljon információforrásként!
A munkafüzet feladatai közül az 5. és a 6. feladatot emeljük ki! Előbbi egy
alkalmazásszintű feladat, amely a korábban tanult ismeretek egyfajta szintézisét várja el a
diákoktól. A 6. feladat is praktikus ismereteket nyújt, megválaszolása egy kis gondolkodást
igényel.
A következő óra előkészítéseként kérjük meg a diákokat, hogy mindenki hozzon
magával 1-2 olyan ruhabelsőcímkét, amin a textília összetétele és a kezelési utasítás
olvasható! Ha diákelőadásokkal szeretnénk feldolgozni a természetes eredetű ruhaanyagokat
tárgyaló leckét, legkésőbb most ki kell jelölnünk a kiselőadások témáit és előadóit.
10. Természetes eredetű ruhaanyagok – Miből készül a nemezsüveg és a nemezcsizma?
Néhány fontos, a mindennapjainkban is előforduló fogalom tárgyalásával foglalkozik ez a
lecke.
Módszerként választhatjuk az előzetesen kiadott témákból tartott kiselőadások,
prezentációk bemutatását, meghallgatását. Figyeljünk arra, hogy az előzetes témakiosztásnál
minden fontos kérdésnek legyen gazdája! Javasoljuk, hogy nagyjából a szövegdobozokban
felvázolt témák kerüljenek szóba. Az állati eredetű textíliák közül a hernyóselyem és a gyapjú,
ezek feldolgozása külön-külön témaként kaptak helyet, a növényi eredetűek közül a kenderből
és a lenből készült textíliák, és külön témaként a nemezkészítés és ennek kultúrtörténeti,
néprajzi, földrajzi vonatkozásai szerepelnek. Kitérhetünk arra is, hogy a hajunk az állatok
szőrének, gyapjának az emberi megfelelője, és ugyanúgy nemezesedik, ahogyan a gyapjú.
Végül a műszálas textíliák témája. Ha elhangzottak az előadások, megbeszéltük, értékeltük a
bemutatókat (társ- és önértékelés is), a munkafüzetben található feladatok segítenek
rendszerezni és elmélyíteni az ismereteket.
A munkafüzet feladatainak megoldásához használják a diákok a tankönyvet is
forrásként, illetve természetesen saját korábbi ismereteiket és a megelőző fejezetekben
megtanultakat is! Célszerű párban dolgozniuk, segíthetik, kiegészíthetik egymás tudását.
Gyorsabb és hatékonyabb lesz így a munka.
Ha előző órán már előretekintettünk, most jött el az ideje annak, hogy a gyerekek a
magukkal hozott textil KRESZ címkéket elemezzék és a most tanult ismereteik alapján
értelmezzék. Egy korábbi lecke, a mesterséges polimer műszálak tárgyalásánál talán már
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adtunk hasonló feladatot. Nem baj, most már kicsit pontosabb és részletesebb
magyarázatokat tudnak találni a diákok az egyes előírásokra.
Ha nem az előzetesen kiadott kiselőadás-témák módszerét választjuk, másik lehetőség,
hogy a diákok hasonló tematikus bontásban, a tankönyv szövegdobozai alapján,
csoportmunkában ismerkednek meg az egyes textiltípusokkal, és a kiselőadások helyett a
csoportok beszámolói képezik az óra fő részét. Utána folytathatjuk akár ugyanúgy, ahogyan
azt az előbbiekben leírtuk.
11. Az élő szervezetre káros anyagok – Mi az LD50
A leckében az anyagok egészségre gyakorolt káros hatásaival foglalkozunk. Ismét egy olyan
téma kerül sorra, ami a hétköznapi életben való eligazodáshoz nyújt támpontokat. Fontos
higiéniai és konyhatechnológiai kérdések kémiai hátteréről beszélhetünk, és a
természettudományos gondolkodás és kutató módszer lépései is szóba kerülnek. Az egész
anyagrész fontos, szemléletformáló kérdéseket vet föl. Rögtön a legelső, ami a
közgondolkodásban sajnálatos módon elterjedt kémiaellenesség egyik gyakran hangoztatott
tételmondata, hogy a természetes anyagok mindig jobbak és egészségesebbek, mint a
mesterségesek. Akár ennek a témának a megvitatásával is indíthatjuk az órát. Hallgassuk meg
erről a diákok véleményét! Ha nehezen indul a beszélgetés, olvastassuk el a diákokkal a
tankönyv két „Tudod? Jó, ha tudod!” szövegdobozában található szemelvényt! Az egyik a
természetes mérgekről szól, a másik az ételmérgezéseket előidéző botulizmusról. Ezeket
megbeszélve valószínűleg sok más olyan anyag is eszükbe jut a diákoknak, ami az
egészségünkre ártalmas és mérgező lehet. Ezek után érdemes a mennyiségi kérdésekre
rátérni. A mérgező anyagok jelölésére használt piktogram valószínűleg minden diák számára
ismert. A mellette látható 1. táblázat adatai számszerűsítik a mérgező hatást, és olyan fontos,
szemléletet érintő kérdéseket is felvetnek, mint a viszonylagosság kérdése (kis mértékben
gyógyszer, nagy mennyiségben méreg, mint például a C-vitamin vagy a konyhasó esetében
látható). Itt érdemes egy rövid kitérőt tenni Paracelsussal kapcsolatban is. A viszonylagosság
más szempontból is érdekes az esetünkben. Azt is meg kell érteniük a diákoknak, hogy a
mérgező anyag hatása annak mennyiségétől is függ, és a fogadó szervezet méretétől,
esetleges pillanatnyi állapotától, az egyedi érzékenységek pedig még újabb veszélyforrást
jelentenek. A diákoknak most már elég ismeretük van ahhoz, hogy bevezessük és megértsék
az LD50 fogalmát. Újabb példákat és a megszerzett ismeretek gyakorlását és elmélyítését
kínálják a munkafüzet feladatai. Ritkábban találkoznak grafikus ábrázolást kérő vagy
grafikonok elemzésére alapuló kémiai tárgyú feladatokkal a tanulók; használjuk ki a
munkafüzet nyújtotta lehetőséget, és oldassuk meg az 5. és a 7. feladatot! A 6. feladat a
számolási készségekre épít. A 4. feladat ismét egy fontos, akár vitaindító kérdést feszeget, az
állatokkal végzett kísérletezést etikai oldalról közelítve. A tankönyv tárgyalja a botoxot, mint a
legerősebb mérgek egyikét. Érdemes lenne itt megemlíteni, hogy „arcfiatalítás” céljából
éppen a mérgező hatása alapján használják, ugyanis meggátolja az ideg→izom
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ingerületátvitelt, azaz lényegében megbénítja az adott izmokat. Nem ejtettünk még szót a
vegyi fegyverekről és az ólomcukorról. Olyan bőségesek a lehetőségeink, hogy valóban az
osztály felkészültségéhez és elkötelezettségéhez legjobban illeszkedő témát tudjuk
kiválasztani.
Ha esetleg még ezzel sem elégszünk meg, és újabb forrásokat keresünk, ajánlhatjuk
John Emsley Gyilkos molekulák című, Nevezetes bűnesetek mérgekkel alcímű könyvét, mely az
Akadémiai Kiadó Új Polihisztor sorozatában jelent meg 2011-ben.
Összefoglalás
A feladat- és problémakínálatból kiemeljük a témakörhöz nagyon illeszkedő „Bűnösök vagy
ártatlanok?” és a „Mi jut eszedbe…?” játékokat. Mindkét cím összetett, szintetizáló feladatot
rejt. Azoknak a csoportoknak az esetében javasoljuk az összefoglaló órai alkalmazását,
amelyek a fejezet tanulása során láthatóan lépést tudtak tartani a bővülő ismeretekkel, és
feltehetően rendelkeznek az elvárt tudással. Az ismeretek újszerű környezetben való
alkalmazása újrastrukturálja a fogalmi rendszert, segít az ismeretek elmélyítésében és
rendszerezésében. A felkínált három téma közül olyat válasszunk, amit ilyen vita formájában
még nem dolgoztunk fel a fejezet tanulása közben.
Ha csoportunk nem ilyen, akkor se mondjunk le ezekről a módszerekről, mert rendkívül
hasznosak, de esetükben más megközelítést javaslunk. Célszerű akár frontális módszerrel
áttekinteni ennek a nagy terjedelmű fejezetnek a legfontosabb lépéseit, és megtalálni azokat
a csomópontokat, amelyek köré érdemes és lehet szervezni az ismereteket. Ehhez nyújt
segítséget a tankönyv „Kapcsolatok” című táblája, ami a korábban már megszokott módon egy
gondolati hálóba rendezi a fejezet legfontosabb ismereteit. Külön-külön megbeszélve a két
ábrát, átismételhetjük a fejezetben tárgyalt legfontosabb vegyülettípusokat és folyamatokat.
Ezen a ponton akár molekulamodellekkel, akár applikációs képekkel vagy aktívtáblára
kivetített képekkel megmutathatjuk a jellemző struktúrákat, és átismételhetjük a funkciós
csoportokat. Ennek módjára játékos vagy komolyabb, akár csoportok közötti verseny
formájában is kitalálhatunk különböző módszereket. A közös megbeszélés után a munkafüzet
feladatai közül válasszuk ki azokat, amelyek nehézségük és összetettségük alapján az
osztályunk felkészültségének leginkább megfelelnek! A munkafüzet 1., 2., 4. és 6. feladatai
ismeretszintűek, a 3., 5., és 7. már kis gondolkodást igénylő, alkalmazásszintű feladat. A 8.
feladat ábraelemzése azért fontos, mert egyrészt a biológiai funkció kémiai szerkezetre
épüléséről szól, másrészt a biológiai tananyag fehérjeszintézis témájához szervesen
kapcsolódik. Az ismeretszintű feladatok megoldását önálló munkában javasoljuk, szükség
esetén a tankönyv segítségével. Az összetettebb feladatok megoldása történhet páros
munkában, szükség esetén a társtanítás eszközére támaszkodva.
A 9–12. feladatok összetettebbek, nem a nehézségük miatt, hanem egyszerűen a
többféle vélemény lehetősége miatt érdemes ezeket vagy közülük valamennyit
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csoportmunkában megoldani. Ha helyettük inkább valamelyik vita megvalósítását választjuk,
annak is biztosan sok pozitív hozadéka lesz.
A „Természettudományos gondolkodás”-t erősítő mindkét téma közvetlenül a
hétköznapi tapasztalatokhoz köthető. Alternatív módszerként javasoljuk a vita helyett, de
mindenképpen csoportmunkában vagy legalábbis párban végzet tevékenységként, hogy a
legtöbb pedagógiai és szaktudásbeli eredményt elérjük velük.
Ne felejtsük el emlékeztetni az osztályt, hogy a következő órán írásbeli számonkérés
következik! Ha az időbeosztás megengedi, még egy gyakorlóórát is érdemes beiktatni. A
munkafüzet eddig meg nem oldott feladataival bőségesen és hasznosan ki tudjuk használni a
gyakorlási időt. A fejezet feldolgozására így 15, illetve gyakorlóórával együtt 16 órát
szánhatunk. Mivel egy nagyon terjedelmes fejezetről van szó, a gyakorlóórát a fejezet
közepén, a 7. Fehérjeszintézis című lecke után is beiktathatjuk, majd a következő órán egy
számonkérést végezhetünk. Ez esetben a fejezet végén már nem lesz időnk még egy
gyakorlóórára, de talán ezek az utolsó leckék kevésbé elvontak, és az összefoglaló óra
elegendő lesz az átismétlésükre.
VI. A környezeti rendszerek kémiai vonatkozásai
Ebben a fejezetben az eddigi kémiai tanulmányok alkalmazásszintű szintézisét adjuk néhány
érdekes példán keresztül. A hétköznapi életből vett kémiai problémák, félreértések, tévhitek
közül beszélhetünk meg néhányat ebben a pár órában. Ezenkívül olyan praktikus ismereteket
is szerezhetnek a diákok, amelyek szintén a mindennapi életünkhöz kötődnek, és mostani
tudásuk alapján már érthető, kémiai ismeretek és összefüggések alapján megmagyarázható
anyagokról, jelenségekről vagy alkalmazásokról esik szó. Ilyenek például a LED vagy az
érintőceruza működési elve vagy az a kérdés, hogy tényleg rákellenes hatású-e a barackmag.
Valamennyi lecke lehetséges feldolgozási módszere a projektmódszer és/vagy a vita.
1. Kémia és környezet – Mekkora az ökológiai lábnyomod?
Ebben a leckében kritikusan áttekintjük a kémia szerepét a környezetünk alakulásában,
alakításában. Az anyag feldolgozásához érdemes változatos módszereket keresnünk. Ez a
lecke is, akárcsak a fejezet többi témája, túlmutat egy egyszerű kémiaórai ismeretanyagon.
Olyan szintetizáló jellegű tevékenységet igényel és tesz lehetővé, amiben nemcsak a kémiai
ismereteket, hanem a biológiából s földrajzból tanultakat is mozgósítani kell, természetesen a
hétköznapi tapasztalatokkal, akár a napi híradásokból nyert információkkal ötvözve. A
választott módszernél vegyük figyelembe az osztállyal kapcsolatos korábbi tapasztalatainkat!
A téma jellegénél fogva lehetőleg csoportos tevékenységeket javaslunk, akár egy-egy
munkafüzeti feladat köré vagy szövegdobozban szereplő információ köré szervezve. A diákok
dolgozhatnak ugyanazon a témán egy időben, majd a közös megbeszélés után a következőn,
esetleg párhuzamosan, differenciálva jelöljük ki az egyes csoportok tevékenységét! Ebben az
esetben hagyjunk elegendő időt a csoportok beszámolóira!
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Lehetséges módszer a vita szervezése a korábban már leírt szempontok
figyelembevételével.
A téma leghangsúlyosabb fogalma az ökológiai lábnyom. Feltehetően ennek jelentését
a diákok már biológiai tanulmányaikból ismerik, erre támaszkodhatunk. Szükség esetén
beszéljük meg, hogy melyek az ökológiai lábnyom mértékének legfőbb tényezői: lakás (fűtés,
hűtés, világítás); táplálkozás (főleg a húsfogyasztás a kérdés); közlekedés (tömeg-/egyéni,
személyautó!); hulladéktermelés. Szintén ehhez a kérdéshez kapcsolódik a munkafüzet 1.
feladata.
2. A kémia és a modern technika – Mi is az LCD?
Míg az előző anyagrész tipikusan a kémiai szemléletre épít, ebben a leckében olyan
újdonságok is elhangozhatnak, amelyeket a gyakorlatban már használjuk is, de kémiai
hátteréről még keveset tudhatnak a diákok. A leckében feldolgozott két kiragadott példa a
kémiának az informatikai eszközök és a gépjárművek előállításában, gyártásában játszott
szerepét mutatja be. A témák ismertetését vagy vállalkozó kedvű, szakértő diákokra bízhatjuk,
akik előzetes felkészülés után ismertetik a kijelzők működési elvét vagy a különféle műanyagok
korszerű felhasználási lehetőségeit, vagy tanári magyarázattal ellátva dolgozzuk fel. Itt
érdemes kapcsolódni az elemi szénhez, s azon belül különösen a grafénhoz, amelyből egyszerű
és „okos” áramvezető rétegeket, kapcsolókat, áramköröket lehet kialakítani, miközben csak
egy-két atom rétegvastagságúak, s így gyakorlatilag teljesen fényátengedőek. Mindenképpen
adjunk segítséget a téma megértéséhez! A fogalmak és a molekulaszerkezetek nem feltétlenül
egyszerűek és könnyen befogadhatóak első olvasásra az osztály egésze számára.
A munkafüzet feladatai közül az 1. a természettudományos megismerés és a technika
fejlődésének megértését segítheti. Érdemes a gyerekek egyéni véleményét is kikérni ezzel
kapcsolatban. Egy pár perces közös megbeszélés és a vélemények ütköztetése bizonyára sok
tanulsággal szolgál.
A 2. és 3. feladatok megoldása otthoni búvárkodást igényel. Persze az lenne az ideális,
ha megfelelő internet-hozzáférés esetén, ott a helyszínen, az óra alatt tudnának a diákok saját
vagy iskolai eszközökkel internetes forrásokat találni, és meg is osztani egymással az
információkat. A 3. feladathoz kiegészítő olvasmányként ajánljuk Royston M. Roberts
Serendipity című művét, ami az Akadémiai Kiadó gondozásában jelent meg 2005-ben. A
felsorolt példákon kívül több tucat „véletlen” felfedezés történetét mutatja be rövid, néhány
oldalas történetekbe foglalva. Minden felfedezéshez érthető, de tudományosan helytálló
magyarázattal is szolgál, akár szórakoztató ismeretterjesztő irodalomként is ajánlhatjuk
diákjainknak.
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3. Hogyan bánjunk a hulladékkal? – Komposztálhatók-e a műanyagok?
A lecke a hulladékgazdálkodás alapjaival ismertet meg. Vitára alkalmas témája – többek között
– az eldobhatóság kérdése. A műanyagok felhasználása és a használatból kikerülés utáni
kezelésük kérdése napjaink egyik égető környezeti problémája. Kérjük meg a diákokat, hogy
akár előzetes feladatként, akár ott, a tanórán – ha megfelelő internet- és IKT
eszközellátottsággal rendelkezünk – gyűjtsenek képeket, adatokat a műanyag hulladékokkal
kapcsolatban! Bizonyára sokan láttak, hallottak már a csomagoló fóliába tekeredett
teknősökről vagy a déltengeri hatalmas úszó hulladékszigetekről. A NASA honlapján elérhető
animációk például nagyon sok tanulsággal szolgálnak:
https://svs.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/details.cgi?aid=4375
Egy-egy ilyen kép vagy adat felvillantása vagy részletesebb bemutatása akár vitaindító
is lehet a műanyagok és a hulladékkezelés kérdésének megbeszéléséhez.
Másik lehetőség, ha a különböző műanyagféleségek vizsgálatán keresztül ismerkedünk
az összetételükkel és a lehetséges újrahasznosítás kérdéseivel. Ehhez segítséget, pontosabban
egy részletes forgatókönyvet nyújt a munkafüzet 1. feladata. A kísérleteket csoportokban
végezzék a diákok a leírás alapján, és a munkafüzetben készítsenek jegyzőkönyvet a
tapasztalatokról! A kérdések megválaszolása közben megismerik a műanyag tárgyakon és
textíliákon látható néhány betűs rövidítések kémiai tartalmát.
Bővítsük ki a hulladékgazdálkodás kérdést a tankönyv szóhasználatánál kicsit jobban!
A hulladék hasznosítása tágabb fogalomként értelmezendő, mint ahogyan a tankönyv teszi.
Rethink – Reduce – Reuse – Recycle! Első lépés az, hogy gondoljuk újra a termelési
folyamatainkat, s lehetőleg körfolyamatokat alakítsunk ki (mint amilyenek a természetben
vannak). Második: legalább csökkentsük a hulladék keletkezésének mértékét! Harmadik: amit
csak lehet, használjunk többször ugyanarra a feladatra (ld. az üvegek újratölthetőségét); ha
már arra nem alkalmas, akkor más célra! És csak ezután következik a hulladék anyagának
reciklálása, bár nyilvánvalóan ez is nagyon fontos. Lényegében ide sorolható a komposztálás
is. Ezután már csak a nagyon rossz hatékonyságú égetés következik, s legvégül a
„katasztrofális” lerakás.
A természetben lebomló műanyagok kérdéséről szól a tankönyv törzsszövege és a
„Gondoltad volna?” szövegdoboz. A komposztálás lehetőségeit próbálhatják ki a diákok
kicsiben, a „Vigyázz! Kész, labor!” szövegdobozban bemutatott kísérlet összeállításával.
4. Ételeink és italaink – Enni vagy nem lenni?
Az egészséges táplálkozás alapelveinek kémiai hátterét tárgyaljuk ebben a leckében. A téma
annyira ismert és olyan sok személyes, hétköznapi tapasztalattal is átjárt, hogy biztosan sok
mondanivalójuk lesz ezzel kapcsolatban a gyerekeknek. A biológiai tanulmányok során is
sokszor és sokféleképpen találkoztak már a témával a tápanyagok csoportosítása, biológiai
szerepe és a fogyasztásukkal kapcsolatos egészségügyi kérdések kapcsán. A tankönyv és a
munkafüzet újszerűen közelít a kérdéshez, és olyan résztémákat emel ki a bőséges kínálatból,
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melyek talán kevéssé ismertek a diákok számára. Éppen ezért javasoljuk közülük minél
többnek a megtárgyalását.
A leghatékonyabb időfelhasználást lehetővé tevő módszert az osztályunk ismeretében
válasszuk meg! Az egyik lehetőség, hogy kisebb csoportokat alakítunk ki, és a csoportok
párhuzamosan dolgoznak különböző témákon. A csoportmunka befejezése után pedig
mindenki beszámol a saját tevékenységéről, míg a többiek figyelik az előadásokat,
jegyzetelnek, és kérdéseket tesznek fel a téma szakértőinek, a csoport tagjainak. Az órára való
felkészülés során gondoljuk át, hogy melyik tankönyvi forráshoz melyik munkafüzeti feladatot
rendeljük hozzá, illetve javasolhatunk az előbbieken kívül egyéb forrásokat is. Az egyik téma
lehet például az élelmiszerekbe kerülő veszélyes anyagok köre. Erről a tankönyv törzsszövege
és az első „Gondoltad volna?” szövegdoboz szól, valamint a munkafüzet 7. feladata is ide
kapcsolható, ha csak áttételesen is. A másik nagy egység az eltarthatóság kérdése. A második
„Gondoltad volna?” szövegdoboz és a munkafüzet 4., 5., 6. és 8. feladata kapcsolható ide. Egy
harmadik téma lehet az ételkészítés technikájának tárgyalása az oldhatóság szempontjából.
Itt a hagyományos főzési praktikáktól kezdve (pl. hogy mikor kell az ételbe tenni az őrölt piros
paprikát és miért) a modern és divatos „újraértelmezett” eljárásokig és ételekig (mint amilyen
például a chilis csokoládé) sok mindenről szó eshet. Természetesen úgy, hogy lehetőleg a
kémiai tartalom és magyarázat is kerüljön mögé. A „Szerinted?” és a harmadik „Gondoltad
volna?” szövegdoboz tartalmát, valamint a munkafüzet 1. és 2. feladatát érdemes összekötni.
Nem esett még szó a következő „Gondoltad volna?” szövegdobozban tárgyalt
prebiotikumokról. Ehhez a témához a mennyiségi arányok miatt is javasoljuk hozzákapcsolni
a munkafüzet 7. feladatát az antioxidánsokkal. Egy következő csoport foglalkozhat a
flambírozás kérdésével a „Vigyázz! Kész labor!” szövegdobozban leírtak alapján. Előre
összeállított és kipróbált vizes-alkoholos eleggyel akár a kísérlet is elvégeztethető. A
balesetveszély miatt fokozott tanári figyelmet igényel a kísérlet. Azt javasoljuk, hogy csak
olyan munkafázisban kapják meg a kísérleti eszközöket és anyagokat a diákok, amikor a többi
csoport már dolgozik, és maximálisan erre a csoportra tudunk összpontosítani. Engedjük, hogy
elvégezzék a kísérletet, beszéljék meg a tapasztalatokat, majd az osztálynak is mutassák be
még egyszer, amikor a csoportok beszámolóira kerül a sor! Érdekes lehet, ha előzőleg régi
kiadású szakácskönyveket hozatunk be a gyerekekkel, és egy csoport például különleges főzési
és tartósítási technikákat és elnevezéseket gyűjt a régi forrásokból. Célszerű értelmező
szótárat is kérni az iskolai könyvtárból, illetve lehetőséget biztosítani ennek a csoportnak, hogy
saját vagy iskolai IKT eszközökkel megfejtsék a számukra ismeretlen elnevezések jelentését. A
„Szerinted…?” és az utolsó „Gondoltad volna?” szövegdoboz zsírokkal és koleszterinnel
foglalkozó szövegei lehetnek még egy csoport témái.
Napjaink „divatos” témája a szervezet „elsavasítása”, s ennek megelőzéseként a
„lúgosító kúra”. Fontos rögzíteni, hogy nincs tudományos alapja annak, hogy korunkban a
különböző testnedveink pH-ja kimutathatóan csökkent értéket mutatna a régi (vagy normális)
értékhez képest. Tehát az egész téma légből kapott.
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Nagyon jó lezárása lehet az órának, ha az elhangzottakra támaszkodva megrendezzük
az „Egyem? Ne egyem?” szövegdobozban feltüntetett fogalmakkal kapcsolatos érvpárbajt.
A csoportok beszámolói után kérjük meg a hallgatóságot az egyes beszámolók
értékelésére, a csoportokat pedig saját maguk önértékelésére! Mi is mondjunk véleményt a
munkájukról, kiemelve a pozitív elemeket, és adjunk előremutató javaslatokat! Hasonló
szellemű, kritikus, de a fejlődést is segítő véleménynyilvánításra buzdítsuk az osztályt is!
5. Tájékozódás a „csodaszerek” világában – Lássuk, ma éppen mi gyógyítja a rákot!
Támpontokat próbálunk adni a „csodaszerek” reklámjainak felismerésére, majd néhány
konkrét példát mutatunk napjaink „csodaszereire”. A téma meglehetősen kényes, ezért a
szokásosnál is nagyobb odafigyelést és tapintatot igényel a tanártól.
Munkamódszerként választhatjuk, hogy beszélgetést kezdeményezünk az osztállyal a
kérdésről. A gyerekek aktivitása, tájékozottsága, érdeklődése függvényében határozzuk meg
ennek az órarésznek a terjedelmét. Ha nehézkesen indul a beszélgetés, néhány mondattal és
konkrét példával vezessük fel a témát! A tankönyv bevezető szövege is lehet ez az indító rész,
majd a tankönyv egyes szövegdobozaiban hozott példák alapján beszélgessünk a diákokkal
arról, hogy miért hisznek az emberek ezekben a csodaszerekben! Milyen fogásokat használnak
a reklámozók, hogy minél szélesebb körben tudják elterjeszteni a termékeket? A megbeszélés
után térjünk rá a munkafüzet idézeteire! Nagyon jó lehetőséget kínálnak a hibakutatásra, a
tudománytalan állítások vagy féligazságok megtalálása és tudományos cáfolata valódi próbája
a diákok remélhetőleg létező kémiatudásának.
Újabb példákat az interneten is találhatunk, illetve a diákokat is megkérhetjük ilyenek
keresésére. A Természet Világa című folyóirat „Szkeptikus Sarok” című rovatában is hasonló –
nem csak kémiai jellegű – érdekességekről olvashatunk, például hogyan boncoljunk
földönkívüli élőlényt stb.
Összefoglalás
A tankönyv összefoglaló órára használható feladatai és módszerei típusukat tekintve a
korábbiakban megismertekhez hasonlítanak. Most is a „Kapcsolatok” című részben leírtak a
könnyebben átláthatók, a megszerzett ismeretek felidézését várják a diákoktól, némi
gondolkodási művelettel kiegészítve. A „Természettudományos Gondolkodás” alcímű rész
feldolgozása elvontabb gondolkodást igényel, haladóbb, önállóbb, képzettebb csoportok
eredményesen megbirkózhatnak vele. A „Projekt” feladatok mindegyike sok tanulságot
hordoz, ismét az osztály ismeretében válasszuk ki azokat, amelyekkel az órán foglalkozunk,
vagy esetleg házi feladatnak, külön feladatként javasoljuk a gyerekeknek! Mindegyik esetben
a csoportos tevékenységeket helyezzük előtérbe, a diákoknak legyen módjuk kiscsoportokban
beszélni a feladatokról, problémákról! Ugyanakkor fontos, hogy az osztály egésze is hallja
egymás véleményét, tehát adjunk időt és lehetőséget a csoportok egyéni beszámolóira, a
közös megbeszélésre és az értékelésre, önértékelésre! A munkafüzet feladatait is
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beemelhetjük a tankönyvi kínálatba. Érdemes közülük is választani, újabb megközelítések,
ötletek, jelenségek merülhetnek fel. Bármelyik témát és munkamódszert választjuk, ha
lehetőségünk van rá, biztassuk a diákokat az online források, web2-es felületek, kollaborációs
eszközök használatára!
Év végi összefoglalás
Az év végi összefoglalásnál ajánljuk az I. fejezet leckéinek (különösen a 2–9. leckéknek) újra
feldolgozását. Ezek ekkor már sokkal „emészthetőbbek”, hiszen a bennük szereplő rengeteg
ismeret, fogalom korábban már részletes megbeszélés tárgya volt.
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III. A TANKÖNYVEK
LEHETŐSÉGEI

EREDMÉNYES

HASZNÁLATÁNAK

FELTÉTELEI

ÉS

III.1. A tanulási folyamat megtervezése és értékelése
A tankönyvek elején található tartalomjegyzékek megfelelően strukturálják a tananyagot, és
az éves munka tervezéséhez megfelelő támpontot nyújtanak. A tankönyvekhez készült normál
és rugalmas tanmenetek alapján a teljes tanévre elosztva megtervezhető a tevékenység.
Az egyes tanórákra lebontott tervezési folyamat nem egyszerűen az időbeosztás
átgondolását jelenti, hanem magának a tanulási folyamatnak a megtervezését is. Elsősorban
a tantárgyi tartalom, az ismeretanyag elsajátítása a cél, de ennek a lehető legsokoldalúbb
képességfejlesztésen keresztül kell megvalósulnia.
Az egyes tanórák előkészítésekor érdemes kihasználnunk a tankönyvi leckék által
nyújtott lehetőségeket. Minden lecke valamilyen érdekességgel, problémafelvetéssel,
figyelemfelkeltő hívószóval kezdődik. Ezekre építve összekapcsolhatjuk a tanulók előzetes
tudását az aktuális tananyaggal és az esetleg már más tantárgyakban elsajátított ismeretekkel.
Az ismeretek rögzítésének és árnyaltabbá tételének az is egy lehetséges módszere, ha a több
témakörön átnyúló, interdiszciplináris fogalmakat időről időre tudatosan és következetesen a
figyelem középpontjába állítjuk.
A tervezéskor célszerű végiggondolni nemcsak az óra tartalmi mozzanatait, hanem a
módszertani megoldásokat is. A tankönyvek és a munkafüzetek sok és változatos lehetőséget
kínálnak, rajtunk múlik, hogy hogyan töltjük meg tartalommal a rendelkezésre álló időt.
Számos kompetencia fejlesztését segítő megoldás közül válogathatunk. Mindkét tankönyv
előnyben részesíti a kooperatív technikák alkalmazását. Ez esetben a kommunikációs
technikák, vita, érvelés technikáit gyakorolhatják a diákok. Sok esetben várják a tankönyvi vagy
munkafüzeti feladatok az önálló szövegalkotást, szóbeli vagy írásbeli megnyilvánulásokat,
kísérletek elvégzését, esetleg megtervezését, a kíséreti eredmények dokumentálását és
értelmezését. Mindegyik felsorolt esetben számoljunk az időtényezővel! Minden előzőleg
felsorolt tevékenység meglehetősen időigényes, bár kétségkívül rendkívül hasznos és fejlesztő
hatású. Ugyanez a helyzet az elkerülhetetlen és szintén gyümölcsöző értékeléssel és
önértékeléssel. A metakognitív képességek fejlesztésével a tanulók képesek lesznek arra, hogy
fogalmakat alkossanak saját tudásukról és előrehaladásukról, tehát értékelni tudják a
tanulásuk eredményességét. Az itt, illetve az egyes tanóráknál leírt módszertani és
óraszervezési lehetőségek nem kizárólagosak, csak javaslatok és ötletek a megvalósításra. A
kollégák saját tapasztalataival, a helyi adottságokkal és lehetőségekkel, illetve az adott osztály
jellemzőinek figyelembevételével számos megoldási lehetőség kínálkozik a konkrét tanórák
lebonyolítására.
Az értékelés hagyományos eszközei a számonkéréskor általánosan alkalmazott szóbeli
vagy írásbeli felelet. Erre minden tanárnak kialakított saját módszere, rendszere van, az óra
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elején történő feleltetéstől a kisebb-nagyobb terjedelmű dolgozatokig. Az értékelésnek egyéb
lehetőségeit is érdemes számba vennünk a tanítási folyamat tervezése során. A szöveges
értékelések kevésbé elterjedt értékelési formák, különösen írásban, de sokkal jelentősebb
fejlesztő hatásuk van, ha a szóbeli feleletet vagy bármilyen megnyilvánulást a szigorú és szűk
kereteket adó ötfokozatú skála helyett részletesebben elemezzük. Természetesen a pozitív
elemeket is emeljük ki (sőt), de mutassunk rá a fejlesztendő területekre, pontatlanságokra és
hiányosságokra is! Az értékelés nemcsak a tartalmi elemekre, hanem a megvalósításra is
vonatkozik. Ilyenkor számba vehetjük és elemezhetjük az előadás, projekt, kísérlet formai
kérdéseit, pl. a beszédstílust, szakszerű szóhasználatot, előadásmódot, prezentáció esetén az
esztétikai kérdéseket és adott esetekben a nélkülözhetetlen forrásmegjelölés meglétét vagy
hiányát. Ezen szempontok figyelembevételét érdemes a tanulók egymásról szóló
értékeléseinél és az önértékelésnél is elvárnunk a diákoktól. Utóbbi esetekben lehetnek az
értékelésnek és önértékelésnek szubjektív elemei, pl. hogyan érezte magát az adott
szituációban, hogyan találta meg a helyét és a feladatát a csoportmunkában vagy milyen
nehézségei voltak a prezentáció elkészítésekor vagy előadásakor.

III.2. Hatékony tanítási módszerek és tanulási technikák, a tankönyv otthoni
használatának lehetőségei
A tankönyvek felépítése és szövegezése sokféle tevékenységet tesz lehetővé. A tanár és a
tanulócsoport felkészültségétől, stílusától, előképzettségétől függően változatos módszertani
megoldásokat kínál. A tanár döntése lehet, hogy milyen megoldásokat választ. A
tankönyvekben és a munkafüzetekben is megtalálhatók az önálló feldolgozásra alkalmas
részletek. A tankönyv szerepelhet mint önálló információforrás. Ez esetben a tanári szerep a
korábban megszokotthoz képest annyiban módosul, hogy az ismeretszerzés aktívabbá válhat,
nem a tanításé, hanem a tanulásé a főszerep. Nagyobb mértékben igényli a tanulók tevékeny
órai részvételét. A tanárnak inkább koordináló, a háttérben irányító szerepet kínál, és sokkal
jobban épít a tanulói aktivitásra, mint azt a korábbi gyakorlatban esetleg megszoktuk.
Ugyanakkor most is vannak olyan témák, amelyek nehézségük, elvontságuk vagy
összetettségük miatt a hagyományos óravezetési módszereket is igénylik.
A szövegek rövidebb terjedelműek, konkrét eseményekhez, jelenségekhez,
fogalmakhoz kötődnek. Átlagos olvasási és szövegértési képességekkel rendelkező diákok
számára nem okozhatnak nehézséget, ugyanakkor a lassabban olvasók esetében a páros
munkával vagy a differenciált feladatkijelöléssel támogathatjuk a részképességzavarral
rendelkező diákok munkáját. Gyakoriak az olyan jellegű projektfeladatok, amelyek egyéb
források felkutatását várják el a diákoktól. Ezekkel a feladatokkal nemcsak a digitális
eszközhasználat-beli jártasságot fejleszthetjük, hanem az együttműködést, kommunikációs
készséget, szövegalkotást, vizualizálással kapcsolatos készségeket és kompetenciákat is.
A tankönyv szerkezete, szövege és ábraanyaga lehetővé teszi és támogatja a
csoportokban végzett tevékenységeket. A tanulók megismerési folyamataival kapcsolatos
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didaktikai kutatások szerint segíti a fogalomalkotást, a jelentések tisztázását a társakkal
történő megbeszélés. Még abban az esetben is így van ez, ha a diákok nem feltétlenül a
legpontosabban használják a szakkifejezéseket a véleménycserék során. Az a tény, hogy pl. a
tankönyvi szöveget vagy ábrákat, grafikonokat közösen értelmezik, saját tudásuk,
gondolkodásmódjuk, szóhasználatuk segítségével próbálják megragadni a jelenségek
lényegét, azokat a diákokat is gondolkodásra és megszólalásra bírhatja, akikre ez korábban
nem volt jellemző. Ha azzal szembesül egy diák, hogy a társai is ugyanúgy értelmeznek
bizonyos jelenségeket, mint ő, megerősítést adhat számára. Ha pedig éppen ellenkezőleg,
más, az övétől eltérő véleményeket hall, esetleg vitára serkenti. Nemcsak az érvelési technikái
fejlődnek, hanem az érvek összegyűjtéséhez az ismeretek átgondolására, újrastrukturálására,
logikus elrendezésére van szükség. Ez remélhetően a mélyebb megértéssel és az újonnan
tanult kémiai fogalmak kognitív rendszerbe történő beillesztésével párosul. Bizonyos típusú
feladatok esetében hatékonyabb, ha állandó, összeszokott párok és csoportok dolgoznak
együtt. Ugyanakkor érdemes időnként vagy bizonyosfajta csoportos feladatok esetében
változtatni e csoportok összetételén. Néha csak azért, hogy minél több gondolkodásmóddal,
érvelési technikával találkozzanak a diákok. A nehezebb, kevésbé egyértelmű, finomabb
értelmezést igénylő gondolkodtató kérdések vagy számítási feladatok esetében gondoljunk
arra, hogy az eltérő képességű diákok segíteni tudják egymást bizonyosfajta
tevékenységekben!
A tankönyv több leckéjében találunk otthon elvégzendő kísérletekre utalást. A
„Vigyázz! Kész labor!” szövegdobozok leírásaiban szereplő kísérletek esetenként az órai
tevékenységek közé illeszthetők, de vannak közöttük otthon elvégzendők vagy elvégezhetők
is. Mindkét esetben várjuk el a diákoktól a jelenségek, tapasztalatok gondos dokumentálását
(szövegben vagy fotókon, videókon), és amennyiben tudhatják, a magyarázatot is. Hasznos és
tanulságos, ha az osztály előtt is bemutathatják az eredményeiket, vagy valamilyen közösségi
fórumon megosztják a társaikkal.

III.3. A tankönyvre épülő normál és rugalmas tanmenetek
A tankönyvek alapkoncepciója szerint egy órányi tananyagot egy lecke tartalmaz, és ennek
terjedelme következetesen mindig két, egymás mellett elhelyezett oldal. Ennek köszönhetően
a leckék teljes terjedelme, szöveg- és képanyaga egyszerre áttekinthető, lapozás nélkül
látható. Hasonló a munkafüzet felépítése is. Az összefoglaló órák esetében mind a tankönyvek,
mind a munkafüzetek anyagai háromoldalnyiak. A kilencedikes tankönyvben 54 lecke szerepel
öt fejezetre elosztva, a tizedikes tankönyvben 51 lecke van hat fejezetben. Mindkét tankönyv
esetében minden fejezet végén összefoglaló lecke szerepel, és minden fejezet végén még
legalább egy-egy gyakorlóórát is beiktathatunk. A gyakorlóórák után pedig témazáró
dolgozattal zárhatjuk a fejezetet. Heti két kémiaóra esetén az évi 72 órás óraszámba még kéthárom óra marad arra, hogy az osztálytól és a helyi adottságoktól függően vagy gyakorlóórákat
vagy tanulókísérleti órákat illesszünk be a fejezet közben.
A tankönyvekhez mindkét évfolyam részére készültek normál és rugalmas tanmenetek.
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet online tankönyvkatalógusában elérhetők:
A kilencedikes tankönyvhöz: http://tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/FI-505050901,
a tizedikes tankönyvhöz: http://tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/FI-505051001.
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IV. A MUNKAFÜZETEK
Minden tankönyvi leckéhez készültek munkafüzeti feladatok. A munkafüzet és a tankönyv
leckéinek sorszámozása és az oldalszámuk is azonos, ez a tanár és a diák számára is
könnyebbséget jelent. Következésképpen, hasonlóan a tankönyvekhez, a munkafüzetben is
két szomszédos oldal tartalmazza egy-egy lecke anyagát, az összefoglaló órák háromoldalnyi
feladatától eltekintve. A feladattípusok általában változatosak és bőségesek. Vannak
egyszerűbb, ismeretszintű feladatok, amelyek a tananyag egy-egy konkrét ismeretanyagának
felidézését várják a diákoktól. Ilyen pl. a kilencedikes munkafüzet első fejezetének végén az
összefoglaló feladatok közül az első: „Milyen fajtái vannak a radioaktív sugárzásnak?”, vagy a
második: „Ki az a lengyel származású kutatónő, aki munkásságáért fizikai és kémiai Nobel-díjat
is kapott?”. Vannak alkalmazásszintű feladatok, amelyek akár órai, akár otthoni gyakorlásra
használhatók. Például ugyanebben az összefoglaló leckében, az alkalmazás alegység 2. és 3.
feladata: „Egy atom tömegszáma 45. Atommagjában a neutronok száma hárommal nagyobb,
mint a protonok száma. Mennyi a rendszáma az atomnak?”, vagy „Egy atom rendszáma 6,
tömegszáma 14. Egy másik atom rendszáma 7, tömegszáma 14. Hasonlítsd össze a két atom
összetételét!”. Az összetettebb, problémák megoldását váró feladatok is változatosak.
Egyesek közülük a válaszadás mellett egyéb képességek mozgósítását is elvárják a diákoktól.
A kilencedikes munkafüzet első fejezetének második leckéjében például arra keresünk választ,
hogy „Az 1700-as évek közepétől elkezdődött népességrobbanással egy időben az emberiség
számára kellemetlen folyamatok is elkezdődtek. Erre utal az alábbi diagram:

Próbálj magyarázatot találni arra, hogy mi okozhatta e három vegyület rohamosan növekvő
koncentrációját a légkörben! Van-e köze a kémiai felfedezésekhez? Használj interneten
fellelhető forrásokat!”
A munkafüzeti feladatok esetenként olyan bőségesek, hogy biztosan nem tudjuk
mindet órán megoldani. Természetesen ez nem is szükséges. Adhatunk közülük házi
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feladatként mindenki számára kötelező feladatokat vagy gyakorlásra igény és szükséglet
szerint szabadon választottakat. A mennyiségre nézve is sok és tartalmukat tekintve is
változatos munkafüzeti feladatok az egyéni és csoportos differenciálást is lehetővé teszik akár
a tanórákon, akár a személyre szabott házi feladatok tekintetében. Az érettségire készülők
számára javasoljuk, hogy a korábbi érettségi feladatok közül, illetve a példatárakban fellelhető
feladatok közül válogassunk egyéb gyakorlófeladatokat is. A munkafüzetek viszonylag kevés
számítási feladatot tartalmaznak, legalábbis az érettségi követelményekhez mérten.
Kevésbé megszokott, hogy maga a munkafüzet is tartalmaz új, esetleg megtanulandó
ismereteket, amelyek a tankönyvi leckében esetleg nem szerepeltek a terjedelmi korlátok
miatt, a munkafüzeti feladatok között pedig igen. Főleg a tizedikes munkafüzetben, a szerves
kémiai témák között találkozhatunk ezzel a jelenséggel. Például a 3. fejezet negyedik,
karbonsavakról szóló leckéjének szövegében és ábraanyagában nem szerepel a benzoesav
vagy az oxálsav, de a munkafüzet 5. és 6. feladata ezzel a két fontos savval foglalkozik. Hívjuk
fel a diákok figyelmét arra, hogy a tankönyv mellett a munkafüzetet is használják
információforrásként! Segítsük a diákok munkáját azzal, hogy pontosan megmondjuk, melyik,
a munkafüzetben szereplő, de a tankönyvben be nem mutatott anyag ismeretét várjuk el!
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